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Kapitel 1


Barnbiblar
som forskningsobjekt

Varje år delar Svenska kyrkan ut barnbiblar till landets
sexår ingar. Det sker i de flesta församlingar, och det har varit så
åtminstone sedan 1970-talet. Det får till följd att barnbiblarna
når stora upplagor i Sverige. Enbart Barnens bibel av Anne de
Vries är såld i över 850 000 exemplar i Sverige. Bibel för barn,
som kom 1995, har till dags dato sålt i över 250 000 exemplar.
Och detta är bara två av alla de barnbiblar som finns på den
svenska marknaden. Sedan mitten av 1960-talet har Svenska
kyrkan med andra ord sett till att sprida miljontals barnbiblar
i svenska hem. Detta till trots har ingen djupare analys gjorts
kring innehållet i de barnbiblar som delats ut; vare sig teologiskt, psykologiskt, pedagogiskt, bibelvetenskapligt, litteraturvetenskapligt eller utifrån något annat perspektiv.
När jag berättar om min forskning kring barnbiblar för
människor i min egen ålder, visar det sig att nästan alla känner till vad en barnbibel är. Det visar sig dessutom att många
har en relation till just Barnens bibel. De minns den, de kan
återberätta berättelserna ur den, ja, vissa kan till och med i
detalj beskriva illustrationerna ur den. De flesta minns ännu
det röda omslaget, det med den barmhärtige samariern. Många
berättar att det var den första bok de läste själva. Barnbiblar är
med andra ord för många det första mötet med bibeltexten, och
i flera fall säkerligen det enda mötet med bibeltexten.
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Det var när jag var pappaledig för ett antal år sedan, och
dammade av mitt eget gamla exemplar av Barnens bibel, som
jag slogs av den teologiska bearbetning som bibelberättelserna
fått i Barnens bibel. Denna teologiska bearbetning blir dessutom extra intressant eftersom detta är en bibel som man läser
under en speciell del av livet. Och ”man” i det här sammanhanget är ofta, som i alla former av barnlitteratur, två instanser: barn och föräldrar. Här har vi alltså en bok, som fått färga
bibelreceptionen och kristendomsförståelsen för barn och föräldrar under lång tid. Vad utmärker den teologiskt? Hur har
texten transformerats för att passa för barn? Det var de tankar
jag fick då jag lade ifrån mig Barnens bibel efter att ha läst berättelsen om Kain och Abel för min då knappt tvåårige son.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Syftet med denna avhandling är att jämföra två barnbiblar,
Barnens bibel av Anne de Vries och Bibeln i berättelser och bilder av Johannes Møllehave, med bibelkommissionens svenska
översättning för att se hur barnbibeltexterna transformerar
bibeltext. Jämförelsen avser alltså den transformation som
sker mellan bibeltext och barnbibeltext. Studiet av transformationen kommer att ha två komponenter: dels en narratologisk,
dels en teologisk. Man skulle kunna uttrycka frågeställningen
så här: (1) På vilket sätt har transformationen gjorts – har något lagts till, har något tagits bort? (2) Vad blir den teologiska
implikationen av det som lagts till eller tagits bort?
Genom transformationen har barnbiblarna fått fram en ny
berättelse. Vad utmärker denna berättelse, narratologiskt såväl som teologiskt?
Jag kommer att använda mig av ett urval av narratologiska
verktyg för att belysa den narratologiska transformationen, och
av ett urval av teologiska verktyg för att belysa den teologiska
transformationen.
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Min analys kommer att kretsa kring två barnbiblar. Dels
barnbibelklassikern Barnens bibel, av Anne de Vries. Den första
utgåvan utgavs på nederländska 1948 (under titeln Kleuter vertelboek voor de bijbelse geschiedenis), översattes till tyska 1955,
till svenska 1961. Det är den mest sålda barnbibeln inte bara i
Sverige, utan också i Tyskland.1 Det den tyska forskaren Irene
Renz säger om Anne de Vries barnbibel på tyskspråkigt område
kan överföras också på svenskt: ”Den här bibeln har präglat en
hel generation”.2 Barnens bibel finns i Sverige i två olika översättningar, och sedan år 1999 dessutom i en reviderad översättning med helt nya illustrationer.3 Jag avser att utgå ifrån den
första svenska översättningen av Britt G. Hallqvist, som är den
översättning som haft mest spridning och därmed mest genomslag (av de ca 850 000 sålda exemplaren i Sverige är 460 000
från denna översättning).4 Och Bibeln i berättelser och bilder, av
Johannes Møllehave, vars första utgåva utkom på danska 1996
(under titeln Børnebibelen), och som hittilldags sålt i 175 000
exemplar i Danmark. Børnebibelen kom ut i svensk översättning av Lars Åke Lundberg 2006, under titeln Bibeln i berättelser och bilder. Jag avser även i detta fall att utgå ifrån den
svenska översättningen.
Dessa båda barnbiblar är intressanta ur flera perspektiv,
men det är framför allt tre skäl som gör dem extra intressanta
ur jämförelsesynpunkt. Det första skälet är deras spridning.
Båda dessa barnbiblar är bästsäljare. Barnens bibel är den
mest sålda barnbibeln i Sverige, Børnebibelen den mest sålda i
Danmark. De är med andra ord två för genren relevanta texter.
1

I Tyskland var den 1995 såld i 1 673 000 exemplar, Straß, s 242.
”Für Deutschland kann man sagen, daß diese Bibel eine ganze Generation von Kindern
geprägt hat”, Renz, 1994, s 169. Barnens bibel är dessutom intressant rent genremässigt
för Renz, eftersom hon anser den vara den första barnbibel som talar till barnet på barnets
språk. ”1948 stellt die Kinderbibel des Holländers Anne de Vries eine Pionierleistung dar.
Sie gilt als die erste wirklich kindgemäße und leicht verständliche Bibel.” Renz, 1994, s
169. Översättningar av utländska citat till svenska i brödtext och noter är mina egna.
3
År 2004 kom ytterligare en lätt reviderad utgåva ut. Den andra översättningen, som
kom ut 1983, hade dessutom ett annat bildurval med fler färger, samt ett annat omslag
(illustratören var dock densamma).
4
Den andra svenska översättningen av Barnens bibel utkom 1983, och är gjord av Ylva
Eggehorn.
2
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För det andra är de berättartekniskt likartade på flera plan,
med ett fritt förhållningssätt till bibeltexten. Jag kommer nedan att föra in en distinktion mellan så kallade textnära barnbiblar och fritt berättande barnbiblar. Båda dessa tillhör den
sistnämnda kategorin. För det tredje är de teologiskt olika, och
tillkomna under olika tider (1940-tal och 1990-tal). De är med
andra ord tillräckligt lika berättartekniskt för att kunna jämföras, samtidigt som de är tillräckligt olikartade teologiskt för
att studien ska bli meningsfull. Vidare gör det faktum att det
är över 50 år mellan de båda barnbiblarna att barnbibeltexters
förhållande till den skiftande historiska kontexten belyses.
Ur dessa barnbiblar har jag valt ut fem texter för fördjupad
analys och jämförelse. Jag har medvetet valt texter som accentuerar de tre teologiska frågeställningarna i avhandlingen:
gudsbild, Jesusbild och barnsyn. Ett viktigt kriterium i urvalet
var att ta fram texter där någon eller några av huvudpersonerna
i barnbibeltexterna porträtterades som barn eller ungdom. Vad
gällde gudsbild ville jag dessutom få fram barnbibeltexter där
Guds agerande mot eller med barn accentuerades. Det gjorde
att Kain och Abel och Abraham och Isak framstod som två bra
analystexter. Såväl Barnens bibel som Bibeln i berättelser och
bilder hade med dessa texter, och såväl Kain och Abel som Isak
porträtterades som barn/ungdom i dem.5 Såväl Kain och Abel
som Abraham och Isak är dessutom inte bara texter där barn
finns med, de är dessutom texter där barn befinner sig i utsatta
positioner. Därmed blir budskapet vad avser såväl gudsbild som
barnsyn extra tydligt i dessa texter.
För att belysa Jesusbilden och samtidigt komma åt barnbibeltexter som på olika sätt speglar barnets roll och plats i berättelsen valde jag att fördjupa mig i texten om Jesus och barnen
samt Det förlorade fåret (som i Barnens bibel porträtteras som

5
Det fanns naturligtvis fler texter i Gamla testamentet som uppfyllde kriterierna. En var
berättelsen om Hagar och Ismael. Men den fanns bara med i Barnens bibel. En annan
berättelse var David och Goljat, men i den texten var det inte primärt Guds agerande mot
ett barn som accentuerades.

14

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

ett barn).6 Men för att fördjupa Jesusbilden ville jag dessutom
komma åt en annan central aspekt av Jesusbilden, nämligen
hur Jesu underverk beskrevs, varför jag blev tvungen att välja
ut en text som inte hade ett barn i centrum. Barnens bibels och
Bibeln i berättelser och bilders urval av berättelser ur Nya testamentet skiljer sig ganska markant åt, vilket gjorde att mitt
val föll på berättelsen om fiskafänget, ett av få underverk som
återfinns i båda barnbiblarna.
I textanalyserna i kapitel 3 kommer jag som jämförelsematerial dessutom att i en textanalys föra in en barnbibel som gör
anspråk på att vara textnära, Skatter ur bibeln av Maj Bylock
från 1999. Detta för att ge spegling åt en typiskt svensk tendens, nämligen att ge ut ”textnära” barnbiblar, som uttrycker
en intention av att vara nära bibeltexten.
För att rätt förstå den fortsatta analysen av barnbiblarna
är det viktigt att betona att det faktum att det skiljer 50 år
mellan texterna gör dem till mycket olika texter, och min jämförelse är inte menad att värdera den ena texten som bättre än
den andra. Den stora tidsskillnaden och de skilda teologiska
kontexter de båda barnbiblarna är tillkomna i gör dem intressanta ur jämförelsesynpunkt, och mitt intresse rör hur transformationen görs och vilken teologi som blir resultatet.7

VAD ÄR EN BARNBIBEL?
Det finns tre drag som utmärker en modern barnbibel. En barnbibel presenterar för det första ett urval av bibliska texter. För
det andra använder sig en barnbibel av ett berättarspråk som
6
Andra texter som jag valde bland var Jairos dotter (som dock bara fanns i Barnens bibel),
någon av texterna kring Jesu födelse (där betonades dock inte Jesu egna handlingar och
budskap) samt den förlorade sonen (som var mycket lik det förlorade fåret, och där budskapet kring det förlorade fåret och den förlorade sonen var likartat i respektive barnbibel).
7
En annan aspekt som är viktig att lyfta in, även om den inte direkt berörs i avhandlingen, är de olika receptioner som kan göras av texterna. Den ursprungliga avnämaren
av Barnens bibel år 1942 ser förmodligen ganska annorlunda ut mot den svenska sexåring
som tog emot Barnens bibel 1976. Denne ser i sin tur ganska annorlunda ut mot det
svenska barn som får Barnens bibel läst för sig idag.
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är anpassat för barn. För det tredje är en barnbibel illustrerad.
Detta är utmärkande för alla moderna barnbiblar, och det utmärker även de biblar som finns med i denna studie.8
Det gör att alla dessa tre drag kommer att behandlas i min
avhandling. Vilket urval har gjorts? Hur har texten transformerats, narratologiskt såväl som teologiskt? Vilket budskap
sänder illustrationen? Hur samverkar text och illustration?
Tyngdpunkten i avhandlingen ligger dock på texttransformationen och den teologi som blir följden av den, även om både
urval och illustrationer berörs.
En annan avgränsning gäller bibeltexten. Min ursprungliga intention var att studera hur barnbiblarna förhöll sig till den
grekiska respektive den hebreiska grundtexten. Men efter att
ha gjort två textanalyser på detta sätt insåg jag att det haltade
betänkligt; barnbibelförfattarna har i normalfallet inte gått
tillbaka till grundtexterna. De har ett mer fritt förhållningssätt till såväl bibeltexten som berättelsen, och i vissa fall är det
påtagligt att barnbiblarna inte ens primärt utgår ifrån bibeltexten. I många fall verkar det snarare vara barnbibelförfattarens
hågkomst av bibeltexten som ligger till grund.9 Som jämförelseobjekt och som auktoriserad primärtext till barnbiblarna har
jag därför valt att utgå från en översättning, Bibel 2000, och
detta är främst utifrån metodiska utgångspunkter. Bibeln är ursprungligen skriven på hebreiska och grekiska, och Bibel 2000
är såsom varande en översättning naturligtvis en tolkning. Men
även om en översättning alltid är en tolkning kan den vara en
tolkning på olika sätt, och Bibel 2000 är en vetenskaplig utgåva,
och går därför att använda som jämförelseobjekt och auktoriserad primärtext. Jag betraktar med andra ord Bibel 2000 som
en text som går att jämföra med barnbibeltexterna, även om jag
8
”Barnbiblar erbjuder bibliska berättelser i urval. De är skrivna på ett barnvänligt språk
och är illustrerade med bilder” för att säga det med Tschirch, 1995, s 28. (”Kinderbibeln
bieten biblische Geschichten in Auswahl. Sie sind in einer kindgemäßen Erzählsprache
abgefaßt und mit Bildern veranschaulicht”).
9
Se f.ö. Lina Sjöbergs diskussion kring denna problematik, s 54–55. Lina Sjöberg konstaterar: ”Ofta verkar det inte vara ens en svensk översättning som texten refererar till, utan
hågkomster av bibelberättelser”, Sjöberg, s 54.
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naturligtvis inte hävdar eller tror att någon av författarna till
barnbiblarna i studien utgått ifrån just Bibel 2000.10
Genom att göra jämförelsen mellan bibelkommissionens
svenska översättning och barnbibeltexterna hamnar fokus på
barnbiblarnas berättelse och teologi. Den svenska översättningen
blir på så sätt en preliminär, pragmatisk utgångspunkt utifrån
vilken barnbiblarnas transformationer och teologi tydliggörs.
Det stod tidigt klart för mig att min avhandling gränsade
till många områden: exegetik, litteraturvetenskap, pedagogik,
konstvetenskap, historia, psykologi, religionsdidaktik; för att
nämna några. Min huvudsakliga fråga har dock hela tiden rört
bibeltexten och vad barnbiblarna gjort med den. Det får till följd
att avhandlingen i många fall rör sig i gränstrakterna mellan
framför allt exegetik, litteraturvetenskap och systematisk teologi. Men den kan också, beroende på hur man definierar området, ses som en religionsdidaktisk studie, en kategorisering
som jag själv bejakar.11
Tidigt stod det också klart för mig att det fanns många
olika perspektiv att anlägga på ett så outforskat område som
detta område faktiskt är. Barnets och förälderns reception av
barnbibeltexten, andra religioners sätt att tolka och förmedla
sina heliga texter till barn (t.ex. judiska barnbiblar), barnbibeln i skolan o.s.v. Jag kan bara konstatera att jag forskat inom
ett område som under lång tid varit outforskat, och att det därför varit viktigt för mig att avgränsa frågeställningen.
Ett område som dock är nödvändigt för att placera in dagens
barnbiblar i ett sammanhang är barnbibelgenrens historia.
Därför krävs inledningsvis en översiktlig historisk genomgång.
10
Dock är bibelcitaten i Bibeln i berättelser och bilder hämtade från Bibel 2000 i den
svenska översättningen.
11
Osbeck, s 85–156. Utifrån Osbeck (se illustration på s 99) skulle man kunna placera in
min forskning som ett religionsdidaktiskt studium av lärprocessens förarbete och förutsättningar, mer specifikt som ”forskning som tar sin utgångspunkt i stoffet” (s 136). De
tyska barnbibelforskare som jag under årens lopp träffat och samtalat med, som samtliga
kommer ur en religionspedagogisk diskurs, menar att min forskning självklart och enkelt
går att definiera som religionspedagogik, och de har svårt att förstå att den skulle kunna
definieras som något annat. Ännu svårare har de att förstå att religionspedagogik är ett i
stort sett obefintligt ämne i den svenska akademin.
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BARNBIBELNS BARNDOM
Hur man ska skriva barnbibelns historia hör nära samman
med en annan fråga: vad är en barnbibel, d.v.s. hur definierar
man genren ”barnbibel” i ett historiskt perspektiv?
Christine Reents tar i Theologische Realenzyklopädie
(TRE) upp en mängd olika typer av barnbiblar, och konstaterar att barnbibelns funktion, historiskt, ofta varit kateketisk.
Ett visst bestämt urval av bibeltexter har förmedlats till barn,
ett urval som dessutom varit konfessionellt präglat.12 Reents
har en bred definition av vad en barnbibel kan vara, och hon
finner fyra olika genrer i sin genomgång av barnbiblar i historiskt perspektiv.13 Barnbiblar kan enligt Reents för det första
vara bibliska ordspråkssamlingar (under vissa tider har t.ex.
Jesus Syraks Vishet varit en populär barnbibel). För det andra
kan en barnbibel vara återgivande av berättande text där själva
urvalet av texter är vad som gör barnbibeln till just barnbibel
(ett typexempel på detta är den svenska barnbibel som Jeanna
Oterdahl gav ut 1923, Småbarnens bibel, där textinnehållet är
identiskt med 1917 års översättning, och det istället är dispositionen och urvalet som gör boken till en barnbibel).14 En tredje
historisk genre är Barnbibel med bilder (hit hör de flesta
moderna barnbiblar, så även Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder). Den fjärde och avslutande genre som Reents finner är bibeldelar för barn, där bara en bibelberättelse återges
i en helt egen bok. Alla dessa genrer får plats i det som Reents
12
”Kinder und Laien lernen die Bibel in einer von Katechismus bestimmten Auswahl durch
kirchliche Vermittlung konfessioneller Prägung kennen”. Theologische Realenzyklopädie,
”Kinderbibel”, s 176.
13
Ordet som Reents använder, som jag valt att översätta med genre, är Gattung, alltså
”slag, art, genre”, och är en term lånad från exegetiken och Hermann Gunkels formhistoria. Utgångspunkten är att ett visst bestämt innehåll brukar höra samman med en viss
bestämd form. Ett sammanträdesprotokoll har en form, en godnattsaga en annan; var sak
har sin bestämda form. Den miljö/situation en viss Gattung hör hemma i, brukar kallas
Sitz im Leben.
14
Småbarnens bibel, av Jeanna Oterdahl. Boken har ett annorlunda upplägg; den börjar
med Jesu födelse, för att därefter följas av de texter som berättades för Jesus när han var
liten.

18

BARNBIBELNS BARNDOM

kallar för barnbibeltraditionen.15
Den första barnbibel som tydligt ryms i Christine Reents
definition skrevs 1529 av Martin Luther.16 Luther lade till sin
bönbok en del som han kallade Passional, och som var en återgivning främst av berättelserna kring Jesu död och uppståndelse (därav namnet Passional), men där fanns också med några
berättelser från Gamla testamentet.17 Luther kallade sin barnbibel för en lekmannabibel (Laienbibel), och den var tänkt för
barn och ”enkla” människor.18 Luthers Passional bestod av ett
texturval ur bibeln, samt av illustrationer till detta texturval.
Även om texterna var direkta citat ur bibeln var de skarpt beskurna. Skapelseberättelsen återgavs t.ex. med klipp ur några
få verser i den första skapelseberättelsen: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud såg att det var gott. På den
sjunde dagen vilade Gud efter allt han hade gjort”.19 År 1600
kom Passional ut som en egen utgåva på svenska, under den
förlängda titeln Passional wårs herres Jesu Christi bittra pijna
och dödh, medh herliga figurer och schrifftenes sentenier. Detta
var den första tryckta barnbibeln på svenska.
I de vuxenbiblar som kom att tryckas och spridas i och
med boktryckarkonsten, kom kommentarer till bibeltexten att
skrivas vid sidan om texten. Dock markerades kommentarerna
genom layout och typografi, så att man tydligt kunde se vad som
var kommentar, och vad som var bibeltext. Men när man skrev en
lekmannabibel, kom man i tiden efter Luther att blanda bibeltext
och kommentarer, utan att göra denna typografiska och layout15

”Kinderbibeltradition”. Theologische Realenzyklopädie, ”Kinderbibel”, s 176–81. Reents
tyska termer är Biblische Spruchbücher (bibliska ordsspråkssamlingar), Wiedergabe
erzählender Texte (återgivande av berättande text), Bilderbibeln (barnbibel med bilder) och
Bibelteilen für Kinder (bibeldelar för barn).
16
Barnbibelforskaren Ruth B. Bottigheimer har en bredare definition, och låter barnbibelns
historik börja i slutet av 1100-talet, då Peter Comestor skrev Historia Scholastica, som var
en samling med bibelberättelser med kommentarer. Historia Scholastica bestod av berättelsesammanfattningar, samt till dessa kommentarer från t.ex. Augustinus. Under 400 år
kom den att användas framför allt i latinskolor över hela Europa, Bottigheimer, s 14. Dock
kan man ifrågasätta om Historia Scholastica över huvud taget kan kallas för en barnbibel.
Den vände sig nämligen främst till vuxna, Adam, 2003 a, s 162.
17
Luther, 1600.
18
”… allermeist umb der kinder und einfeltigen willen”, Adam, 2003 a, s 162.
19
Bottigheimer, 1996, s 8, 23–28.
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mässiga åtskillnad. År 1540 utkom t.ex. en lekmannabibel, som
bestod av en kombination av illustrationer, berättelsesammanfattningar samt enkla verser, som sammanfattade innehållet i
bibelberättelsen.20 Dessa drag kom sedermera att bli typiska för
barnbibeltraditionen: illustrationer, berättelsesammanfattningar och verser som sammanfattade berättelsen (Bibeln i berättelser och bilder, som avslutar varje berättelse med verser, ingår
alltså i en lång barnbibeltradition på detta område).
Observera också att det här var en utveckling av barnbibelkonceptet: där Luthers lekmannabibel var ett urval av bibeltexter med illustrationer, bestod denna barnbibel av en egen
tolkande berättelsesammanfattning med illustrationer samt
verssammanfattningar. Båda dessa former av berättelseförmedling kom att följa varandra under århundradenas lopp. Grovt
förenklat kom de protestantiska barnbiblarna att följa Luthers
föredöme, där bibelordet i sig var viktigt att föra vidare, medan
de katolska barnbiblarna i sitt berättande var mer fria, och mer
centrerade kring att föra det man uppfattade vara innehållet i en
viss text vidare. Med åren kom, enligt barnbibelforskaren Ruth
B. Bottigheimer, det katolskt fria berättandet att ta överhanden även i protestantiska sammanhang. Detta stämmer dock
inte helt in på svenskt område. Många av de svenskproducerade
barnbiblarna under 1900-talet håller den ursprungliga lutherska tanken levande: det är bibelordet ”som det är” som ska
ges vidare, med så lite mellanhand och tolkning som möjligt.21
Moderna svenskproducerade barnbiblar som Bibel för barn och
Skatter ur bibeln kan ses som förlängningar av denna tradition.
Illustrationerna är en fråga för sig, och en viktig fråga; redan från början var barnbiblarna illustrerade – bilden var en
integrerad och viktig del i den religiösa litteraturen och i barn20

Bottigheimer, 1996, s 11–12.
Bottigheimer, 1996, s 39. Såväl Oterdahls Småbarnens bibel (1923), som Gunnar
Bergströms Bibel för barn: valda stycken ur den heliga skrift (1937) består av ett urval
berättelser för barn som ord för ord följer 1917 års bibeltext. Samma ideal genomsyrar
såväl den nya storsäljaren Bibel för barn (1995), där man uttryckligen strävat efter att
vara ”textnära”, som Skatter ur Bibeln (1999), som även den uttrycker en intention att
vara nära bibeltexten.
21
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biblarna.22 Illustrationerna fyllde en viktig funktion, inte minst
för dem som inte kunde läsa.
Under århundradena som följde kom hundratals och åter
hundratals olika typer av barnbiblar att ges ut på olika språk.
Bottigheimer har sökt lista de viktigaste internationella barnbiblarna (för övrigt finns ingen svensk barnbibel med på listan),
och det blir en tätskriven lista på dryga 30 sidor – barnbibeln
var och är en stor genre.23 När man nyligen sökte uppskatta hur
många barnbiblar som kommit ut i Tyskland under de senaste
200 åren hamnade man på 500 titlar – en siffra som förmodligen är i underkant.24 En dansk avhandling från 2003 kommer
fram till 170 barnbiblar utgivna enbart i Danmark, och då är
listan inte fullständig.25

ETT BARN BLIR TILL
Vad som blir påtagligt när man studerar barnbiblar från olika
tider är att barnbiblarna genom sitt urval och genom sitt sätt
att berätta lär ut så mycket mer än enbart den bibliska berättelsen. Barnbiblarna är i många fall en intressant mätare av sin
tids kulturella normer och värderingar. Vad ett samhälle lär ut
till sina barn avslöjar vad det samhället vill vara.
Detta faktum speglas av det urval av bibelberättelser som
gjorts i olika tider, något som kommer att beröras och fördjupas
i kapitel två. Jag vill dock redan här ta upp en viktig aspekt vad
gäller barnbiblarnas teologi, nämligen att den hänger samman
med hur man ser på barnet – vad ett barn är.
I sin kända men också ifrågasatta teori kring barndomens
historia hävdar historikern Philip Ariès att man under medel22

Bottigheimer, 1996, s 56.
Bottigheimer, 1996, s 278–313.
Adam, 2003 a, s 159. Så visar Neuschäfer att det enbart under åren 1955–2006 gavs ut
över 220 tyska barnbiblar.
25
Aller, 2003 b, s 11–19. T.ex. saknas Møllehaves barnbibel Børnenes Computerbibel från
1998 i Allers listning.
23
24
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tiden inte såg barndomen som en egen, distinkt utvecklingsperiod i människans liv; barn sågs nämligen som små vuxna
långt in på 1600-talet. I sin klassiker Barndomens historia
skriver Ariès följande om medeltiden:
så snart ett barn hade avvants, eller strax därefter,
blev det den vuxnes naturlige följeslagare. Yngre
stenålderns åldersgrupper och den hellenistiska paideia förutsatte en skillnad och en övergång mellan
barnets och de vuxnas värld, en övergång som skedde
med initiering eller fostran. Den medeltida civilisationen uppfattade inte denna skillnad och saknade
alltså detta övergångsbegrepp.26

Att barndomen till slut kommer att uppfattas som en egen utvecklingsperiod går enligt Ariès hand i hand med att den välsituerade, borgerliga familjen under slutet av 1600-talet och
under 1700-talet alltmer börjar bli en egen enhet och få alltmer av egen tid. ”Historikerna har för länge sedan lärt oss att
kungen aldrig lämnades riktigt ensam. Men fram till slutet av
1600-talet lämnades faktiskt ingen ensam.”27 Detta – att viss välsituerad borgarklass får mer tid för sig själva – får till följd att
denna borgarklass också får tid över till att själva umgås med
sina barn, vilket brev och litterära texter från denna tid visar.28
För det stora flertalet människor, de fattiga, levde de medeltida
villkoren dock kvar långt in på 1800-talet, enligt Ariès.29
Under senare tid har Ariès tankar om barndomen ifrågasatts, inte minst hans påstående att föräldrar först under
26
Ariès, s 280. Eller för att säga det med Anne Banér: ”Under medeltiden var barn barn så
länge de inte kunde gå eller tala. Sedan ingick de i ett samhälle där gränsen mellan barn
och vuxna knappast fanns.” Banér, s 8.
27
Ariès, s 267.
28
Dahlin, s 41–42. Madame de Sevigne skriver t.ex. följande om sin dotter 1671: ”Jag helt
enkelt avgudar henne /…/ hon gör tusen saker: hon smeker, hon slår, hon gör korstecknet,
hon ber om förlåtelse … med ett ord är hon söt i varenda detalj. Jag iakttar henne i flera
timmar.” (Bo Dahlins översättning ur Ariès ”Centuries of Childhood”, s 49).
29
Ariès, s 274.
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1600-talet börjar få känslor av ömhet och kärlek till sina barn.30
Bo Dahlins invändning mot Ariès är värd att upprepa: ”Återigen kan man mot Ariès invända att sådana upplevelser [känslor av ömhet och kärlek till barn, min anm.] sannolikt förekommit långt före denna tid. Men kanske började det först nu bli ett
vanligt förhållningssätt bland föräldrar”.31
Ariès teorier kring barndomen ger bakgrund och vidgad
förståelse åt barnbiblar som Luthers Passional, som sades vara
tänkt för ”barn och enkla människor”, och alltså inte enbart
vände sig till barn. Detta, i kombination med att de första barnbiblarna inte kallades för barnbiblar utan för lekmannabiblar,
kan uppfattas som ett stöd för Ariès teori. Barn och enkla människor sågs helt enkelt som en gemensam grupp som inte behövde åtskiljas.
Den amerikanska teologen Bonnie J. Miller-McLemore har
beskrivit hur synen på barnet ur teologiskt perspektiv har utvecklats sedan medeltiden. Hon beskriver tre olika sätt att se
på barnet: en förmodern, en modern och en postmodern syn på
barnet.32
Den förmoderna synen på barnet bygger enligt Miller-McLemore på tanken om att barnet går ut i världen märkt av arvsynden, och förälderns uppgift blir därmed att kväsa och kontrollera
barnets medfödda ondska. Barnet föds ofullkomligt till en fallen
värld enligt denna förmoderna syn, och en viktig funktion i uppfostran blir därmed att bryta barnets medfödda, onda, vilja.
Med upplysningen uppstår det Miller-McLemore kallar för
den moderna synen på barnet, där barnet ses som ett oskrivet
30
Ariès, s 53–54. Denna avsaknad av kärlek och ömhet hade enligt Ariès med tidens
demografi att göra: ”Ingen trodde, som vi vanligen idag tror, att redan barnet rymde ett
helt människoväsen. Det var alltför många barn som dog [---] Den här likgiltigheten var en
direkt och oundviklig konsekvens av tidens demografi. Den höll i sig till 1800-talet långt
ute i bygderna …”
31
Dahlin, s 42. Eller är Ariès felöversatt och därmed missförstådd, som Bonnie J. MillerMcLemore antyder: ”Perhaps a poor English translation of Ariès´s French term sentiment
as simply idea has contributed to the confusion. By sentiment, he did not necessarily mean
that childhood itself did not exist; rather, childhood did not carry the emotional freight that
it has acquired since that time” Miller-McLemore, s 2–3.
32
Miller-McLemore, s 13–23.
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blad, en tabula rasa. Med förgrundsgestalter som John Locke
och Jean-Jacques Rosseau kom barnen att ses som sociala och
goda, och de föddes inte med någon arvsynd utan de föddes
oskyldiga. Barnen var inte ofullkomliga, utan perfekta, och problemet var att de föddes in i en ofullkomlig värld.33 Uppfostran
kom att kretsa kring att skydda barnet samt att bejaka dess
oskuldsfullhet. Denna syn kom mer och mer att ta över den förmoderna synen, men som kommer att framgå av avhandlingen
finns det mycket som talar för att fragment av den förmoderna
synen finns kvar även idag.
Miller-McLemore menar att det idag går att beskriva ännu
en barnsyn, nämligen den postmoderna synen på barnet. Detta
är en tid då man börjar inse att barn är kapabla till hemska,
rentav onda handlingar. Barnet är enligt denna barnsyn ofullkomligt och dessutom potentiellt labilt, och det föds till en ofullkomlig, labil värld.34
Jag kommer att återknyta till dessa barnsyner i slutet av
avhandlingen.

33
Anne Banér har i en kulturhistorisk studie av barn i bildkonsten visat hur medeltidens
syn på barnet som fötts i ondska, under 1600-talet alltmer kom att ändras till förmån för
en betoning av barnet som en mänsklig varelse, ”i behov av skydd och uppfostran”. Banér
visar bland annat hur familjeporträtten ändrar karaktär under 1600-talet: på de senare
familjeporträtten från seklet grupperar sig familjen skyddande runt barnen, med de
minsta i mitten, till skillnad från de tidigare familjeporträtten, där familjen står uppradad
längs en linje med föräldrarna och barnen längs sidorna. Banér ser detta som ett genomslag för John Lockes tankar om barnet som ett oskrivet blad, i behov av stöd och skydd. Banér visar också hur pojkar på dessa porträtt har på sig vuxenkläder från och med fyra-års
ålder. Banér, s 11–14. Under 1700-talet kommer tankarna på barnet som fötts oskuldsfullt
och rent att få allt större genomslag, även i barnbiblarna. Under 1700-talet började en viss
censur ske, och då först i de protestantiska barnbiblarna. Här bör speciellt Johann Hübners klassiska hus- och skolbibel Zweymal zwy und funffzig Auserlesene Biblische Historien
nämnas, som kom ut första gången år 1714 (på svenska första gången år 1727). Under 160
år kom boken att användas både i skola och hem, och den kom att översättas till hela 15
språk. Ett av dessa språk var svenska, och i Sverige kom Hübners bok att ges ut i flera
olika upplagor och utgåvor under 1700-och 1800-talet. Till skillnad mot flera av de tidigare
barnbiblarna tog skolmannen Hübner bort de bibelberättelser som kunde anses stötande.
Bottigheimer, s 41.
34
Miller-McLemore, s 13–23.
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Med folkskolans instiftande i Sverige år 1842 sker mycket, inte
bara för att etablera en barndom, utan också för barnbibelns
spridning. Ariès hävdar att ”den moderna familjen föddes samtidigt som skolan eller åtminstone samtidigt som det blev allmänt bruk att uppfostra barnen i skolan”.35 Utmärkande för
medeltidens familjebildning var nämligen att barnen hela tiden
var tillsammans med de vuxna. ”Kort sagt, överallt där folk arbetade, överallt också där de roade sig, även på illa beryktade
krogar, var barnen med tillsammans med de vuxna.” 36 Men med
skolan fick barnen ett sammanhang som bara var deras, kort
sagt en barndom.
I den skola som fanns under 1800-talet var det dock inte till
en början de bibliska berättelserna som stod i centrum, utan
katekesen. Den starka ställning som katekesen hade före den
obligatoriska skolans införande behölls även efter folkskolans
införande. Vid riksdagen år 1859–60 hade ett förslag om inrättande av en skolinspektion antagits, och 20 skolinspektörer anställts. De folkskoleinspektörer som började verka från och med
år 1860 ger i sina protokoll en ganska mörk bild av hur undervisningen kunde gå till. Följden av utantillinlärning av katekesen blev ”ej någon annan än den att de flesta barn efter slutad
skolgång alldeles icke förstå sin katekes, även om de kunna den
utantill”, för att citera en folkskoleinspektör.37 Småbarnsskolans läroplan, ”Handbok för småbarnsskolan” (1841), betonade
också att katekesen låg som grund, och att barnen skulle lära
sig ”Lillkatekesen utantill”. Dock betonades även i ”Handbok
för småbarnsskolor” flera bibelberättelser som barnen skulle

35

Ariès, s 233.
Ariès, s 231.
37
Citat av folkskoleinspektör Sundler, satt över Skara stifts södra inspektionsområde.
Salqvist, s 73f.
36
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lära sig, 20 från Gamla och 20 från Nya testamentet.38 Salqvists
genomgång av folkskoleinspektörernas protokoll vittnar dock
om att religionsundervisningen främst bestod av utantillinlärning av Luthers lilla katekes, samt att bibliska historien gavs
litet utrymme och i vissa skolor inget utrymme alls.39 Det var
skillnad mellan idealet i handböckerna och verkligheten ute i
bygderna. Att lära sig något utöver katekesen ansågs av många
vara onödigt. Därför kom det att dröja många årtionden innan
den bibliska historien lyckades få en någorlunda likställd plats
med katekesen i skolan.40
Katekesen dominerade i den tidiga folkskolan, men en vändning kom runt 1860-talet.41 År 1860 får professor C. A. Torén i
uppdrag av kungen att göra en resa i Europa för att se hur undervisningen sköttes på annat håll. Som sammanfattning av sin
resa konstaterar han att en sådan katekesläsning som bedrevs i
Sverige knappast fanns någon annanstans. Från Preussen rapporterar Torén att det utmärkande draget för kristendomsundervisningen var dess bibliska prägel. Torén menade att det ur
pedagogisk och psykologisk synpunkt var bättre med bibelns
berättelser än med katekesens abstrakta form.42 Över huvud
taget verkar 1860-talet vara en period då mycket händer i den
38
Vallberg Roth, s 41f. Citaten ur ”Handbok för småbarnsskolan” i Vallberg Roth visar att
man tänkte sig att barnen skulle lära sig 20 berättelser ur Gamla testamentet och 20 ur
Nya testamentet. Till flera av de berättelser som skulle läras in hörde en bild. Undervisningen skulle åskådliggöras.
39
Salqvist, s 31. Sven G. Hartman menar att den svenska skolan under 1800-talet inte
var helt olik de koranskolor vi idag finner exempelvis i Nordafrika, med andra ord en ren
religionsskola, Hartman, s 214f.
40
Denna skillnad mellan ideal och praxis hade sin grund i flera faktorer. Dels i allmänna
attityder (”Mer än katekesen ansågs icke erforderligt”, Dahlbom, s 7), men också i de
faktiska omständigheter som rådde för undervisning: enormt stora klasser, ofta med 100talet barn från helt olika åldersstadier, ofta i otillfredsställande lokaler. Richardsson, s 44f.
Samtidigt var mycket av undervisningen, då som nu, avhängig av lärarens egna intressen
och värderingar. Ett belysande exempel är den artikel som Dahlbom refererar till i tidskriften Föreningen från 1861, där lärare som är påverkade av det s.k. ”läseriet” beskrivs: ”Jag
har själv med bekymmer sett den iver, varmed man i en fast skola med examinerad lärare
och i två läsmorsskolor använde mer än halva dagen till bibelläsning och bön, omväxlande
med sånger av s.k. andligt innehåll”, Dahlbom, s 301.
41
I sin uppsats ”Biblisk historia i folkskolan med fokus på 1800-talets senare hälft” visar
Ingrid Emanuelsson hur det uppstår en explosion av barnbiblar mellan år 1860 och 1900.
Emanuelsson, s 4ff.
42
Emanuelsson, s 5.
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svenska skolan. Enligt Ann-Christine Vallberg Roth hör detta
samman med den reformering och sekularisering av skolan som
skedde just runt 1860-talet.43 I småbarnsskolans läroplan år
1861 skrivs följdriktigt ”berättelse” (läs: bibelberättelse) in i sysselsättningsplanen, direkt efter momentet ”Bön, Psalm”. Ordet
katekes finns inte med i sysselsättningsplanen.44 Förmodligen är
detta anledningen till att det uppstår en explosion av nya barnbiblar i tiden från 1860-talet och framåt. Mellan 1866 och 1900
utgavs närmare 130 barnbiblar i Sverige.45 Det är alltså med
”den begynnande sekulariseringen” som bibeln får en starkare
plats i skolan. Men det finns också en annan aspekt: en alltmer
professionaliserad lärarkår överger ett ur pedagogisk synvinkel hopplöst läromedel (katekesen) för ett något bättre (bibeln).
Den kritik som kom från lärarhåll mot katekesen var också till
övervägande del av pedagogisk natur; katekesen ansågs som
svårläst, med svårtillgängliga distinktioner och abstrakta resonemang.46 Den hårda kritiken ledde fram till att en ”ny” katekes
utarbetades: 1878 års katekes. De grundläggande pedagogiska
problemen med katekesen kvarstod dock, och kritiken mot katekesen som läromedel kom snarare att öka efter 1878.47
Kritiken mot och problemen med katekesen gjorde att man
med tiden alltmer började söka efter alternativ till katekesen.
Betoning på bibelberättelserna visade sig vara en lösning som
flera olika grupper kunde enas kring. För det bibeltrogna läseriet gjorde detta att kristendomsundervisningen ställdes på bibelns grund (och inte på rationellt dogmatisk grund). För dem
som önskade befrielse från dogmatiskt och konfessionellt tvång
framstod bibeln som en möjlighet till frigörelse, för de peda43

Vallberg Roth, s 29ff.
Vallberg Roth, s 48, 69.
45
Emanuelsson, s 8. Katekesen var en och densamma, men vilken barnbibel man skulle
använda sig av var upp till lärarens egna initiativ. Därav den flora av barnbiblar som
dyker upp efter 1860. Se Dahlbom, s 211.
46
Dahlbom, s 68, 230. ”Om man läser referaten från folkskolläraremötena, så finner man
klagomålen mot katekesen som en hart när stående punkt”, Dahlbom s 230.
47
Dahlbom, s 56–85. Tragglande av katekesen är förmodligen upphovet till ”sekulariserade
människors förknippning av Luthers namn med moralkakor, dåligt samvete och själsdödande slit”, för att säga det med Holte, s 94.
44
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gogiskt intresserade lärarna öppnade bibeln för betydligt flera
möjligheter än vad katekesen gjorde.48 Sakta men säkert kom
bibeln och bibelberättelserna att alltmer ersätta katekesen som
läromedel, med kulmen i 1919års läroplan.1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor tog explicit bort katekesen ur
undervisningen, och ämnet Kristendomskunskap infördes som
ett eget ämne.49
I barnbibelsammanhang finns dock en annan ”skola” som
är minst lika intressant som folkskolan. Parallellt med skolan slog nämligen under 1850-talet och framåt en egen typ av
skolform igenom: söndagsskolan. Söndagsskolan kom att få ett
stort genomslag i det svenska samhället: 1901 gick det 243 000
barn i söndagsskolorna, 1925 samlade man 387 000 och 1951
486 000 barn.50 I samband med söndagsskolans framväxt kom
också behovet av kristet präglat material – bland annat barnbiblar. Även här finns förmodligen en anledning till den omfattande utgivningen av barnbiblar från 1860 och framåt.

BIBELN SOM TEXT
En barnbibeltext är i normalfallet en text som är författad
i en historisk kontext. Så är inte fallet med bibeln. Bibeln är
en antologi med många böcker, i Bibel 2000 bestående av 77
böcker (i 1917 års översättning av 66 böcker). Dessa böcker
är, vad gäller Gamla testamentet, i sin tur grupperade olika,
det vill säga kommer i olika ordning efter varandra, beroende på om man är jude eller kristen. Dessutom har ortodoxt
kristna biblar fler apokryfa böcker med än vad t.ex. protes48
Dahlbom, s 236. ”Bibliska historien fick … ett sken av att representera frihet och framåtskridande, under det att katekesen framstod som dogmtvångets, stagnationens och den
hierarkiska maktlystnadens representant”, s 230.
49
Vallberg Roth, s 76, Dahlbom, s 92f.
50
Fridén, s 378. Till detta kommer dessutom det stora antalet lärare, 16 000 år 1901,
29 000 år 1925 och 38 000 år 1951. Befolkningen i Sverige de aktuella åren var:
1901: 5 175 228, 1925: 6 053 562, 1951: 7 098 740. Uppgifterna på befolkningsantal
hämtade från SCB:s webbsida, www.scb.se.
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tantiska har. Bibeln är med andra ord en antologi som ser
lite olika ut beroende på var man läser den, när man läser den
och vem som läser den.
Till detta kommer att de flesta böcker i denna antologi
är skrivna av olika författare som verkat under olika tider i
olika kontexter och som i de flesta fall dessutom valt att vara
anonyma. Flera av böckerna är dessutom mer av mosaiker och
kollage än egna, självständiga böcker.
Denna mosaik leder till en genreblandning: myter, legender,
sägner och släkttavlor kan följa på varandra i en och samma
bok. Att läsa Första Moseboken är inte som att läsa Barnens
bibel eller Bibeln i berättelser och bilder. Där Barnens bibel och
Bibeln i berättelser och bilder har en författare som skrivit ett
tydligt och avgränsat verk inom en bestämd genre, har vi i Första Moseboken snarare ett samlingsverk bakom vilket flera anonyma författare, som dessutom skriver i olika genrer, döljer sig.
Så: hur ska man se på bibeln som text?
Här finns olika strategier. Man kan välja att betona det faktum att bibeln under århundradena faktiskt lästs som en enhet.
Utifrån detta kan man sedan med litteraturvetare som Northrop Frye eller Robert Alter säga att Första Moseboken är ett
enhetligt verk, om än enhetlig i en annan bemärkelse än i vår
nutida förståelse av termen.51 Man kan också välja att betona
redaktörens roll, den som en gång satte samman Första Moseboken, och att den sammansättningen gör böcker som Första
Moseboken till enhetliga verk. Min åsikt är att man visst kan
resonera så, men att det fortfarande inte blir den enhetlighet
som infinner sig som när man läser verk skrivna av en enskild
författare i en specifik historisk och teologisk kontext (t.ex. Barnens bibel eller Bibeln i berättelser och bilder).
Man kan vidare mena att bibeln, trots sina många olika
böcker och genrer, driver en och samma grundläggande berättelse. Frye konstaterar t.ex. att den kristna bibeln faktiskt har
51
Frye s xvii, Alter, 1996, s xxxix–xlii. Alter talar i detta sammanhang om Första Moseboken som ett ”collage of textual materials”.
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en tydlig början och ett tydligt slut, som griper tag i varandra;
det börjar med att människan förlorar livets träd i Eden (1 Mos
2–3), och slutar med att människan får tillbaka livets träd i den
himmelska staden (Upp 20–22). Den börjar i tidens begynnelse,
och slutar med tidens ände, i apokalypsen.52 Detta får till följd
att man kan se bibeln som en berättelse. En vanlig definition av
”berättelse” är just att en berättelse skildrar ett enhetligt förlopp, med en tydlig början och ett tydligt slut.53 Ett annat sätt
att betona kravet på enhetlighet hos en berättelse är att en lång
berättelse kan göras kort, utan att bli en annan historia. På så
vis kan satsen ”Marcel blir författare” för Genette sammanfatta
Prousts verk ”På spaning efter den tid som flytt”.54 Enskilda bibelböcker går möjligtvis att sammanfatta på liknande sätt. Men
går bibeln som helhet att sammanfatta på ett sådant sätt? Flera
nytestamentliga texter ger uttryck för tanken på bibeln som en
enhetlig berättelse, t.ex. Stefanos tal i Apostlagärningarna kapitel 7 eller Matteus sätt att genom direkta citat ur Gamla testamentet väva in Jesusberättelsen i den judiska berättelsen. Men
detta är ett sätt att se på bibeln som framför allt utvecklades
bland de så kallade kyrkofäderna; för en jude såg och ser bibeln
ut på ett annat sätt. Oavsett vad man anser i denna fråga är det
dock påtagligt att mycket i barnbibelkonceptet ofta bygger på
ett sådant helhetstänkande. Detta tänkande har som jag antytt
ovan rötter i bibeln själv, men framför allt i den tidiga kyrkan.55

BARNENS BIBEL SOM TEXT
Vad gäller Barnens bibel är läget fundamentalt olikt bibelns. I
Barnens bibel har vi en historisk författare, folkskolläraren Anne
de Vries (1904–1964), som skriver i en och samma genre för en
tydlig målgrupp. En överraskning för många är att Anne de Vries
52

Frye, s 169 samt s xiii.
Så Aristoteles, se t.ex. Rhoads, s 74.
54
Se Carlshamres resonemang kring berättelse, s 3–7.
55
Young, s 19–21.
53
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är man. Han arbetade som folkskollärare, men kom efterhand att
försörja sig som författare. Han gav ut närmare 300 barnböcker,
samt en hel del läromedel för den nederländska folkskolan.56
Värt att notera är att de Vries skrev en längre barnbibel i två delar som utkom år 1939, och att Barnens bibel ursprungligen var
tänkt att vara en introducerande text till denna bok.57
Vidare känner vi den historiska kontexten för Barnens bibels tillblivelse: boken skrevs 1940–42, under brinnande världskrig, när Anne de Vries verkade som barnboksförfattare i det av
nazisterna ockuperade Nederländerna. Tyskarnas ockupation
av Nederländerna påverkade de Vries känslomässigt, med konsekvens att han inte kunde finna vare sig koncentration eller
inspiration till att skriva. Han bestämde sig därför för att skriva
om en bibelberättelse i veckan, på samma enkla sätt som han
brukade berätta bibeln för sina barn, och år 1942 blev Kleuter
vertelboek voor de bijbelse geschiedenis klar. Eftersom han vägrade gå med i den nazistiska ”Kulturkammaren”, som var en förutsättning för att få publicera böcker, fick han vänta tills efter
krigsslutet med att ge ut boken. Då var det dock pappersbrist,
varför boken kunde ges ut först år 1948. Han tillhörde en reformert kyrka, ”gereformeerde”, och var kyrkligt aktiv hela livet.58
Tydligt i de Vries urval är att det just är bibelns berättelser han valt att återberätta. De poetiska texterna, lagtexterna
och genealogierna saknas. Man kan, menar jag, i fallet Barnens
bibel i mycket större utsträckning än i fallet bibeln tala om en
enhetlig text och en enhetlig berättelse. Jag kommer således att
se på och analysera Barnens bibel som ett enhetligt verk, som
en berättelse, som en text.
Barnens bibel finns dock i flera olika versioner, i olika översättningar, med olika illustrationer. Vilken ska man utgå ifrån?
Från den ursprungliga nederländska från 1948, som textmäs56

de Vries, 1995.
Denna längre version utgavs på svenska i två band år 1965 under titlarna Bibeln berättar och Bibeln berättar: Nya testamentet.
58
Uppgifterna om Anne de Vries har framkommit i brevväxling med författarens son, Anne
de Vries, 2/3 2004.
57
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sigt är betydligt längre och illustrerad av Tjeerd Bottema?
Eller från den beskurna tyska översättningen från 1955, som
från och med 1961 fick nya illustrationer av Hermine F. Schäfer?
De svenska översättningarna bygger på denna tyska version
av Barnens bibel, så det är den som är av relevans för denna
avhandling, men vilken version av den svenska Barnens bibel
ska man välja? Britt G. Hallqvists översättning från 1961, Ylva
Eggehorns från 1983, eller den reviderade översättningen, med
helt nya illustrationer av Fred Apps från 1999? Eller den allra
senaste, lätt reviderade utgåvan från 2004?
Den text jag valt att utgå ifrån är den text som enligt min
uppfattning haft mest spridning, och som också är den översättning som sålt i flest antal exemplar: Britt G. Hallqvists från
1961.59

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
SOM TEXT
I motsats till Barnens bibel, som är översatt till många språk,
finns Bibeln i berättelser och bilder i dagsläget endast på danska
och svenska. Bibeln i berättelser och bilder är även den en enhetlig text, skriven av den danske prästen och kulturpersonligheten
Johannes Møllehave, med illustrationer av den danska konstnären Susanne Krage. Den finns endast i en utgåva, från 1996,
och sedan 2006 i svensk översättning av Lars Åke Lundberg.
Møllehave (f 1937) är präst inom Danska kyrkan, och han har
bl.a. verkat som fängelsepräst samt som präst i Danska kyrkan
i Bryssel. Han har ett mångfasetterat författarskap bakom sig.
59

Barnens bibel gavs ursprungligen ut av Diakonistyrelsens bokförlag (det som senare
kom att bli Verbum), och Britt G. Hallqvists översättning gjordes för denna utgåva. 1983
tog dock KM-förlaget över rättigheterna, och de bekostade en ny översättning av Ylva
Eggehorn, som kom ut första gången 1983. Det är denna översättning som sedan legat till
grund för de lättare revideringar som gjorts 1999 och 2004. Ylva Eggehorns översättning
har under årens lopp kommit ut i ett antal olika utgåvor, med olika typer av illustrationer
och tillägg till texten (t.ex. de nya efterord som adderats till texten, ”Till alla vuxna” och
”Till alla barn”, Barnens bibel, 1987, s 256).
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Han har bl.a. gett ut en roman, skrivit om Søren Kierkegaard,
gett ut predikosamlingar, skrivit revyer och dikter, och han
har även skrivit sångtexter till den danska artisten Anne
Linnet (som resulterade i skivan Min Sang). Han har skrivit flera barnbiblar, bl.a. Børnenes Computerbibel. Teologiskt brukar
han placeras inom tidehvervrörelsen, som bland annat kännetecknas genom sin kritik av omvändelsekristendomen, samt
dess betoning på att frälsningen är given.60
Boken skrevs under 1995–96, på uppdrag av Det Danske
Bibelselskab, och Møllehave skrev en text i veckan, och illustratören Susanne Krage illustrerade parallellt. Ett utmärkande
drag för Bibeln i berättelser och bilder är att samtliga texter
(med ett undantag) avslutas med en vers, och detta är relaterat
till uppdragets natur; Det Danske Bibelselskab ville helt enkelt ha en blandning av prosa och vers (ett urval av dessa verser kom dessutom senare att spelas in på CD av olika danska
artister). Vidare gick en lektor i Nya testamentets exegetik vid
Köpenhamns Universitet, Martha Byskov, igenom texten när
den var klar.61
Jag väljer vad avser textanalyserna att ha ett snävt textbegrepp, och inbegriper alltså varken verserna eller CDn i textanalyserna i kapitel tre. Men eftersom även verserna är bärare
av teologi kommer jag att inbegripa dem i den övergripande
analysen i kapitel fyra.
Under större delen av mitt avhandlingsarbete har jag arbetat med den ursprungliga, danska texten till boken, eftersom
den svenska översättningen kom först senhösten 2006. Men
eftersom en svensk översättning nu föreligger väljer jag att
utgå ifrån denna i avhandlingen.

60
61

Se Margareta Brandby-Cösters förord i Møllehave, 1999, s 7–10.
Samtliga uppgifter från Kristeligt Dagblad, 23/10 1996.
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BARNBIBELNS RAMAR
Det som har blivit tydligt i genomgången ovan är att det inte
bara är författaren och illustratören som är viktiga när en barnbibel blir till. Förlaget och förlagets redaktörer är ofta minst
lika viktiga för att förstå varför en barnbibel ser ut som den
gör. Så var det t.ex. en redaktör på ett tyskt förlag som gav Barnens bibel dess nuvarande form, genom att skära bort närmare
60 sidor från det nederländska originalet, och dessutom byta
illustratör från Bottema till Schäfer. Vidare togs de Vries ursprungliga förord bort (där det står att boken främst är riktad
till tre- och fyraåringar),62 och den text som nu närmast liknar
ett förord (”Allt kommer från Gud”) hängde ursprungligen ihop
med texten om världens skapelse.
Och Børnebibelen var från början ett beställningsverk, där
omslagets baksidestext tydligt placerar in boken som en dopgåva (”her kan jeg høre om det, jeg blev døbt til”). I den svenska
översättningen är detta borttaget, eftersom boken i Sverige
är utgiven av Verbum, som är Svenska kyrkans och Svenska
Missionskyrkans förlag. Och eftersom Svenska Missionskyrkan praktiserar såväl vuxendop som barndop, togs baksidestextens koppling till barndopet bort.63
Men denna ändring är även relaterad till barnbibelns olika
funktioner i respektive land. I Danmark är Børnebibelen ofta en
dopgåva, medan det i Sverige är tradition att Svenska kyrkan
delar ut en barnbibel till (oftast) alla sexåringar i bygden.64 Det
är förmodligen som en sådan utdelningsbibel man tänkt den
svenska utgåvan. Till detta kommer även hur boken marknadsföres, och vilken ålder som i reklamen anges som målgrupp. Här
är Børnebibelens svenska version, Bibeln i berättelser och bilder
62
de Vries, 1948, s 5 (”kleuters van drie of vier jaar ze reeds kunnen genieten”). Se även
Tschirch, 1999, s 206–209.
63
Denna uppgift har kommit fram under samtal och mailväxling med Birgitta Axelsson på
Verbum, 18/9 2007.
64
Oftast är det sexåringar, men i vissa fall är det till fyra- eller femåringar, och vissa
församlingar ger en barnbibel i samband med dopet. Men det vanliga är att det är till
sexåringar som barnbiblar delas ut.
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ett talande exempel. I det nya förord som finns i den svenska
utgåvan anges nämligen att boken är tänkt ”från sju år och uppåt”, med andra ord för den åldersgrupp som barnbiblar brukar
delas ut till i Sverige.65 På förlagets hemsida anges dock åldern
tio år.66 Møllehave själv tänkte sig åldern fyra till tio år när han
skrev boken.67 Oavsett förlags- eller författarintention har boken
börjat delas ut till sexåringar i många församlingar i Sverige.
Samtliga dessa exempel visar på det inflytande och den
påverkan som förlaget har på en barnbibel. Omslag, omslagstexter, illustrationer, rubriksättning, förord, redaktionella
ändringar och tillägg samt olika tänkta användningsområden i olika kontexter fjärmar på så sätt en text från det ursprungliga sammanhanget och därmed också från författarens
tänkta mottagare. De tre-fyraåringar som de Vries skrev för
1942 ser ganska annorlunda ut mot de sex-sjuåringar som kom
att läsa boken under 1970- och 80-talen. Och de ser i sin tur
ganska annorlunda ut mot de barn som läser boken idag. Ett
typexempel på förlagets makt är de olika omslag som Barnens
bibel haft under årens lopp. Det mest välkända omslaget är
det röda omslaget med den barmhärtige samariern, som boken
hade när den gavs ut av Diakonistyrelsens förlag (sedermera
Verbum) åren 1961–1983.68 När boken kom att ges ut av KMförlaget från 1983 byttes dock omslaget ut till en bild av Jesus
och barnen. Ett efterord sattes till texten, som till de vuxna och
barnen återberättade och kommenterade texten om Jesus och
barnen. På så sätt sattes boken in i ett nytt sammanhang med
nya klangbottnar.69 Senare blev det återigen ett nytt omslag,
denna gång med berättelsen om de två fiskarna och fem bröden.70 Dessa nya ingångar på berättelsens tröskel styr i betydligt högre grad än förlaget kanske anar hur boken tas emot och
uppfattas.
65

Bibeln i berättelser och bilder, s 6.
www.verbum.se
Kristeligt Dagblad, 25/9 1996.
68
Sista tryckningen av boken för Verbum gjordes 1979.
69
Barnens bibel, 1987, s 256.
70
Barnens bibel, 1993.
66
67
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Till förlagens inverkan på en boks reception kan också höra
material som delas ut tillsammans med boken. Så var det inte
ovanligt att Barnens bibel på 1970-talet delades ut tillsammans
med pamfletten ”En hälsning till Dig som får Barnens bibel”,
där det t.ex. föreslås att det är en fördel att börja läsa i Nya
testamentet, för att först därefter läsa det Gamla testamentet.

VAD ÄR DET SOM TRANSFORMERATS?
Som framgått har Barnens bibel en brokig utgivningshistoria,
med en komplicerad linje av utgåvor. Urspungligen finns ett nederländskt original från 1948 på 316 sidor med illustrationer av
Tjeerd Bottema, med ett förord som riktar boken mot åldern tre
till fyra år. Detta nederländska original förhåller sig i sin tur
förmodligen till någon typ av nederländsk bibelöversättning,
en översättning som i sin tur bygger på grekiska och hebreiska
grundtexter. Relationen mellan Barnens bibel och denna nederländska översättning av bibeln är dock svår att avgöra, eftersom Barnens bibel tar sig sådana språkliga och innehållsliga
friheter. Det medför att det är svårt att avgöra i vilken grad det
är en hågkomst av en bibeltext som ligger till grund, och i vilken
grad som författaren använder en bibeltext som grund.
Det nederländska sammanhanget skulle därmed kunna
skissas så här: 71
Hebreiska/grekiska 
grundtexter

Nederländsk - - - 
bibelöversättning

Nederländska
Barnens bibel

Denna nederländska version av Barnens bibel redigeras sedan
ned till 254 sidor av en tysk förläggare när boken översätts
till tyska 1955, och i denna redigering försvinner bl.a. det ursprungliga förordet. År 1961 tar den tyske förläggaren dess71
De tre strecken i bilden betonar den osäkra relationen mellan den förmodade bibelöversättningen och Barnens bibel.

36

VAD ÄR DET SOM TRANSFORMERATS?

utom bort de ursprungliga illustrationerna och ersätter dem
med nya av Hermine F. Schäfer. Det är denna tyska, redigerade version av texten, med illustrationer av Hermine F. Schäfer,
som sedan översätts till svenska, och det är den första av dessa
svenska översättningar jag analyserar, väl medveten om den
komplicerade linje av utgåvor som föregått och efterträtt den.
Barnens bibel är helt enkelt ett typexempel på en text
som allt eftersom åren gått kommit att leva ett allt mer eget,
autonomt liv. Detta gör att man med rätta kan tala om flera olika typer av transformationer av texten: en transformation som
sker när den ursprungliga författaren transformerar bibeltext
för att författa en nederländsk barnbibel, en annan som sker när
texten sedan förkortas, revideras och översätts till tyska och
dessutom får nya illustrationer, en tredje när denna tyska text
översätts till svenska av Britt G. Hallqvist, en fjärde när denna
översättning revideras av Ylva Eggehorn, etc.
Barnens bibels väg från att vara en nederländsk barnbibel till
att bli en svensk barnbibel kan något förenklat skissas så här:
Nederländsk  tysk  svensk version 1  svensk version 2
version
version (Hallqvist)
(Eggehorn)
Att studera den transformation som sker mellan barnbibeltext
och bibeltext är alltså inte så okomplicerat som det kan verka
vid första anblicken. Inte desto mindre är det möjligt, förutsatt
att det är det svenska sammanhanget som studeras och den
version av Barnens bibel som de facto är den som svenska barn
ställts inför.

BARNBIBELN SOM BILDERBOK
Barnbiblar är illustrerade, och Barnens bibel och Bibeln i
berättelser och bilder är inga undantag från den grundregeln.
Det faktum att de är illustrerade gör dem i något hänseende
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till bilderböcker. Bilderboksforskaren Ulla Rhedin skiljer mellan olika typer av bilderböcker, och två av hennes definitioner är
av intresse i detta sammanhang: det hon kallar för den episka
bilderboken samt den expanderande texten.72 Barnens bibel kan,
med Ulla Rhedins definition, ses som en episk bilderbok, d.v.s.
en illustrerad text. Texten står, berättartekniskt, på egna ben,
och ”behöver” alltså i egentlig mening inte illustrationen för att
bli förstådd.73 Ulla Rhedin jämför dessa typer av illustrationer
med den del av den klassiska retoriken, där talaren gör halt för
att smycka och utvidga sitt tal.74 Barnens bibel är enligt min
mening ett typexempel på en episk bilderbok, där illustrationen fyller funktionen av att bekräfta och förstärka textens budskap, men där texten de facto går att förstå utan illustration.
Det som vidare talar för detta är att Barnens bibel under årens
lopp illustrerats av flera olika konstnärer, som i många fall valt
att illustrera olika delar och aspekter av texterna – texterna är
med andra ord så fristående från bilden, att illustratören kan
välja vad han/hon vill illustrera. Så kan Tjeerd Bottema i den
ursprungliga utgåvan välja att i texten om Abraham och Hagar
illustrera hur Isak som liten leker med ett får, eller när Abraham skickar iväg Hagar och Ismael, medan Hermine F. Schäfer
till samma text enbart har med när Hagar bär Ismael i öknen.75
Fred Apps väljer däremot, i det som är den senaste utgåvan av
Barnens bibel, istället att illustrera hur storebror Ismael pekar
med ett finger på en betydligt yngre Isak (med ett minspel hos de
båda som för mig antyder att Ismael är elak mot Isak), samt något senare hur Ismael sitter i Hagars knä och dricker vatten.76
Annorlunda är det med den typ av bilderbok som Ulla
72
Rhedin, s 73–96. Rhedin utgår ifrån tre distinktioner; den tredje typen av bilderbok är
det Rhedin kallar för den ”genuina” barnbilderboken, se s 96–105.
73
Rhedin, s 81f. Detta alltså i motsats till det Rhedin kallar den ”genuina” barnbilderboken, där texten kräver bilder och där texten inte kan stå för sig själv utan bild. Texten
”Det här är Totte” kräver en kompletterande bild för att bli fullt förstådd.
74
Hon konstaterar vidare: ”Texter som ofta bildsättes av olika illustratörer (t.ex. folksagor)
utvecklar ofta klassiska ’ställen’, där illustrationer är vanliga” Rhedin, s 106. Detta är inte
minst fallet vad gäller barnbiblar. Hur många barnbiblar väljer inte att illustrera Kain och
Abel vid ett offeraltare?
75
de Vries, 1948, s 34–35, de Vries, 1976, s 31.
76
de Vries, 2004, s 31, 33.
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Rhedin kallar för den expanderande texten. I detta fall samverkar text och bild mera än i den episka bilderboken, och på så vis
blir narrationen fullbordad först i och med bildsättningen. Så
har Bibeln i berättelser och bilder flera passager där text och
bild samspelar. Detta gör, tvärtemot vad fallet är med Barnens
bibel, att bild och text inte är fristående. Skulle bilderna tas
bort skulle vissa delar av texten inte gå att förstå. Så börjar
texten om Daniel i lejongropen med orden: ”Här ser du en man
som blivit nedkastad i en lejongrop, för att lejonen skulle riva
sönder honom med sina skarpa tänder. Men som du ser biter de
honom inte alls.” (s 139) Texten förutsätter och relaterar i detta
fall till en bild, och inte till vilken bild som helst, utan en bild
där man ser Daniel tillsammans med ofarliga lejon. Ett annat
exempel är ur ”Berättelsen om såningsmannen”, där den avslutande versen, placerad bredvid ett urklipp med en man som går
och sår, lyder: ”Du ser hur mannen går och sår” (s 200). Dock är
de flesta avsnitten i Bibeln i berättelser och bilder helt frikopplade från bilden, och skulle således kunna stå helt utan bild/
alternativt stå med en helt annan bild. Därför menar jag att
Bibeln i berättelser och bilder, för att använda mig av Rhedins
definition, snarare är att karakterisera som ett mellanting mellan den episka bilderboken och den expanderande texten, med en
tyngdpunkt mot att karakteriseras som episk bilderbok.
Med litteraturforskaren A.C. Baumgärtner kan man fördjupa och komplettera distinktionen kring den episka bilderboken och den expanderande texten ytterligare.77 Baumgärtner
gör en distinktion mellan två sätt på vilket text och bild kan
vara relaterade till varandra, nämligen det parallella textbildförhållandet samt det alternerande text-bildförhållandet.
I det första fallet, det parallella text-bildförhållandet, sker en
dubblering av uttrycken, d.v.s. samma innehåll gestaltas på
samma sätt i två olika medier, text och bild. Text och bild tar
gemensamt ett steg framåt, vilket enligt Baumgärtner får som
77
Baumgärtner, s 65–81. Observera dock att Baumgärtner talar om barnbilderboken generellt, medan jag här främst talar om den episka bilderboken.
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resultat att texten betonas, och bildens roll snarare blir att förstärka något av momenten i texten. Detta har i sin tur att göra
med respektive medium: textförfattaren kan utan problem röra
sig mellan flera tidsliga såväl som rumsliga platser samtidigt,
illustratören måste bestämma sig för ett motiv och ett handlingsförlopp.78 Barnens bibel genomsyras som jag ser det av ett
sådant parallellt text-bildförhållande. Se t.ex. min analys av
Schäfers illustration av Kain och Abel i kapitel 3.
Men det finns en annan möjlighet, nämligen det alternerande text-bildförhållandet. I detta förhållande flätas text och
bild samman på ett mer integrerat sätt. Det är helt enkelt en
växelverkan mellan text och bild, där bildens funktion inte enbart är att förstärka texten, utan också att utveckla den. I sin
renodlade form består detta text-bildförhållande i att texten
driver handlingen till en viss punkt, där bilden sedan tar över,
för att texten sedan ska ta vid igen. Som Baumgärtner konstaterar är det sällan man finner denna relation i en renodlad
form, men han påpekar samtidigt att man ofta finner spår av
detta text-bildförhållande.79 Jag menar att aspekter av detta
alternerande text-bildförhållande ibland förekommer i Bibeln i
berättelser och bilder. Bilderna är generellt sett mer fristående
i Bibeln i berättelser och bilder, och de berättar ofta sina egna
berättelser, och bjuder inte så sällan på egna detaljer. Se t.ex.
min analys av Krages illustration av Kain och Abel.80
Skillnaden mellan barnbiblarnas illustrationer har naturligtvis även att göra med hur de ursprungligen blev till. Schäfer
gjorde sina illustrationer först till den tyska utgåvan (1955),

78

Baumgärtner, s 65, 70.
Baumgärtner, s 71–72.
80
Jag skulle dessutom i detta sammanhang vilja föra in en tredje relation, nämligen den
där text och bild befinner sig i konflikt, d.v.s. en situation där text och bild sänder motstridiga signaler och sålunda motsäger varandra. Ett tydligt sådant exempel är när barnbibeln
Min första bibel väljer att illustrera Jesus och barnen. Texten ligger nära Markusevangeliet, och nämner således en ”förargad” Jesus samt att ”Jesu vänner” vill visa bort barnen.
Men bilden motsäger här texten genom att visa upp idel glada lärjungar och barn, och en
glad Jesus. Eller ska man månne tolka de glada männen i bakgrunden som pappalediga
fäder? Vad gäller illustrationer av Jesus i barnbiblar, se Rosenau, s 179–205.
79
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många år efter att Barnens bibel skrivits (1942),81 medan Krage
gjorde illustrationerna samtidigt som Møllehave skrev texten
(1995).

METOD
Narratologin, den analysmetod som jag valt att använda mig
av i denna studie, sysslar med berättelsen och dess byggstenar.
Vad händer när man förvandlar en berättelse (bibelns) till en
annan berättelse (barnbibelns)? Här är narratologin metodologiskt relevant. Jag har valt att framför allt använda mig
av narratologen Gerard Genette, även om min bundenhet till
Genettes terminologi ingalunda är slavisk. Narratologin fungerar som ett metodologiskt relevant verktyg vars främsta funktion är att tydliggöra barnbiblarnas olika versioner och transformationer av de olika bibeltexterna.
För mig är narratologin alltså ett heuristiskt instrument,
ett sätt att tydliggöra olika texters relationer till varandra.
Narratologin är inte ett objektivt rutnät som läggs på texterna,
utan ett heuristiskt instrument som tydliggör vissa av de centrala skillnaderna mellan såväl bibeltext och barnbibeltext som
mellan barnbibeltext och barnbibeltext.82 Narratologin blir ett
verktyg som används för att visa på och tydliggöra de strukturer som en berättelse är uppbyggd av. Narratologin skulle
81
Trots de stora stilistiska skillnaderna mellan de ursprungliga illustrationerna av Bottema och Schäfer, är det påtagligt många likheter i val av motiv och komposition mellan
flera av bilderna. Dessa likheter är så frekvent förekommande, att de knappast kan vara
en tillfällighet. Den som har tillgång till den nederländska utgåvan kan t.ex. jämföra följande illustrationer: Hagar och Ismael (s. 38 i nederländska [n] utgåvan, s 31 i svenska [s]),
Josef (s 52, 54, 58 [n], s 43, 44, 47 [s]), David (s 133 [n], s 108 [s]), Hiskia (s 167 [n],
s 135 [s]), Gabriel och Maria (s 191 [n], s 151 [s]), Den barmhärtige samariern (s 242 [n],
s 191 [s]), Den lame mannen (s 308, 310 [h], 236, 237 [s]). Det finns naturligtvis även en
hel del skillnader i val av motiv och komposition. Men Bottemas påverkan på motiv och
komposition i exemplen ovan är påtaglig. En annan likhet är upplägget att låta de inledande och avslutande illustrationerna vara nutida. Här skiljer sig dock motiven; Bottema
väljer typiskt nederländska motiv (väderkvarn, bagare och bonde), medan Schäfer väljer
mer neutrala motiv, t.ex. barn i stadsmiljö.
82
Jag ser med andra ord narratologin som ett medel snarare än ett självändamål, ”narratology as a heuristic tool, not an objektive grid”, för att säga det med Mieke Bal. Bal, s xiii.
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kunna vara och ger sig i vissa sammanhang ut för att vara mer
än så, men inte i den här avhandlingen.83
Mitt användande av narratologin skiljer sig alltså på så
sätt mot den mer strukturalistiskt inriktade narratologin, som
är ute efter att beskriva de underliggande strukturer som man
menar finns i alla berättelser.84 Detta sätt att definiera narratologi ligger dock inte primärt i denna studies intresse.85
Genom sina fruktbärande distinktioner mellan t.ex. fabula
och berättelse kan narratologin i Genettes och andra narratologers tappning vara ett hjälpmedel för att finna strukturer och
beståndsdelar i en berättelse. Så länge som narratologin får
vara ett hjälpmedel (och inte ett självändamål) kan möjligheter
till jämförelse mellan texter skapas. Narratologer som Genette
sätter upp ett system i vilket man – om man sätter sig in i det
– kan följa med. Det fördjupar studiet av den transformation
som skett mellan bibeltext och barnbibeltext, och förenklar såsom jag ser det möjligheten till en fruktbar diskussion kring
vad det egentligen är barnbiblarna gör med bibeltexten.
Samtidigt är det viktigt att bejaka och ta till sig kritiken av
narratologin som metod. Narratologin kan, genom sina många
och ofta komplicerade termer, ge ett felaktigt och bedrägligt
intryck av vetenskaplighet, objektivitet och neutralitet. Till
detta kommer de narratologiska termernas alienerande verkan på läsaren; ofta är terminologin onödigt komplicerad.86
83
Definitionen av narratologi kan variera, och i Dictionary of Narratology betonas tre olika
definitioner. Min definition av narratologi sammanfaller med den andra som anges: ”The
study of narrative as a verbal mode of representation of temporally ordered situations and
events (Genette). In this restricted sense, narratology disregards the level of story in itself
(it does not attempt to formulate a grammar of stories or plots, for instance) and focuses on
the possible relations between story and narrative text.” Prince, s 65 . För en diskussion
om olika sätt att se på narratologi, se Rimmon-Kennan, s 134–149.
84
Skalin, s 174f.
85
Prince, s 65. Den första definitionen av narratologi lyder så här: ”Narratology studies the
nature, form, and functioning of narrative (regardless of medium of representation) and
tries to characterize NARRATIVE COMPETENCE. More particularly, it examines what all
and only narratives have in common … as well as what enables them to be different from
one another, and it attempts to account for the ability to produce and understand them.”
Observera skillnaden i fokus, där den andra definitionen (den jag använder) är smalare,
och därmed utesluter vissa av de teorier på vilka definitionen ovan kan grundas.
86
För en initierad diskussion kring kritiken av narratologin, se Rimmon-Kennan, s
134–149.
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Jag instämmer i mycket av denna kritik av narratologin. Beskrivningar, av vilket slag de vara må, är aldrig oberoende eller
neutrala, utan de är alltid beroende av det tolkande subjektets
ideologiska kontext. Beskrivningar av fenomen är alltid tolkningsbundna, hur komplicerade termer och uppställningar som
än används.87
Men, som jag redan påpekat, användandet av narratologi är
för mig ett pragmatiskt val. Narratologin möjliggör jämförelser
mellan texter, och den har en heuristisk potential för jämförelser av texter. Detta blir tydligt i kapitel tre i avhandlingen. Av
detta sätt att se på narratologi följer att mitt användande av
narratologin är eklektiskt – jag använder mig av de verktyg
som fungerar på respektive text, och i vissa textanalyser har
jag användning av fler narratologiska instrument än i andra.88
Av detta sätt att se på narratologi följer också att min intention
är att använda så okomplicerade och försvenskade termer som
möjligt i min framställning, samt att jag inte känner mig bunden att följa något visst termsystem. Av detta sätt att se på narratologi följer vidare att jag med termen ”transformation” avser
den bearbetning som ägt rum när bibeltext blivit barnbibeltext.
Ett annat, synonymt begrepp som jag också kunnat använda är
adaption. Med begreppet transformation avser jag den intentionsstyrda bearbetningen av en berättelse, en bearbetning som
gjorts i syfte att göra berättelsen begriplig för en mottagargrupp,
i detta specifika fall för barn. Med Genette ser jag termen som en
provisorisk term som avser att sätta ord på den process som ägt
rum när en viss text, i detta fall bibeln (som man med Genette
kan kalla för hypotext), blivit till en annan text, barnbibeltext87
Detta kommer att bli tydligt i kapitel tre, inte minst i hur man i den s.k. fabulan ska
beskriva och definiera en ”händelse”, samt hur en ”händelse” ska avgränsas från en annan
– olika läsare kan här komma med goda argument för helt olika indelningar, vilket i sin
tur styr tolkningen och förståelsen av texten. Ett annat tydligt exempel är att bestämma
vem eller vad som är ”subjekt” i en berättelse. Jag återkommer till denna problematik i
kapitel tre.
88
I kapitel tre använder jag t.ex. aktantanalyser i de två första textanalyserna, men inte i
de tre följande. Detta eftersom aktantanalysen som instrument ger meningsfulla resultat i
de två första analyserna, men inte i de tre följande.
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en (som man med Genette kan kalla för hypertext).89
Utifrån resultatet i textanalyserna, samt min övergripande
läsning av barnbiblarna, vidtar sedan den teologiska analysen,
som består av en tematisk innehållsanalys. Jag menar att det
är tre teman som är av speciellt intresse i sammanhanget,
nämligen gudsbild, Jesusbild och barnsyn. Dock är de teologiskt systematiska distinktionerna inte direkt konstruerade
för att analysera barnlitteratur. Därför är det viktigt att anpassa analysen till genren, och därför kommer textanalyserna
i kapitel tre att tydliggöra vilka frågor som är viktiga att ställa
till barnbiblarna. Vad avser gudsbild och Jesusbild är det två
vanligt förekommande frågeställningar i teologisk litteratur.
Däremot är barnsyn ett betydligt ovanligare begrepp i teologiska avhandlingar. Dock är den antropologiska frågan – barnsynen – central i analysen av barnbiblarna, och en relevant
frågeställning för att förstå genren. Synen på barnet styr kommunikationen till barnet, varför barnsyn är en egen kategori i
studien.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att gränsen
mellan de tre teologiska grundfrågorna inte är absolut. Gudsbild, barnsyn och Jesusbild hänger samman och är relaterade
till varandra på ett komplext och mångbottnat sätt, och de går
som kategorier inte självklart att särskilja. Att de hänger samman är inte minst påtagligt i en barnbibels eskatologi, där såväl barnsyn, gudsbild som Jesusbild ryms. På samma sätt är
den barnsyn som uttrycks i en barnbibel självklart relaterad
till gudsbilden i densamma och vice versa. I kristen troslära
är Jesus som bekant även Gud. Jag menar att det ändå är meningsfullt att särskilja kategorierna barnsyn, gudsbild och Jesusbild, förutsatt att skiljelinjen uppfattas som metodisk och
inte innehållslig.

89

Genette, 1997, s 5.
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Barnbibelforskning har inte varit något prioriterat område,
men sedan ett antal år tillbaka finns, framför allt i den tyskspråkiga världen, ett ganska stort forskningsintresse kring just
barnbiblar. Flera tyska religionspedagoger har under senare tid
forskat på barnbiblar, främst med tyngdpunkt mot skola och
historik. Pionjär och skolbildare till den fortsatta forskningsinriktningen inom detta område har exegeten och pedagogen
Christine Reents varit, med sin avhandling om Hübners 1700talsbarnbibel, Die Bibel als Schul- und Hausbuch für Kinder:
Werkanalyse und Wirkungsgeschichte einer frühen Schul-und
Kinderbibel im evangelischer Raum. Den kom ut 1984, hade historisk-pedagogisk inriktning och fäste uppmärksamhet på ett
eftersatt forskningsområde. 1989 kom uppslagsordet ”Kinderbibel” in som egen artikel i Theologische Realencyklopädie
(TRE), skriven av just Christine Reents.
1990 kom ännu en avhandling med historisk inriktning,
skriven av Sybille Peter-Perret, Biblische Geschichten für die
Jugend erzählt: Studie zur religiösen Kinder- und Jugendliteratur des 18. Jahrhunderts. Den inriktning som Christine Reents
och Sibylle Peter-Perret satte, med en speciell betoning och
inriktning mot just skola och historik, har i mångt och mycket
kommit att bestå på den religionspedagogiska dagordningen i
Tyskland.
1990 hölls en ekumenisk kongress om barnbiblar på tyskspråkigt område. Kongressen mynnade ut i antologin Die
Bibel als Kinderbuch. Flera av dem som varit och kommit att bli
framträdande på tyskt barnbibelområde medverkade i antologin, bland annat Christine Reents, Reinmar Tschirch och Ruth
B. Bottigheimer.
1994 påbörjades ett tyskspråkigt forskningsnätverk kring
barnbiblar, med religionspedagogisk inriktning. Som initiativtagare till och ledare av nätverket stod Gottfried Adam och Rainer Lachmann, båda professorer i religionspedagogik (Adam i
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Wien, Lachmann i Bamberg). Man beslöt att ha ett återkommande symposium kring barnbiblar vart tredje år.
1995 kom Reinmar Tschirchs bok Die Bibel für Kinder: Die
Kinderbibel in Kirche, Gemeinde, Schule und Familie. Tschirchs
bok hade inga vetenskapliga pretentioner; hans uttalade adressater var de som inom kyrkans ram arbetade konkret med barnbiblar: präster och religionslärare.90 Tschirchs bok är dock en
läsvärd introduktion till barnbibelområdet, och hans bok refereras till i de flesta vetenskapliga artiklar och avhandlingar om
barnbiblar efter 1995. Framför allt riktar Tschirch intresset
inte bara mot barnbiblar i historisk belysning, utan också mot
nutida barnbiblar.
I USA har ett antal böcker getts ut kring barnbiblar, där
Ruth B. Bottigheimers bok The Bible for Children: From the
Age of Gutenberg to the Present från 1996 av vissa kommit att
uppfattas som ett pionjärarbete.91 Bottigheimers arbete är författat utifrån ett socialhistoriskt perspektiv, och hon har tydliga kopplingar till de tyska religionspedagogerna och deras
verk.92 Hennes arbete är översiktligt, och den stora kulturgärningen består framför allt i den nästan 50-sidiga listningen av
primär- och sekundärlitteratur i slutet av boken, samt i dess
många illustrationer ur barnbiblar.
1997 hölls det andra religionspedagogiska symposiet med
speciell inriktning mot barnbiblar. Resultatet blev bl.a. antologin Kinder- und Schulbibeln: Probleme ihrer Erforschung, med
artiklar av bl.a. Christine Reents och Reinmar Tschirch. Boken
är en presentation av området utifrån ett tyskt religionspedagogiskt perspektiv och den ställer centrala grundfrågor kring
området. För min avhandling är Reinmar Tschirchs artikel om
Barnens bibel av speciellt intresse.93 Boken kom ut 1999, med
Gottfried Adam och Rainer Lachmann som redaktörer. Är man
90
Tschirch, 1995, s 15. ”diese Arbeit … wendet sich an die kirchlichen Praktiker: PastorInnen, ReligionslehrerInnen besonders in der Grundschule, ErzieherInnen im Kindergarten
…” Observera att Tschirch tänkta läsare alla är kvinnor.
91
Klint, s 206.
92
Bottigheimer, s xiii.
93
”Zum streit um die Neubearbeitung der Kinderbibel von Anne de Vries”, s 206–226.
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intresserad av barnbibelforskning och ska läsa en bok för att få
en bra bild över området, brukar jag rekommendera denna.
År 2000 hölls det tredje religionspedagogiska symposiet
med inriktning mot barnbiblar, denna gång med speciell inriktning mot Gamla testamentet. Resultatet blev bl.a. boken
Das Alte Testament in Kinderbibeln: Eine didaktische Herausforderung in Vergangenheit und Gegenwart, som utgavs 2003
med Gottfried Adam, Rainer Lachmann och Regine Schindler
som redaktörer.
År 2002 kom den religionspedagogiska avhandlingen Die
Bibel als Buch für Kinder?! Theologische und didaktische Analyse aktueller Kinderbibeln, av Susanna Straß. Straß avhandling ger en hygglig översiktsbild över barnbibelområdet på tysk
mark, och innehåller bland annat ett antal kortare texttolkningar och bildanalyser av fyra utvalda tyskspråkiga barnbiblar (en av dessa är just Barnens bibel av Anne de Vries). Die
Bibel als Buch für Kinder?! var den första teologiska doktorsavhandling som på ett systematiskt vis behandlade moderna
tyska barnbiblar, och många relevanta frågor väcks, vilket jag
bl.a. får anledning att återkomma till i kapitel två. Eftersom
text- och bildanalyserna i Straß avhandling är av sådan översiktlig natur kommer jag dock inte att förhålla mig till hennes
avhandling i textanalyserna.
2003 hölls det fjärde religionspedagogiska symposiet med
speciell inriktning mot barnbiblar, denna gång med inriktning
mot illustrationer, inte minst i historisk belysning. Symposiet
mynnade bl.a. ut i boken Illustrationen in Kinderbibeln: Von
Luther bis zum Internet, utgiven 2005, med Gottfried Adam,
Rainer Lachmann och Regine Schindler som redaktörer. Boken
är läsvärd, men tyvärr relaterar man inte till de bildteoretiker
som finns inom barnlitteraturforskningen, t.ex. Baumgärtner,
och därför saknas vissa begrepp och perspektiv som hade kunnat bredda analysen.
2003 kom en dansk pedagogisk avhandling av Edith Aller,
Den bibelhistoriske fortællings sprogbruk. Den består bl.a. av
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tolv analyser om hur barnbiblar på danskt språkområde under olika tider, alltifrån 1700-talet till idag, tolkat syndaflodsberättelsen.94 Metoden Aller använder sig av är textlingvistisk,
semiotisk. En av de berättelser Aller analyserar är Barnens
bibels danska version av berättelsen.
År 2004 kom boken Making the Bible Modern: Children´s
Bibles and Jewish Education in Twentieth-Century America
av Penny Schine Gold. Gold analyserar ett antal judiska barnbiblar, och reflekterar kring bibelns roll i den judiska kulturen.
En svaghet med såväl Edith Allers som Penny Schine Golds
arbeten är dock att de inte refererar till, och inte heller verkar
ha kännedom om, den livliga vetenskapliga tyska utgivningen
av för området relevant litteratur.95
2006 kom avhandlingen Kinderbibeln als theologisch-pädagogische Herausforderung. Unter Bezugnahme auf die Analytische Psychologie nach C.G. Jung av Irene Renz, som tolkar
barnbiblar utifrån ett jungianskt perspektiv.
2006 hölls det femte religionspedagogiska symposiet med
inriktning mot barnbiblar; denna gång var det texturvalet som
uppmärksammades.96
Våren 2008 väntas en tysk religionspedagogisk avhandling
av Reiner Andreas Neuschäfer, Kinderbibelkanon? Zur Frage
nach Kinderbibeln als Auswahlsbibeln. Avhandlingen handlar
om texturval, och är en studie kring vilka bibelböcker som representeras, och vilka som inte representeras, i de drygt 220
barnbiblar som kommit ut i Tyskland under åren 1955–2006.
Ett annat för avhandlingen relevant forskningsområde är
de religionsvetenskapliga analyser och avhandlingar av skönlitterärt material som på senare år gjorts utifrån teologiska,
exegetiska och litteraturvetenskapliga utgångspunkter. Jag
tänker här bl.a. på avhandlingar som Romanen och Evangeliet:
Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa (2001) av
94

Det är Aller själv som kallar berättelsen för just syndaflodsberättelsen (syndflodsfortællingen).
95
Gold refererar dock till Bottigheimers engelska arbete, s xiii.
96
Vid detta symposium var jag själv närvarande och presenterade mitt forskningsprojekt.
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Stefan Klint, Rivalitet, våld, revolt: Kain och Abel hos Willy
Kyrklund, Bengt Anderberg och Lars Gyllensten (2004) av Jonas
Andersson, Wrestling with Textual Violence: A Case Study of the
Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special
Regard to Gender (2004) av Mikael Sjöberg samt Genesis och
Jernet: Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns
berättelser (2006) av Lina Sjöberg. Stefan Klints avhandling
är skriven i Nya testamentets exegetik, Mikael Sjöbergs och
Lina Sjöbergs avhandlingar är skrivna i Gamla testamentets
exegetik medan Jonas Anderssons avhandling är skriven i
litteraturvetenskap.
Denna avhandling är inspirerad av och knyter an till båda
de forskningsdiskurser som jag beskrivit ovan. Den (framför
allt) tyska barnbibelforskningen utgör ett självklart och nödvändigt sammanhang som jag kunnat utgå ifrån. Samtidigt
har denna tyska barnbibelforskning en tydlig religionspedagogisk inriktning, vilket medför att min bibelteologiska ingång
kombinerad med litteraturvetenskaplig metod tillför helt nya
ansatser och perspektiv till ett sammanhang som främst varit
historiskt-pedagogiskt.
Det svenska, främst exegetiska, forskningssammanhanget
med litteraturvetenskaplig inriktning utgör även det en viktig
kontext och ett viktigt sammanhang för att förstå avhandlingen. Mitt beroende av dessa båda sammanhang är påtagligt för
den noggranne läsaren, inte minst i notapparaten.

AVHANDLINGENS DISPOSITION
Avslutningsvis återstår att säga något om avhandlingens disposition. I kapitel två kommer jag främst att diskutera urvalsfrågor. Vilka böcker och vilka texter får representera bibeln i
respektive barnbibel? I kapitel tre kommer de fem textanalyserna, detta är också det till omfånget längsta kapitlet och det
kapitel där jag introducerar de narratologiska metodverktygen.
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I kapitel fyra fördjupar jag mig i barnbiblarna som helheter.
Stämmer resultatet från textanalyserna in på helheten, eller
motsäger helheten resultatet från analyserna? Hur väl stämmer delarna och helheten överens? I kapitel fem summerar och
analyserar jag resultatet av studien, samt visar på alternativa
vägar för barnbibelgenren att gå framöver. Avslutningsvis uppmärksammar jag några framtida forskningsområden som blivit
aktuella under avhandlingens gång.
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Urval

Bibeln består av många böcker och många berättelser. Det för
med sig att man som barnbibelförfattare med nödvändighet
måste göra ett texturval. En barnbibel är och måste vara en
urvalsbibel. Som jag noterade i kapitel ett så är urvalet av bibelberättelser i en barnbibel en väsentlig komponent när man vill
förstå den teologi en viss barnbibel står för. Genom sitt urval
styr barnbibelförfattaren mycket av den bild som jag som läsare
får av bibeln: vilka personer och händelser som är viktiga och
vilka som inte är det, vad som förtjänar att lyftas fram och vad
som inte förtjänar att lyftas fram. Texturval och teologi blir på
så sätt intimt förknippade.
Urvalet av texter har sett olika ut under olika tider, och
barnbiblarna är i många fall en tydlig mätare av sin tids kulturella normer och värderingar. Detta faktum tydliggörs av det
urval av bibelberättelser som gjorts i olika tider. Texter som de
flesta idag skulle finna anstötliga i barnbiblar – Lots incestuösa förhållande till sina döttrar (1 Mos 19), våldtäkten av Dina
(1 Mos 34), Potifars hustrus sexuella trakasseri av Josef (1 Mos
39), våldtäkten och styckningen av levitens bihustru (Dom 19),
Davids otrohet med Bat-Seba (2 Sam 11) – var under 1500- och
1600-talet vanligt förekommande. De hemska bibeltexterna
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ansågs vara avskräckande exempel, och därför bra för barn att
ta del av.1
Men vad är det som styr när en barnbibelförfattare bestämmer vilka texter som ska få vara med i en barnbibel? Är det ett
självständigt val eller ett val styrt av traditionen? Eller ett val
av förlaget? Även om frågan är omöjlig att ge ett definitivt svar
på, är den intressant att ställa. Så hävdar t.ex. Ruth B. Bottigheimer att urvalet av bibeltexter ändrats under århundradena beroende på vilka pedagogiska vindar som rått samt hur
man har sett på barn i allmänhet. På så sätt framställdes Gud
som en straffande Gud under 1500- och 1600-talen, men med
ändrade pedagogiska föreställningar framställdes Gud under
1700-talet som betydligt kärleksfullare; inte minst syns detta
i urvalet av texter.2 Detta är ingalunda unikt för barnbibelområdet.3 Mycket talar för att det urval man låter representera
bibeln, såväl övergripande som specifikt, i mycket speglar den
tid och den tidsanda som råder när urvalet av berättelser sker.
Ett problem är dock att värderingarna bakom texturvalet sällan framgår explicit. Man kan bara ana dem i bakgrunden.4
Samtidigt som urvalet av texter sett olika ut i olika tider,
kan man konstatera att det finns ett antal texter som nästan
alltid finns med, oavsett århundrade. Skapelseberättelsen och
Noaberättelsen är exempel på sådana texter. Straß myntar
1

Bottigheimer, 1991, s 88–93. Se även Straß, s 160–164.
”Wenn wir Gott heutzutage den kleinen Kindern vorstellen, sprechen wir von dem ”lieben
Gott”. Aber der Gott der ersten, modernen Kinderbibeln - - - Er war zornig; er war ein
strafender Gott. Und da man im 16. und im 17. Jahrhundert ganz andere pädagogische
Vorstellungen hatte, erzählte man ganz andere biblische Geschichten.” Bottigheimer, 1991,
s 89.
3
En intressant parallell till detta är skolläromedel. Så visar Härenstam hur det urval som
görs om tibetansk buddism i svenska läromedel i mycket styrs av den bakgrund, den tradition och de värderingar som läromedelsförfattaren själv har. Den utvalda representationen
av den tibetanska buddismen är, enligt Härenstam, beroende av det allmänna kulturklimatet och de världsbilder som råder i väst när läroboken skrivs. ”Både uppgiftslämnarnas
bakgrund och den allmänna tidsandan spelar nog en större roll här än förhållanden inom
det som beteckningen tibetansk buddism kan tänkas syfta på.” Tolkning och urval sker av
”bestämda personer i bestämda kultursammanhang. Det är någons kunskap det gäller.”
Härenstam, s 157, 127.
4
För de religionsdidaktiska implikationerna vad avser urval, se Härenstam, s 6, 71, samt
123–128.
2
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begreppet ”barnbibelkanon” om denna obrutna, outtalade linje
av berättelser som alltid finns med, och hon menar att denna
kanon skulle utgöras av texter som är speciellt lämpliga att berätta.5 Tyvärr redogör hon inte för vilka texter hon anser tillhöra denna barnbibelkanon, och man kan ifrågasätta om någon
sådan kanon över huvud taget existerat annat än i en mycket
vag bemärkelse.6

ÖVERGRIPANDE OCH SPECIFIKT URVAL
Dock är det ett faktum att vissa berättelser nästan alltid finns
med, oavsett århundrade. Men analyserar man barnbiblarnas
varianter av t.ex. Noaberättelsen blir det påtagligt att olika tider
sett och betonat olika delar av denna berättelse. Där moderna
barnbiblar betonar arken, djuren, duvan eller regnbågen, betonar flera barnbiblar från 1500- och 1600-talet den stupfulle Noa
som naken ligger utanför tältet (ofta med medföljande illustration).7 Både arken, djuren, regnbågen, duvan och den stupfulle
Noa finns med i bibelns berättelse – olika tider har bara valt att
se och betona olika saker i berättelsen, av olika skäl.8
Detta sätt att se på urval gör att man kan tala om två typer
av urval. Dels det övergripande urvalet: vilka texter får vara
med (Noaberättelsen får vara med, men inte våldtäkten av
Dina). Dels det specifika urvalet i texten: vilka saker i texten
som man väljer att ta upp (duvan, arken) och vilka man väljer
att utelämna (den berusade Noa). Det övergripande urvalet är
det som jag primärt beskriver i det här kapitlet, även om en del
specifikt urval också kommer att tydliggöras. (I kapitel 3 och
5

”Geschichten, der sich als Erzählgut wohl besonders eignet”, Straß, s 164. Men är det
verkligen så enkelt? Hur blir det då med de texter som gör sig bra att återberätta, men som
trots detta inte återfinns i barnbibelkanon? T.ex. berättelsen om våldtäkten av Levitens
bihustru eller Davids otrohet med Bat-Seba; är inte de minst lika enkla, spännande och
bra att återberätta som berättelsen om Noa? Straß, s 162–164.
6
Straß, s 162–66. Se också Adam, 2003 a, s 157–179.
7
Typiskt nog är det även detta motiv som uppmärksammats i C. M. Bellmans visa
”Gubben Noak”.
8
Bottigheimer, 1996, s 103–115.
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4 kommer jag att få anledning att gå djupare in på frågan om
det specifika urvalet). Distinktionen mellan övergripande och
specifikt urval tydliggör dessutom ytterligare en aspekt av den
s.k. barnbibelkanon. Den består nämligen till stor del av texter
som är så öppna så att varje tid kan välja sitt eget specifika
urval i dem. I motsats till Straß skulle jag därför vilja påstå att
de få berättelser som trots allt finns med i barnbibelkanon inte
främst består av bibelberättelser som är lämpliga att berätta.
Snarare består barnbibelkanon av texter som är så öppna så
att varje tid kan finna sitt eget specifika urval, och därmed
sina egna värderingar, i dem. Så kan en tid välja att betona den
stupfulle Noa, och en annan tid välja att betona regnbågen – de
finns båda med i Noaberättelsen. Noa- och skapelseberättelsen
har en bredd, som bl.a. bottnar i att de båda sträcker sig över
många kapitel och många olika scener, där somligt kan betonas, annat gås förbi. Våldtäkten av Dina, vars huvudscener
handlar om sexualitet och våld, har inte den bredden, och finns
sålunda inte med i barnbibelkanon.9
Något som är påtagligt i moderna barnbiblar är hur stor
dominans de berättande böckerna, t.ex. Första och Andra Moseboken, Första och Andra Samuelsboken och evangelierna, har
av texturvalet. Stora delar av textstoffet i såväl Barnens bibel
som Bibeln i berättelser och bilder kommer från dessa böcker.
Det är också slående hur liten del av t.ex. den poetiska litteraturen, ordspråken, profetlitteraturen och epistlarna som återfinns
i dessa barnbiblar. En tendens i vissa nyare barnbiblar är dock
att texturvalet breddas och fler ”oväntade” texter dykt upp, bl.a.
från Psaltaren och Pauli brev. Så har t.ex. Bibel för barn (1995)
med tre psaltarpsalmer och sex ordspråk, samt tre texter ur
brevlitteraturen i Nya testamentet. Bibeln från början till slut
(2002) har med nio psalmer samt 13 ordspråk. Såväl Bibel för
9

Sedan finns det texter som ”måste” vara med, t.ex. Jesu korsfästelse. Här kan man notera
att nya barnbiblar ofta väljer att bildmässigt distansera korsfästelsen. Så är t.ex. fallet i
den nya versionen av Barnens bibel, som består av nya illustrationer av Fred Apps (1999).
I Schäfers korsfästelsebild befinner man sig rakt framför de tre korsen. I Apps version ser
man istället en naturbild med tre fåglar i förgrunden, och endast i bakgrunden anar man
de tre korsen, suddigt.
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barn som Bibeln från början till slut avslutar Gamla testamentet med att citera direkt ur Jesaja 9. En liknande breddning av
urvalet kan noteras i nyare tyska barnbiblar. 10 Men även i dessa nyare barnbiblar är den generella tendensen i urvalet tydlig:
det är berättelserna som dominerar. Detta är också typiskt för
de flesta moderna barnbiblar. Den moderna barnbibeln bortser
generellt från poetiska texter som Psaltaren eller episteltexter
som Pauli brev, till förmån för berättande texter. Så har det
varit. Det återstår att se om den nya tendensen med breddning
av stilurvalet kommit för att stanna, och om det kommer att
utvecklas vidare.11

MÄN OCH KVINNOR
En tendens som är tydlig i de barnbiblar som ingår i den här studien är hur männen dominerar i urvalet. Om man t.ex. enbart
ser till innehållsförteckningen i respektive barnbibel, och noterar vad avsnitten kallas, blir denna dominans påfallande tydlig. I Bibeln i berättelser och bilder är det således rubriker som
”Kain och Abel”, ”Abraham får besök”, ”Jakob och Esau”, ”Pojken i vasskorgen”, ”David och Goljat”, ”Daniel i Lejongropen”,
”Lasaros, kom ut!”, ”När Saulus blev Paulus” som dominerar.
Enbart två kvinnor nämns i rubrikens form, ”Adam och Eva”
och ”Maria och Gabriel”.
Här bjuder Barnens bibel på större bredd, även om tendensen även i Barnens bibel är tydlig. Männens dominans märks
t.ex. i rubriker som ”Noa”, ”Abraham och Lot”, ”Jakob och Esau”,
”Josef blir en mäktig man”, ”Mose blir prins”, ”David och Goliat”,
”Pojken i Nain”. Men Barnens bibel har med betydligt fler kvinnor, vilket inte minst följande avsnittsrubriker visar: ”Adam
och Eva”, ”Hagar och Ismael”, ”Rahab”, ”Rut”, ”Elia hos änkan
10

Enligt Tschirch, 1995, s 189.
En annan tendens är att flera nya barnbiblar strukit det traditionella slutet med en ny
himmel och en ny jord och ersatt det med brevtexter som Kärlekens lov eller liknande (t.ex.
Min lilla bibel, 2005 och Bibelns bästa berättelser, 2004).
11
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i Sarefat”, ”Ängeln kommer till Maria”, ”Jairus och hans dotter”, ”Marias oljeflaska”, ”Maria Magdalena”, ”Berättelsen om
de tio flickorna”. Här finns helt enkelt en större bredd vad avser
karaktärer. Nu kan man naturligtvis invända att barnbibelförfattarna inte har det så enkelt, eftersom även bibeltexten domineras av män. Här är den tyska barnbibeln Mit Gott unterwegs
av den tyska barnboksförfattaren Regine Schindler ett exempel
på hur man kan lyfta fram de kvinnor som de facto finns i bibeltexten, och på så sätt uppnå ett mer könsneutralt urval.12
I det följande kommer jag att fördjupa frågan kring texturval i de två barnbiblar som är centrala för denna avhandling:
Barnens bibel av Anne de Vries samt Bibeln i berättelser och bilder av Johannes Møllehave. Jag kommer speciellt att fördjupa
mig kring vilka texter ur vilka evangelier som representeras
i respektive barnbibels urval, samt hur denna representation
görs. Detta eftersom Jesus i texturvalen är en så central karaktär; närmare hälften av avsnitten i respektive barnbibel
handlar om honom.
Först dock ett klargörande: när jag talar om ”avsnitt” nedan talar jag om en avgränsad enhet med egen rubrik. I Barnens
bibel är ”Världens skapelse” satt som ett avgränsat avsnitt,
och ”Adam och Eva” som ett eget avgränsat avsnitt; totalt två
avsnitt. I Bibeln i berättelser och bilder finns bara ett avsnitt,
”Adam och Eva”, men det avsnittet rymmer i mycket de bibeltexter som hos Barnens bibel ryms i två avsnitt.13 Därför är det
viktigt att inte stirra sig blind på antalet avsnitt, utan istället
låta fokus ligga på vilka bibliska berättelser och personer som
får representera bibeln i de båda barnbiblarnas övergripande
urval.

12

Ett annat tyskt exempel är den feministiska barnbibeln Gütersloher Erzählbibel.
I Barnens bibel har varje berättelse en viss maxlängd, i snitt fyra till fem sidor per
avsnitt, medan Bibeln i berättelser och bilder inte har sådana begränsningar. Så kan
avsnittet om Josef i Bibeln i berättelser och bilder sträcka sig över 27 sidor, medan
Josefsberättelsen i Barnens bibel är indelad i fem tydligt avgränsade avsnitt.
13

56

TEXTURVAL I BARNENS BIBEL

TEXTURVAL I BARNENS BIBEL
Barnens bibel består av 101 berättelser, uppdelade i två tydliga
avdelningar. 50 berättelser i Gamla testamentet, 50 berättelser i Nya testamentet samt en inledande text, ”Allt kommer
från Gud”. Slående i texturvalet är att huvuddelen av texterna
är hämtade från berättelsebaserade bibelböcker. Texturval ur
berättelsebaserade bibelböcker i Gamla testamentet (1–2 Mos,
1–2 Sam och 1–2 Kung) samt evangelierna och Apostlagärningarna i Nya testamentet utgör tillsammans närmare 90 av de
101 texterna i Barnens bibel.14
I Barnens bibels gammaltestamentliga texturval finns två
tydliga tyngdpunkter: en tyngdpunkt i Gamla testamentets
början (1–2 Mos), och en tyngdpunkt i dess mitt (1–2 Sam, 1–2
Kung). Av totalt 50 berättelser i Gamla testamentet kommer
hela 23 från Första och Andra Moseboken, alltså närmare hälften. 15 berättelser kommer från Första och Andra Samuelsboken samt Första och Andra Kungaboken.15 Med andra ord
står dessa berättelsebaserade böcker för 38 av 50 berättelser i
Barnens bibels version av Gamla testamentet.
Av övriga 11 texter ägnas Fjärde Moseboken två texter,
Femte Moseboken en (Moses tal, som i bibeln utgör i stort sett
hela Femte Moseboken, summeras i två meningar). Josua bok
får två texter, Domarboken en (om Gideon), Rut en, Jona en,
Daniel tre. Barnens bibels berättelsecentrering får till följd att
vissa välkända bibeltexter som inte är berättelser saknas. Till
exempel saknas tio Guds bud, bergspredikan och Fader vår.16
I Nya testamentet ägnas evangeliernas texter om Jesus
hela 45 av 50 berättelser, (förutsatt att man räknar in bokens

14
Mer specifikt innehåller Barnens bibel 16 texter ur 1 Mos, 7 ur 2 Mos, 15 ur 1–2 Sam
och 1–2 Kung, 45 ur evangelierna samt 5 ur Apostlagärningarna. Den sista texten i boken
blandar dessutom texter från Uppenbarelseboken med texter ur Matteus kapitel 25.
15
1–2 Sam ägnas tio texter, där huvuddelen kretsar kring David. Kungaböckerna representeras av fem texter, tre om Elia, en om Elisha, en om Hiskia.
16
Förmodligen har detta att göra med berättelsesituationen: bergspredikan och tio Guds
bud gör sig inte bra som godnattsaga. Se genreresonemanget i kapitel fem.
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avslutande avsnitt, som bygger på texter ur Matteus om den
sista tiden kombinerat med motiv från Johannes Uppenbarelse), medan 5 texter är hämtade ur Apostlagärningarna.
Nya testamentet börjar i ett långsamt tempo i Barnens
bibel. Hela 8 berättelser om Jesu barndom finns med; huvuddelen rör hans födelse. Av de 18 berättelser som skildrar Jesu
verksamhet (och här bortser jag alltså från passionsberättelsen), så är 11 underverk och 4 liknelser. (Övriga tre berättelser handlar om Johannes döparen, de första lärjungarna samt
Jesus och barnen.) Påtagligt i urvalet är dominansen av underverk, med följd att det är undergöraren Jesus som betonas. Nio
av dessa underverk kommer dessutom som fristående berättelser uppradade efter varandra.17 De undervisande dragen i Jesu
verksamhet har däremot tonats ned och ofta helt tagits bort.
Även i urvalet av texter från Apostlagärningarna betonas
underberättelserna. På pingstundret följer Petrus helande av
en lam man och därefter Petrus befrielse från fängelse av en
ängel. Detta följs av berättelsen om Paulus uppenbarelse, på
vilket följer ännu en mirakulös befrielse från fängelse. (Upprepningar är över huvud taget vanliga i Barnens bibels urval,
och ofta följer de på varandra: David skonar Saul två gånger, i
två berättelser i rad, Jesus kallar lärjungar två gånger, och en
mirakulös befrielse från fängelse beskrivs för såväl Petrus som
Paulus).
De tre avslutande berättelserna är ett tydligt avslutande
parti, som består av två liknelseavsnitt (”Berättelsen om de tio
flickorna” och ”Vad har du gjort för mig?”) samt bokens sista
berättelse, ”När Jesus kommer tillbaka”. Dessa tre avslutande
avsnitt är helt inriktade på den eskatologiska festen.
Av de 50 berättelserna i Nya testamentet kommer sålunda
45 från evangeliernas berättelsestoff om Jesus, samt fem berättelser från Apostlagärningarna. Och med undantag för berättelser om Johannes Döparen, de första lärjungarna och Jesus
17
Jesus på bröllop, Det underbara fiskafänget, En stackars sjuk man, Mannen som var
lam, Pojken i Nain, I trygghet hos Jesus, Jairus och hans dotter, Fem kornbröd och två
fiskar, Jesus går på vattnet.
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och barnen är den generella tendensen att det är underberättelser och liknelser som väljs ut från Jesu verksamhet. Jesu undervisning är nedtonad och saknas i stora drag.

EVANGELIERNAS REPRESENTATION
I BARNENS BIBEL
Tittar man närmare på varifrån texterna om Jesu liv kommer,
finner man en dominans av texter från Lukas evangelium, och
då inte minst texter som är särstoff för Lukas, d.v.s. texter som
bara finns hos honom och inte hos någon annan evangelist. Av
de 45 berättelserna om Jesus består 12 av lukanskt särstoff.18
I flera fall följs också just Lukas val av berättelseordning. Så
följs ”Det underbara fiskafänget” (Luk 5:1–11) av ”En stackars
sjuk man” (Luk 5:12–16), som i sin tur följs av ”Mannen som
var lam” (Luk 5:17–26); med andra ord Luk 5:1–26 i just den
ordning som Lukas har. Dessa tre berättelser följs så av ”Pojken
i Nain” – ett särstoff från Lukas 7:11.
Indelningen i avsnitt är gjord så att de i flera fall följer
respektive evangelist. Som bekant berättar Lukas och Matteus
båda om Jesu födelse, men med mycket olika detaljer. Stjärnan
och stallet finns t.ex. hos Lukas, medan de vise männen och
Herodes barnamord endast återfinns hos Matteus. Barnens
bibel löser detta genom att följa upp Lukas berättelse (som är
basen i berättelsen om Jesu födelse, med de fem första avsnitten) med två avsnitt som tar upp matteanskt särstoff: ”De vise
männen” (Matt 2:1–12) och ”Den elake kung Herodes” (Matt
2:13–18). Efter detta tas tråden från Lukas upp igen, med ”Pojken Jesus” (Luk 2:41–52).
Att basen i det övergripande urvalet kommer från Lukas
18
Sakarias och ängeln (Luk 1:5–25), Ängeln kommer till Maria (Luk 1:26–80), Barnet i
krubban (Luk 2:1–21), Herdarna i Betlehem (Luk 2:1–21), Barnet i templet (Luk 2:22–40),
Pojken Jesus (Luk 2:41–52), Det underbara fiskafänget (Luk 7:1–11), Pojken i Nain (Luk
7:11–17), Den barmhärtige samariern (Luk 10:25–37), Den förlorade sonen (Luk 15:11–32),
På kvällen (Luk 24:13–35) och Jesus far till himlen (Luk 24:36–53)
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hindrar inte att det specifika urvalet i många fall harmonierar med de olika evangelierna. Så finns diskussionen inför Jesu
dop – som endast återfinns hos Matteus – återgiven, och i berättelsen om fem kornbröd och två fiskar kombineras synoptikernas versioner med Johannesevangeliets notering att de ville
göra Jesus till kung (något som endast nämns hos Johannes,
och inte hos de andra, Joh 6:14–15). Markus och Johannes har
i detta sammanhang samma ordningsföljd på händelserna, och
på brödundret följer hos dem berättelsen om att Jesus går på
vattnet. Så också i Barnens bibel. Men i denna berättelse läggs
tonvikten på när Petrus försökte gå på vattnet – en detalj som
inte finns med hos vare sig Markus eller Johannes, men väl
hos Matteus (Matt 14:22–33). Det är med andra ord ett ganska komplext urval, där ett alternerande mellan evangeliernas
respektive övergripande ordning, med bas i Lukasevangeliet,
kombineras med en evangelieharmoni vad gäller det specifika
urvalet (med undantag för berättelsen om Jesu födelse).
Men harmonieringsprincipen gäller även det övergripande
urvalet. Så låter Barnens bibel Jesu verksamhet börja med vinundret i Kana – en berättelse som bara återfinns hos Johannes (Joh 2:1–12), och en text som även inleder Jesu verksamhet
hos Johannes. Likaså avslutas Jesusberättelsen i Barnens bibel
som Johannes slutar, med det Johanneiska särstoffet om de 153
fiskarna (Joh 21), ”Vid sjön”. I avsnittet om Marias oljeflaska
tas en berättelse upp som finns hos alla fyra evangelisterna,
men Barnens bibel väljer här att följa Johannes version, där
kvinnan namnges (Maria), samt där kritiken mot det hon gör
personifieras genom Judas.19
I berättelsen om ”Jesus och barnen” och den därpå följande
”Den blinde Bartimeus” följs tydligt Markus versioner: Jesus
blir ”förargad” på lärjungarna och ”välsignar” barnen, något
som endast sker hos Markus (Mark 10:13–16), och Markus är
den ende av evangelisterna som sätter namnet Bartimeus på
19
I Matteus är det inte Judas utan istället lärjungarna som blir upprörda (Matt 26:8–9),
och hos Markus nämns bara ospecifikt att ”några blev förargade” (Mark 14:4), medan det
hos Lukas är den farisé som hade bjudit in Jesus som blir förargad (Luk 7:39).
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den blinde mannen (Mark 10:46–52),20 medan t.ex. Matteus
istället har två namnlösa blinda män i sin version (Matt 20:29–
34). Barnens bibel väljer att följa upp ”Den blinde Bartimeus”
med intåget i Jerusalem precis som Markus gör, vilket han är
ensam om bland evangelisterna.
I passionsberättelsen väver Barnens bibel samman de fyra
olika evangeliernas versioner, och skapar på så sätt en tydlig
evangelieharmoni i detta avsnitt. Så vävs i ”Jesus är uppstånden” motiv samman som endast finns hos Matteus (som att
ängelns kläder var vita som snö, Matt 28:3) med kvinnornas
undran över hur de ska orka flytta den stora stenen, som endast
förekommer hos Markus (Mark 16:3) med upplysningen att Maria Magdalena vänder om innan hon kommit fram till graven,
en upplysning som endast förekommer hos Johannes (Joh 20:2).
Detta gör att det blir ett eget avsnitt om Maria Magdalena vid
graven, och på så sätt kommer ännu ett johanneiskt särstoff
in i berättelsen. Även om det övergripande urvalet i Barnens
bibel har en synoptisk betoning, kan man alltså konstatera att
flera johanneiska drag, inte minst de strukturella, är bevarade:
Jesu verksamhet börjar med bröllopet i Kana, och avslutas med
fisketuren som ger 153 fiskar.
Det är med andra ord en splittrad bild som kommer fram
i texturvalen vad gäller Jesu liv, men vissa tendenser är tydliga. Man kan t.ex. konstatera att Lukas dominerar texturvalet, inte minst initialt. Man kan också konstatera att detta
inte hindrar att evangeliernas olika versioner av en text ofta
blandas i samma avsnitt, och det man kan kalla berättande
evangelieharmoniering uppstår. Samtidigt särskiljs Lukas och
Matteus berättelser om Jesu födelse. Man kan också konstatera
att texturvalet ofta följer en alternerande strategi, där Barnens
bibel vad gäller det övergripande urvalet följer en evangelist i
ett antal texter, för att sedan följa en annan evangelist ett antal texter, för att sedan följa en tredje. Denna strategi kan vara
uttryck för en önskan att ge en heltäckande bild där samtliga
20

I nya bibelöversättningen heter dock tiggaren Bartimaios.
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evangeliers särdrag i möjligaste mån harmonieras, vilket i så
fall förklarar varför vissa av Johannesevangeliets strukturella
särdrag även bibehålls i Barnens bibel. Vidare är det tydligt
att Jesu undervisning som den presenteras i evangelierna är
av underordnad betydelse i Barnens bibel, och att det är underverken och Jesu Kristi förmåga att göra sjuka människor friska
som betonas och lyfts fram i urvalet.

TEXTURVAL
I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Bibeln i berättelser och bilder består av 46 berättelser i två avdelningar: 21 berättelser ur Gamla testamentet, 25 ur Nya testamentet, samt i den svenska utgåvan dessutom ett inledande
förord. Den övergripande tendensen i texturvalet är lika tydlig
som i Barnens bibel: det är berättelserna som dominerar. 39 av
46 avsnitt i Bibeln i berättelser och bilder har sin grund i Första
och Andra Moseboken, Första Samuelsboken, evangelierna och
Apostlagärningarna.
I Bibeln i berättelser och bilder finns ett gammaltestamentligt urval med tyngdpunkt i Första och Andra Moseboken. Hela
14 av 21 berättelser i Gamla testamentet är från dessa böcker
(9 från 1 Mos, 5 från 2 Mos). Tyngdpunkten i det gammaltestamentliga urvalet ligger med andra ord hos bibelns inledande
böcker i Bibeln i berättelser och bilder. Detta i motsats till
Barnens bibel, som ju dessutom hade en tyngdpunkt i Första
och Andra Samuelsboken och Första och Andra Kungaboken.
Här kan man notera att Bibeln i berättelser och bilder helt saknar texter från Första och Andra Kungaboken.
Övriga texter i Bibeln i berättelser och bilders version av
Gamla testamentet är från Josua (”När Jerikos murar faller”),
Domarboken (”När Simson välte filistéernas tempel”), Första
Samuelsboken (”David och Goljat”, ”David blir kung”), Psaltaren (”Davids Psalmer”), Daniel (”Daniel i lejongropen”) samt

62

TEXTURVAL I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER

Jona (”Jona och valfisken”). Två texter utmärker sig i jämförelse
med Barnens bibel: här finns nämligen tio Guds bud med som
en egen text (”De tio buden på Sinai”), och här finns två psaltarpsalmer med (”Davids psalmer”).21 Som jag redan nämnt har
berättelserna i boken mycket olika längd och upplägg. Två avsnitt ägnas t.ex. kung David, men i ett av dessa avsnitt ryms
ganska många av berättelserna om David. I avsnittet ”David
blir kung”, som enligt innehållsförteckningen ska uppehålla
sig kring Första Samuelsboken kapitel 16, ryms t.ex. berättelsen om Sauls avundsjuka (1 Sam 18), berättelsen om arken hos
filisteerna (1 Sam 4–5), David skonar Saul i grottan (1 Sam 24),
Davids giftermål med Mikal (1 Sam 18), Bat-Seba (2 Sam 11
och dessutom Höga Visan 4:1–2), profeten Natans strafftal (2
Sam 12), Saul hos andeskåderskan i En-Dor (1 Sam 28), Sauls
död (1 Sam 31) samt Arken förs till Jerusalem (2 Sam 6). Texterna kommer i nu nämnd ordning, och följer med andra ord inte
alls bibelberättelsens kronologi. Dessa berättelser fogas samman genom snabba sammanfattningar av flera av de övriga
händelser som beskrivs på andra ställen i Första och Andra
Samuelsboken. På så sätt får man i ett avsnitt en snabb sammanfattning av hela Saul- och Davidsberättelsen. Det bibliska
innehållet i 1 Sam 16 (där herdepojken David smörjs till kung
av profeten Samuel), som avsnittet enligt innehållsförteckningen skulle handla om, berörs f.ö. inte alls i ”David blir kung”.
Nya testamentet består av 25 berättelser; av dessa handlar 21 om Jesus. Som i så många andra barnbiblar läggs
extra tyngd vid Jesu födelse; fyra avsnitt ägnas denna händelse i
Bibeln i berättelser och bilder. Av de 11 avsnitt som ägnas Jesu
verksamhet behandlar huvuddelen Jesu undervisning och Jesu
liknelser. Även i de fyra underberättelser som fått egna avsnitt
finns mycket av Jesu undervisning insprängd, tydligt t.ex. i
”Petrus fiskfångst”. Detta avsnitt har inte, som man kanske
skulle kunna tro av rubriken och illustrationen, fiskfångsten
som huvudsakligt tema. Istället redogör merparten av texten
21

Detta helt i linje med den tendens i nyare barnbiblar som jag noterade ovan.
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för liknelsen om sådden (Mark 4), bara för att avslutningsvis
komma in på själva underverket. Underverket (fiskfångsten)
blir en litterär illustration till det som för Bibeln i berättelser
och bilder är den huvudsakliga poängen: liknelsen om sådden
och liknelsen om senapskornet, att tro. Jesu undervisning är
det centrala i Bibeln i berättelser och bilder, och det mirakulösa
tonas i detta fall ned till att illustrera undervisningen.
Efter passionsberättelsen, som ägnas fyra avsnitt, kommer
två avsnitt från Apostlagärningarna (”Pingstdagen” och ”När
Saulus blev Paulus”), ett avsnitt om Pauli liv (”Paulus liv och
brev”) samt avslutningsvis ”En ny himmel och en ny jord”, med
motiv och citat från Johannes Uppenbarelse.

EVANGELIERNAS REPRESENTATION
I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
I Bibeln i berättelser och bilder finns, till skillnad från Barnens
bibel, en urvalsbetoning på Jesu budskap. Bergspredikan får
ett långt, eget kapitel, där t.ex. samtliga nio saligprisningar
finns med (Matt 5:3–10), följt av ett antal klassiska utsagor från
bergspredikan: ”Ni är jordens salt” (Matt 5:13), ”En stad uppe
på ett berg” (Matt 5:14), ”Älska era fiender” (Matt 5:46), ”Kroppens lampa är ögat” (Matt 6:22) samt ”Döm inte, så blir ni inte
dömda” (Matt 7:1).22 Texterna finns med i nu nämnd ordning,
och det är påtagligt att Møllehave verkar ha suttit med bibeltexten i Matteus framför sig, för att sedan välja ut de bibelord
han velat ha med.
I avsnittet om ”Jesus och de små barnen” kopplas orden om
liljorna på marken och himlens fåglar (Matt 6:26, 28) samman
med berättelsen om Jesus och barnen (Mark 10:13–16), för att
mynna ut i Fader vår (Matt 6:9–13). Møllehave väver här samman de olika avsnitten genom att tematiskt betona barnets
22
Fader vår, som ju ursprungligen finns med i bergspredikan, finns dock inte med här, utan
är placerad senare, i berättelsen om Jesus och barnen.
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hjälplöshet, dess behov av att någon tar hand om det – ett behov
som även liljorna har. Som det heter i den följande versen: ”Ett
barn är som markens lilja, som solljuset lyser på.” Han väljer
medvetet Markus version av berättelsen om Jesus och barnen
(Mark 10:13–16), som är den enda version där det nämns att
Jesus blir arg, och det görs dessutom en poäng av Jesu ilska
(”Det är annars ganska sällan vi hör talas om att han [Jesus]
blir arg, men nu blev han verkligen mycket arg”, s 206).23
När ett underverk förekommer, som t.ex. i ”Petrus fiskefångst”, sker ingången i berättelsen utifrån Jesu undervisning
om senapsfröet i Matt 13:31–32 och 17:20. Det påföljande undret, hämtat från Lukas kap 5 – fiskfångsten – beskrivs kort,
och det är tydligt att undret i detta fall exemplifierar undervisningen. Även här ser man den tematiska tendensen, där texter utifrån tematiska likheter kopplas samman. Man kan även
notera att valet av just Lukas version av lärjungakallelsen är
medvetet konstruerad. I parallelltexterna i Matteus och Markus
nämns nämligen inget om en fiskfångst när Jesus kallar sina
lärjungar.24 Genom att tematiskt associera Lukas version av
lärjungakallelsen med undervisning hämtad ifrån Matteus och
Markus uppstår en röd tråd: undervisningen om det lilla fröet
som blir stort (Matt 13 och 17, Mark 4:26–34) motsvaras av underverket (fiskfångsten), som i detta specifika fall exemplifierar
undervisningen om att ett litet frö kan bli något stort.
Evangelieharmonieringen sker i Bibeln i berättelser och bilder i flera fall via ett tematiskt urval, vad man skulle kunna
kalla för en tematisk evangelieharmoniering, där Jesu undervisning blandas med berättelser om Jesus utifrån ett tema, t.ex.
”barn”. Detta till skillnad från Barnens bibel, där det oftast var
ett kompletterande berättelseurval, en berättande evangelieharmoniering.
Texterna i Bibeln i berättelser och bilder kommer från samtliga evangelier, men med ett visst företräde för Matteus. Så får
23
Matteus och Lukas har tagit bort Jesu ilska i sina versioner. Se Mark 10:13–16, Matt
19:13–15 och Luk 18:15–17.
24
Se Luk 5:1–11, Matt 4:18–22 och Mark 1:16–20.
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man enligt innehållsförteckningen följa passionsberättelsen
främst utifrån Matteus perspektiv, och i flera av de fall då man
får ta del av Jesu undervisning är det mycket av Matteus särstoff
och Matteus ordalydelser som återges, som i avsnitten ”Bergspredikan” och ”Jesus och de små barnen”. Vad gäller berättelserna
är det inte en lika entydig bild; så återges t.ex. Jesu dop utifrån
Matteus, medan Jesus i öknen återges utifrån Lukas. I 15 av de
21 avsnitten om Jesus finns tydliga avtryck från Matteus.25
Vad gäller liknelser får de tre liknelserna i Lukas kapitel
15, som alla handlar om något förlorat som blir återfunnet, ett
eget avsnitt, ”Förlorad och återfunnen”. Liknelsen om såningsmannen (Matt 13) får ett eget avsnitt, ”Berättelsen om såningsmannen”, likaså ”Den barmhärtige samariern” (Luk 10).
Johannesevangeliet företräds av en enda text, nämligen Jesus
och Lasarus, men man finner även spår av Johannes i passionsberättelsen, inte minst i berättelsen om den sista måltiden
(”Den sista kvällsmåltiden”). Generellt sett ligger alltså betoningen i texturval vad avser Jesu verksamhet på de tre synoptiska evangelierna, och med speciell tonvikt på Matteus.
Vad avser berättelserna om Jesu födelse harmonierar
Bibeln i berättelser och bilder Lukas och Matteus versioner.
Även bildmässigt finner man en traditionell sammanblandning
av de två evangelierna: här finns således de tre vise männen
(Matteus) vid krubban (Lukas), en herde i bakgrunden (Lukas)
samt stjärnan (Matteus). Det följande avsnittet om herdarna
följer textmässigt främst Lukas, men stjärnan omnämns, och
bildmässigt finner man även här såväl herdar (Lukas) som
stjärna (Matteus). Det därpå följande avsnittet om flykten till
Egypten följer Matteus, och textmässigt nämns såväl de vise
männen som stjärnan först här.
Passionsberättelsen är ett specialfall. Enligt innehålls25

I innehållsförteckningen till Bibeln i berättelser och bilder anges på vilka bibeltexter
respektive avsnitt baseras. Men denna innehållsförteckning stämmer inte alltid. Så anges
t.ex. endast Markus kapitel 10 till avsnittet om Jesus och barnen, trots att huvuddelen
av Jesusorden är hämtade från Matteus kapitel 6. Så anges Lukas kapitel 5 och Markus
kapitel 4 till ”Petrus fiskefångst”, trots att avsnittet även innehåller särstoff från Matteus.
Bibeln i berättelser och bilder, s 3–5.
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förteckningen bygger avsnitten ”Den sista kvällsmåltiden”,
”Korsfästelsen” och ”Uppståndelsen” på Matteus och Johannes.
Så är dock inte enbart fallet. Jesu inledande ord vid nattvarden
är t.ex. särstoff från Lukas (Luk 22:15),26 och i berättelsen om
Petrus förnekelse kommer många av detaljerna från Markus
version av densamma (Mark 14:67, 69). Endast Markus har
nämligen med att det är en av översteprästens tjänsteflickor
som frågar Petrus om han känner Jesus, och endast Markus har med att tuppen gal två gånger (i övriga versioner gal
tuppen en gång).27
I själva korsfästelsen tas Jesu dialog med rövaren på korset
upp (särstoff från Lukas, Luk 23:39–43) för att följas av Jesu
sista ord på korset, som är hämtat från Markus version (Mark
15:34).28 I ”Uppståndelsen” sätts avslutningsvis Matteus och
Johannes berättelser bredvid varandra, för att på så sätt komplettera varandra. Genom att beskära Matteus berättelse om
uppståndelsen i mitten, och därefter foga in Johannes version,
harmonieras de båda berättelserna.29
I passionsberättelsen ges sålunda uttryck för en berättande
evangelieharmoniering, där olika detaljer från de olika evangelierna vävs samman till en enhet.
Man finner i Bibeln i berättelser och bilder en betoning på
de synoptiska evangelierna, och då speciellt Matteusevangeliet. Men man finner också att vad gäller Jesu undervisning
26

Bibeln i berättelser och bilder, s 238.
Se Luk 22:54–62, Matt 26:69–75, Mark 14:67 och Joh 18:1–11. I Matteus säger ”en
tjänsteflicka”: ”Du var också tillsammans med Jesus från Galileen” (Matt 26:69, medan
”en annan kvinna” sedan säger: ”Han där var tillsammans med Jesus från Nasaret” (Matt
26:71); i Lukas säger ”en tjänsteflicka”: ”Den där mannen var också med honom” (Luk
22:56), för att följas av ”en annan” som säger ”Du hör också till dem” (Luk 22:58). Endast
Markus har med att ”en av översteprästens tjänsteflickor” först säger ”Du var också med
Jesus, han från Nasaret” (Mark 14:67) för att därefter något senare säga: ”Han är en av
dem!” (Mark 14:69).
28
Markus version lägger orden ”Eloi, Eloi” i Jesu mun, medan Matteus har ”Eli, Eli”
(Matt 27:46), och Bibeln i berättelser och bilder följer här Markus, ”Eloi, Eloi”.
29
Bibeln i berättelser och bilder, s 255–56. Matteus version bryts med ängelns ord i 27:7,
för att därpå följas av Johannes version om Maria Magdalena vid den tomma graven i
Joh 20:11–16. Dock har Matteus version med två kvinnor, Maria Magdalena och den andra
Maria, medan Johannes bara har Maria Magdalena. Detta löses i Bibeln i berättelser och
bilder genom att den andra Maria helt enkelt försvinner och inte finns med i andra hälften
av berättelsen.
27
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och verksamhet, praktiseras vad man kan kalla för tematisk
evangelieharmoniering, där Jesu undervisning från de synoptiska evangelierna tematiskt kopplas samman, ibland med ett
underverk eller någon annan händelse i Jesu verksamhet. Vad
avser de berättande partierna, t.ex. Jesu födelse och passionsberättelsen, är det dock genomgående en berättande evangelieharmoniering, där evangeliernas olika särstoff vävs samman
till en enhetlig berättelse. Dessutom finns i Bibeln i berättelser
och bilder en tydlig betoning på Jesu undervisning.

JÄMFÖRELSE I URVAL MELLAN BARNENS BIBEL
OCH BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Barnens bibel består av mer än dubbelt så många avsnitt som Bibeln i berättelser och bilder (101 mot 46). Denna skillnad har att
göra med olika strategier: Barnens bibel har mer välavgränsade
avsnitt, Bibeln i berättelser och bilders avsnitt har mycket olika
längd. Där Barnens bibel har gjort fyra eller fem tydliga avsnitt
av en och samma berättelse (t.ex. Josef), har Bibeln i berättelser
och bilder ett. Därför är det anmärkningsvärt att notera hur
likartat det övergripande urvalet av bibelberättelser är när det
gäller Gamla testamentet. Bibeln i berättelser och bilder ägnar
21 avsnitt åt Gamla testamentet; av dessa förekommer hela 18 i
Barnens bibel.30 Skapelsen, Kain och Abel, Noas ark, Abrahams
offer av Isak, Jakob och Esau … Listan kan göras lång på texter
som återfinns i båda barnbiblarna, även om antalet avsnitt som
ägnas åt varje berättelse kan variera. Där Barnens bibel har två
texter om Jeriko, har Bibeln i berättelser och bilder en. Men de
betonar samma bibelstoff: de har båda en tyngdpunkt på Rahab
och muren. Texturvalet från Gamla testamentet i Barnens bibel
och Bibeln i berättelser och bilder får sägas stödja tesen om en

30
Det faktum att man behandlat samma text hindrar naturligtvis inte att man valt att
betona olika aspekter i denna text. Se resonemanget i början av detta kapitel.
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oreflekterad, traditionell barnbibelkanon.31
Men det finns även skillnader i texturval, t.ex. i berättelsen
om David. Bibeln i berättelser och bilder har två berättande avsnitt om David, Barnens bibel har sju. Båda har med berättelserna om David och Goljat och Saul i grottan, men i övrigt väljer
de båda barnbiblarna olika händelser. Barnens bibel väljer att
ha med båda de gånger som David valde att skona Saul (i grottan och i tältet), något som gör att dess övergripande teologi
tydliggörs på ett närmast repetitivt sätt. (I det första av dessa
två avsnitt sammanfattar rubriken sensmoralen i båda: ”Älska
dina fiender.”) Med avsnittet om Absalom får Barnens bibels
långa lista på avskräckande exempel dessutom med en ”elak
prins”. Mycket talar alltså för att Barnens bibels övergripande
strategier här påverkar texturvalet. Urvalet av Davidsberättelser i Bibeln i berättelser och bilder är dock svårare att förstå sig
på. Varför t.ex. ha med notisen att David gav svärfar Saul tvåhundra förhudar av filisteer som brudgåva?32
Den stora skillnaden i antalet avsnitt i de båda barnbiblarna får till följd att Barnens bibel får med en större bredd, framför allt vad gäller bibliska personer. I Barnens bibel får de båda
kvinnorna Rahab och Rut varsitt eget avsnitt, något som de
inte får i Bibeln i berättelser och bilder. (Dock finns Rahab med
som en central gestalt i Bibeln i berättelser och bilders kapitel
om Jeriko, även om hon länge är namnlös.) Hagar och Ismael
finns likaså med i Barnens bibel, medan de saknas i Bibeln
i berättelser och bilder. Följden blir att man finner många fler
karaktärer i Barnens bibels persongalleri, inte minst fler kvinnor, än i Bibeln i berättelser och bilders. Lot, Hagar, Ismael,
Gideon, Rut, Elia och Hiskia finns alla med i egna avsnitt i
Barnens bibel, medan de inte ens nämns i Bibeln i berättelser
och bilder.
31
Det är lätt att instämma med Straß: ”Die Frage, ob die Kinderbibelautoren selbständig
eine bewußte Auswahl aus den biblischen Texten treffen, ist schwer zu klären. Die großen
textlichen Übereinstimmungen lassen auf einen relativ unreflektierten Rückgriff auf einen
Kinderbibelkanon schließen.”, s 166.
32
Bibeln i berättelser och bilder, s 128.
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Påtagligt hos de båda barnbiblarna är betoningen på
bibelns berättande böcker, och extra påtagligt i urvalet är betoningen på Första och Andra Moseboken (samt det likartade
urvalet av berättelser i dessa böcker). 14 av 21 berättelser hos
Bibeln i berättelser och bilder, alltså två tredjedelar av berättelseurvalet, kommer från Första och Andra Moseboken. Hos
Barnens bibel kommer 23 berättelser av 50, d.v.s. närmare hälften av berättelseurvalet, från Första och Andra Moseboken. En
hastig blick på några andra aktuella barnbiblar på marknaden
förstärker detta nominella övertag för texterna från bibelns
första två böcker.33 Av de 77 böcker som ryms i bibeln, behandlar den genomsnittliga barnbibeln ett tiotal av dessa, i samtliga
fall bibliska böcker där tyngdpunkten ligger på berättelser.
Tendensen från nyare barnbiblar att lyfta in åtminstone
några psaltarpsalmer och i vissa fall profetord och några ordspråk återfinns även i Bibeln i berättelser och bilder.34 Jag noterade ovan att 18 av 21 texter i Bibeln i berättelser och bilder
återfinns i Barnens bibel. Tre återfinns inte; det är tio Guds
bud, ett urval psaltarpsalmer (psalm 23 och 142) samt berättelsen om Babels torn.
Om det i Gamla testamentet var ett påtagligt likartat texturval barnbiblarna emellan, är det i Nya testamentet slående
hur olikartat urvalet är. Båda har, vilket inte är speciellt uppseendeväckande, en total betoning på Jesus. Men det är två ganska
olika Jesusgestalter som träder fram i texturvalet. Genom att
välja ut ett stort antal underberättelser betonar Barnens bibel
undergöraren Jesus; genom att betona Jesu undervisning i sitt
urval betonar Bibeln i berättelser och bilder den undervisande
Jesus. Med andra ord ställs vi å ena sidan inför ett texturval
med tonvikten på mirakelmannen och hjälten Jesus, å andra
sidan inför en betoning på olika aspekter av Jesu undervisning.
33

I t.ex. Bibelns bästa berättelser är 9 av 20 berättelser i Gamla testamentet från 1–2 Mos,
i Bibeln från början till slut är 48 av 130 berättelser i Gamla testamentet från 1– 2 Mos.
Så t.ex. i Bibel för barn, som har med psalm 23, ett antal ordspråk och några texter ur
Jesaja och Jeremia. Bibeln från början till slut har med nio psalmer samt 13 ordspråk.
Intressant att notera är att både Bibel för barn och Bibeln från början till slut låter avsluta
Gamla testamentet med att citera direkt ur Jesaja 9.
34
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Min genomgång av det övergripande urvalet i dessa två
barnbiblar kan sammanfattas på följande sätt: å ena sidan visar
urvalet ur Gamla testamentet att tesen om en barnbibelkanon
stärks. Å andra sidan visar dock valet av texter ur Nya testamentet att urvalet sker beroende på vilken teologisk agenda
man har. Eftersom Jesus är en så central, ja, dominerande, person i båda dessa barnbiblar är det i urvalet av Jesusberättelser
man tydligast visar sin egen position, sin egen teologi.35

35
I samband med att Børnebibelen kom ut 1996 sa f.ö. Møllehave följande i ett föredrag:
”Arbejdsmæssigt har det været stor forskel på at lave teksterne til Det Gamle Testamente
og til Det Nye … Fra Det Nye Testamente vil man som teolog gerne have et budskab med.”
Ankerkæden, nr 2, 1997, s 3.
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Bibeltexten, barnbiblarna
och transformationen

Det här kapitlet består av fem textanalyser som är utvalda utifrån avhandlingens övergripande teologiska frågor: gudsbild,
Jesusbild och barnsyn. De två första textanalyserna, Kain och
Abel samt Abraham och Isak, berör framför allt gudsbild och
barnsyn, medan de resterande tre främst berör Jesusbild och
barnsyn.
Fyra av texterna är texter där någon eller några av huvudrollsinnehavarna är barn, och där Guds eller Jesu agerande mot
barn accentueras. De två första textanalyserna, Kain och Abel
och Abraham och Isak, tillhör dessutom en kategori av texter
som av olika skäl kan klassas som svåra. Hur löser man (i barnbiblarna) det dilemma det innebär att kommunicera en text till
barn (och föräldrar) där Guds position eller Guds agerande gentemot ett barn gör att barnet hamnar i en utsatt position?
Bibeltexten om Kain och Abel ställer läsaren inför just denna utmaning. En text om två bröder som offrar till Gud, och där
Gud bara ser till Abels offer. Något man slås av efter att ha läst
de 16 korta verserna i Första Moseboken 4:1–16 är de många
luckorna i berättelsen. Den stora, självklara frågan till texten,
som är genomgående för alla tider, är: Varför ser inte Gud till
Kains offer? En fråga som bibeltexten lämnar obesvarad.
Om Abels offer konstateras att det var från ”de fetaste delarna av de förstfödda djuren” (4:4) medan det om Kain bara
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sägs att han frambar ”en offergåva till Herren av markens
gröda” (4:3). Mer specifik information om Abels gåva, med
andra ord, och vi vet från andra ställen i Gamla testamentet
att Herren tycker om djurkött och speciellt de feta delarna av
köttet. En vanlig tolkning är därför att Kains gåva, som inte
sägs vara av hans finaste vete eller hans första skörd för året,
skulle vara sämre. Dock: en noggrann läsning av bibeltexten
visar att Kain frambar ”en offergåva till Herren”, medan det om
Abel bara sägs att ”han frambar också han en offergåva” (min
övers.). Åt vem Abel offrar anges inte. Det faktum att Kain offrar först, och till Herren, skulle lika gärna kunna tolkas som
att Abel efterapar sin storebror i offrandet, utan att veta till
vem han offrar. Båda tolkningarna är långsökta, men visar på
att man i texten kan finna rationella förklaringar som tillsynes
förklarar Herrens agerande.1
Snarare än att leta efter subtiliteter i texten får man konstatera att bibeltexten här bjuder på ett tomrum, där jag som
läsare lockas att läsa in motiv som inte finns i texten, lockas
att fylla ut och utvidga berättelsen: ”När Kain offrade tänkte
han si, när Abel offrade tänkte han så”. Var det inte så att Kain
bara slängde ihop ett skördeoffer lite på måfå, medan Abels
köttoffer var lite bättre? Eller var det inte så att Kain var en
ond människa, och Abel en god?
De många tomrummen och luckorna i bibeltexterna utmanar läsaren, får honom/henne att fylla ut och utvidga berättelsen, att läsa in saker som inte explicit står i den. Varför såg
inte Gud till Kains offer? Bibeltexten utmanar till tolkning.
I denna tolkning spelar många faktorer in, t.ex. den samtid
och det sammanhang, den kontext, i vilken läsaren lever. Men
också det som David Tracy kallat för ”traditionens realitet”.
Enligt Tracy kan ingen som närmar sig en bibeltext komma
undan denna traditions realitet.2 Att framställa Kain och Abel
1

Humphreys, s 55.
Tracy, s 119. Eller för att säga det med Tillich: ”Every person who encounters a biblical
text is guided in his religious understanding of it by the understanding of all previous
generations.” Tillich, s 36.
2
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som två kontrasterande principer, en ond och en god, är inget
nytt som införs i och med barnbiblarna. Tolkningen återfinns
redan i antiken.3 Att hävda att Abels offer var bättre än Kains
är ingen ny tolkning. Den återfinns redan i bibeln själv.4 Så får
traditionens realitet oss att läsa in saker i texterna som inte
fanns där från början. Att frukten som Adam och Eva åt var
ett äpple. Eller att Abel offrade ett får. Eller att Abels rök gick
rakt upp, medan Kains rök gick åt sidan. Eller att Kains tecken
sattes i pannan. Kanske är de många luckorna med avseende
på intentioner och motiv ett skäl till att vi fortsätter att läsa och
fascineras av bibelberättelserna. De tvingar genom sin öppenhet till tolkning, och kulturen hatar vakuum.5
Stefan Klint sammanfattar problematiken väl:
Den bibliska prosan karakteriseras allmänt av ett
starkt koncentrerat berättande och en komprimerad
stil, vilket lämnar många luckor i framställningen
beträffande skeendets inre samband och karaktärernas psykologiska motiv.6

Ett annat påtagligt drag som ofta karakteriserar det bibliska
berättandet är dess distans till själva skeendet. Även de mest
hemska episoder kan återges från en känslomässigt neutral
eller till synes oengagerad position.7
Det är med andra ord en problematisk situation som barnbibelförfattarna står i. De har att överföra en text, i de följande
två textanalyserna dessutom en svår text, full av luckor, till
ett barn och (i många fall) dess förälder. Såväl barnet som föräldern ska dessutom läsa berättelsen, och vilja läsa vidare efter
att ha läst den.
3

Se Andersson, s. 18ff.
I Hebreerbrevet 11:4: ”I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain …”
Som Genette uttrycker det (”Culture hates a vacuum”). Genette,1997, s 330.
6
Klint, s 40.
7
Så visar Mikael Sjöberg t.ex. hur offrandet av Jeftas dotter i Domarboken 11 av berättarrösten beskrivs närmast lakoniskt, oengagerat: ”Efter två månader kom hon tillbaka till
sin far, och han gjorde då med henne i enlighet med sitt löfte.” (Dom 11:39) Sjöberg, s 46.
4
5
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När man gör en omskrivning av en bibelberättelse, när
man ”översätter” den till barn genom att berätta med egna ord,
tvingas man till tolkning, vare sig man är medveten om det eller ej.8 Det gäller vid översättning från hebreiska till svenska,
det gäller vid parafrasering, det gäller när man skriver kommentarer till bibeltext, det gäller vid predikande. När jag fritt
återberättar en text, t.ex. för ett barn, återfinns något av de
fyra drag jag just nämnde. För det första översätter jag en text,
från vuxentext till barntext. För det andra parafraserar jag
bibeltexten. För det tredje kommenteras texten, inte minst genom var centrum i berättelsen placeras. För det fjärde kommer
predikande inslag in.9 Dessutom gör en text som bibeltexten,
ofta full av tomrum, att jag lockas att göra det Genette kallar
för transmotivering, d.v.s. fylla ut traditionen med tolkningar
och motiv som från början inte fanns i texten.10
Genom att återberätta en bibelberättelse med egna ord kan
nya samband i berättelsen skapas, händelser kan belysas från
nya perspektiv, luckor kan fyllas med innehåll, vissa delar av
berättelsens byggstenar kan försvinna och andra delar kan expandera, en karaktär kan uppvärderas och en annan nedvärderas o.s.v.
Många barnbibelförfattare tycks vara omedvetna om vilket
stort ingrepp det är att återberätta en berättelse. Baksidestexten till Skatter ur bibeln (1999) är talande: ”Maj Bylock har gjort
ett urval av några av de mest kända texterna i Bibeln. Hon
återger dem utan att kommentera eller tolka, men ändå så att
barn ska kunna förstå.”
8
Robert Alter går så långt att han menar att en översättning alltid är ett förräderi (”translation is always a betrayal”). Alter, 1996, s ix.
9
Med Paul Scott Wilson definierar jag predikan på följande sätt: ”Preaching is an event of
encounter with God that leaves the congregation with stronger faith and deeper commitment to doing God’s work.” Wilson, s 21.
10
”… fate (i.e., what is prescribed by the hypotext) finally comes to be enacted, but by
means (i.e., through motives) that tradition had not imagined, which the modern hypertext
takes upon itself to disclose.” Genette, 1997, s 331. Genette tar som exempel bibelns Judit,
och hur hon under årens lopp genom olika transmotiveringar av bibeltexten fått vara
alltifrån Horan Judit till Helgonet Judit. ”Transmotivation … requires that the original
motivation be displaced by a newly invented positive one”, s 330.
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Den första text jag i detta kapitel kommer att fördjupa
mig i är berättelsen om Kain och Abel. Jag kommer först att
analysera den bibliska texten med ett antal narratologiska
verktyg, för att sedan använda samma verktyg på Barnens
bibels, Skatter ur bibelns och Bibeln i berättelser och bilders versioner av berättelsen.

KAIN OCH ABEL
BIBELTEXTEN
Bibeltexten om Kain och Abel har flera av de berättarkarakteristika jag beskrev ovan. Texten är full av luckor och tvetydigheter. Den berättar om hur Kain och Abel offrar varsitt offer till
Gud. Vi får reda på att ”Herren såg med välvilja på Abel och
hans gåva, men inte på Kain och hans gåva” (1 Mos 4:4b–5a).
Men vi får inte reda på varför.
Narratologiskt brukar man skilja på ”fabula” och ”berättelse”, och så kommer jag att göra även här. På så sätt införs
en distinktion mellan två plan: det berättade innehållet (fabulan) och själva berättandet (berättelsen). Fabulan i denna bemärkelse är händelserna abstraherade från textens ordning,
och placerade i kronologisk ordning. Fabulan blir på så sätt de
byggblock med vilka berättelsen sedan byggs. Fabulan i denna
bemärkelse är alltså inte direkt tillgänglig för oss som läsare,
utan måste deduceras från berättelsen.11
Detta deducerande för naturligtvis in ett subjektivt element i analysen. Fabulan identifierar händelserna och deras
relation i en berättelse, varför det naturligtvis blir viktigt vad
som definieras som en ”händelse” och vad som inte gör det. Hur
ska man t.ex. avgöra vad som är en ”händelse” och därför värt
att vara en egen avgränsad byggsten i fabulan? Jag definierar
11
Skalin, s 176, Genette, 1980, s 27. Genette använder termerna histoire och récit, i
engelsk översättning story och narrative. Skalin har till svenska översatt det med story och
diskurs; jag använder som synes termerna fabula för story och berättelse för diskurs.
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en händelse som ”övergång från ett tillstånd till ett annat”.12
Denna övergång kan vara i tid och rum, men kan också, i min
läsning, vara talakter, förutsatt att dessa talakter på ett utmärkande sätt påverkar eller är centrala för fabulans utgång.13
I något enstaka fall låter jag även en tankeakt representeras i
fabulan, men det är i ett mycket speciellt fall.14
I min läsning av bibelns berättelse om Kain och Abel (1 Mos
4:1–16) får fabulan följande utseende:
1. Kain föds.
2. Abel föds.
3. Kain offrar.
4. Abel offrar.
5. Herren ser med välvilja på Abels offer, men inte på Kains.
6. Kain blir vred.
7. Talakt, monolog: Herren talar till Kain.
8. Kain dödar Abel.
9. Talakt, dialog mellan Herren och Kain.
10. Herren sätter ett tecken på Kain.
11. Kain slår sig ned i Nod.

12
”… the transition from one state to another state, caused or experienced by actors”,
Bal s 182. För Bals hela resonemang kring händelser, se Bal, s 182–189. Se också Prince,
s 28, ”Event” och Rimmon-Kennan, s 15f.
13
Jag har en medvetet bred definition av en händelse, en definition som i detta fall är styrd
av materialet. Hur man väljer att avgränsa och/eller inte avgränsa en händelse i en fabula
får naturligtvis stora hermeneutiska följder för förståelsen av en text. En beskrivning är
alltid tolkningsbunden, och så är också fallet vad gäller fabulaindelning. Olika läsare kan
på så sätt komma fram till ganska olika fabulor, och genom detta styra tolkningen åt ena
eller andra hållet. I denna avhandling är, som jag tidigare nämnt, det heuristiska draget i
narratologin det centrala, och min ambition är att göra avgränsningarna av händelser i de
olika fabulorna så likartade som möjligt. Poängen är jämförbarheten mellan texter – inte
huruvida det de facto är 14 eller 16 punkter i en viss enskild fabula. I de fall avgränsningarna är oklara, redogör jag för mina skäl att avgränsa på ett visst sätt. Se Rimmon-Kennan, s 134–149, och då särskilt s 139–40 där författaren tar upp detta specifika problem:
”… the labelling of events … or the abstraction of the story from the text, are not free of
interpretation. Different readers may arguably label events (or ’functions’) differently.”
14
En tankeakt hör normalt sett hemma inom fokalisering, och hör alltså inte till fabulan.
Dock parallelliseras t.ex. Abels tal med Kains tankar i Barnens bibel på ett sådant sätt
att jag av pedagogiska och strukturella skäl valt att ta upp Kains interna fokalisation i
fabulan (se nedan).
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Tempo
Tempo har att göra med relationen mellan fabulans tid och
berättelsens tid. En berättelse kan ha flera olika tempon. För
det första ellipsen (tomrummet) där berättelsen hoppar över
segment som kan antas ha inträffat i fabulan. För det andra
summering, där tiden i fabulan överstiger den i berättelsen. För
det tredje scenen, där fabulans tid och berättelsens tid i stort
överensstämmer. För det fjärde paus, där berättelsens tid överstiger fabulans tid, t.ex. vid beskrivningar.15
Att mäta tempot i en text på detta sätt kan användas för att
komma åt en texts betoning/ar. En tumregel är att när fabulans
tid och berättelsens tid sammanfaller, och det man kan kalla för
scen uppstår, tas något upp i berättelsen som berättaren anser
vara viktigt (det man hoppar över i en ellips är sålunda mindre
viktigt).16 I bibelns berättelse om Kain och Abel finns till att
börja med ett tempo som karakteriseras av många ellipser. Kain
och Abel föds; sedan offrar de och Gud ser till Abels men inte till
Kains offer. Men halvvägs in i denna ellipsfyllda berättelse kommer plötsligt två scener i form av talakter, nämligen Guds monolog till Kain före mordet, samt dialogen mellan Kain och Herren
efter mordet. Dessa talakter dominerar texten, och utgör över
halva berättelsens textlängd (vers 6–7, 9–15). Genom sin längd
och sin placering i berättelsen sätts berättelsens tyngdpunkt på
dessa talakter. Dialogen är intressant ur flera perspektiv; bl.a.
kan man tolka det som att Herren ändrar sig under berättelsens
gång. Från att varit oresonlig (”Förbannad skall du vara”) till
att efter Kains nödrop (”Mitt straff är för tungt att bära”), sätta
ett skyddstecken på honom. Vissa av orden i dialogen mellan
Kain och Herren är f.ö. ord som genomsyrar hela urhistorien
(1 Mos 1–11) och som därför redan förekommit i skapelseberätt15
Genette använder termen duration. Jag väljer här att ansluta mig till Princes term
tempo, som tydligare anger vad det handlar om och som också fungerar bra på svenska.
En alternativ svensk term är framställningsformer. Prince, s 96.
16
Prince, s 84, ”Scene”. En tumregel är att scenen är det som betonas. Men det måste inte
vara så; tvärtom kan det vara det som utelämnas som just därför att det utelämnas är det
centrala.
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elsen: t.ex. ”marken”, ”råda över” och ”förbannelsen”.17
Aristoteles menade att en berättelse har en början, en mitt
och ett slut, och läser man texten så kan man sammanfattningsvis konstatera att texten börjar med att två söner föds;
i mitten dödas en av dem, och i slutet får den andre ett tecken
till skydd.18
Subjekt, objekt, makt
Ett annat sätt att närma sig en text och se på de funktioner som
finns i den är att använda sig av Greimas aktantmodell. Enligt
denna kan de enskilda aktörerna delas in i någon av de sex olika
aktanter som enligt Greimas finns i varje berättelse: subjekt,
objekt, sändare, mottagare, hjälpare och motståndare.19 Dessa
aktanter ordnade han i motsatspar, knutna till en projektaxel.
På denna projektaxel finns alltid ett subjekt som strävar efter att
uppnå något, ett objekt. För att projektet ska kunna fullföljas,
måste det finnas en mottagare och en sändare. Under projektets
gång kommer subjektet dessutom att möta hjälpare och motståndare till projektets genomförande. Följande bild kan ritas upp:
hjälpare
subjekt

sändare
projektaxel

motståndare

objekt
mottagare

Att via aktantmodellen strukturera en berättelse är i mitt fall
meningsfullt, då det bl.a. kan visa på de grundläggande mönster
17
Marken (hebr. adamah; notera ordlikheten med namnet Adam) är central i bibelns
första berättelse, och Kain har gått i pappas fotspår och brukat jorden. Men Kain blir av
med sin försörjning i vers 11 (”Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda”).
Förbannelsen är ett annat tema, som följer berättelsen om urhistorien (1 Mos 1–11). Fem
gånger dyker ordet förbannelse upp i urhistorien, för att kontrasteras med de fem gånger
ordet välsignelse ges åt Abraham i 1 Mos 12:1–5.
18
I början av en berättelse var enligt Aristoteles många ting möjliga, i mitten smalnade
möjligheterna av, i slutet verkade allt som skett vara ofrånkomligt. Se Rhoads, Dewie och
Michie s 74.
19
Prince, s 1f. Se också Tønnessen, s 90–92.
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och roller som finns i en text. Vidare kan aktantmodellen tydliggöra hur en text eventuellt förändrats och nya mönster och roller
skapats i de omskrivningar av texten som barnbiblarna gjort.
Som läsare kan man naturligtvis placera in var och varannan karaktär i en berättelse som subjekt. Val av subjekt och
centrum i en berättelse handlar om perspektiv.20 I berättelsen
om Kain och Abel finns det skäl att placera såväl Kain som Abel
som subjekt i berättelsen. Båda offrar till Herren, båda eftersträvar objektet. Det som ändå talar för att placera Kain som subjekt är att han totalt sett dominerar berättelsen (Abel försvinner
begripligt nog halvvägs genom berättelsen, i vers 8). Objektet,
eller berättelsens mål, verkar vara att få Herrens välvilja (vilket
de båda söker genom att offra till Herren). Sändare av denna
välvilja får anses vara Herren. Mottagaren av objektet, den som
får ta emot Herrens välvilja, är Abel.21 Men subjektets/subjektens intention är i sig själv inte tillräcklig för att få objektet. Det
finns alltid makter som tillåter subjektet att nå sitt mål, eller
som hindrar det från att nå det, det som i aktantanalyser kallas
för hjälpare och motståndare. Påtagligt i berättelsen om Kain
och Abel är att karaktären Herren kan placeras in som både
hjälpare och motståndare till projektet. Herrens roll är dubbeltydig. Herren är hjälpare eftersom han ser med välvilja på Abels
offer, men samtidigt är Herren motståndare eftersom han inte
ser till Kain och hans gåva. Här finns en spänning i berättelsen,
en spänning som hamnar hos karaktären Herren. Hade Herren
agerat som hjälpare i båda fallen, hade inget brodermord skett.
Det faktum att Herren fyller rollen som motståndare i Kains
fall, och endast ger objektet till Abel, är ursprunget till hela
berättelsens problematik. Den grundläggande spänningen i be20
Så visar Mikael Sjöberg hur en feministisk läsning av Domarboken 10:6–12:7 kan
placera Jeftas dotter som subjekt och centrum i berättelsen, i motsats till den vanliga tolkningen att sätta Jefta själv som subjekt. Sjöberg, s 35f. Se också Tønnessens resonemang
kring denna problematik, s 102–105.
21
Dock handlar detta om hur vi definierar objektet. Herren skulle kunna vara mottagaren,
förutsatt att objektet var att offra till Gud (och alltså inte att få Herrens välvilja). Det som
styrker att definiera objektet som att få Herrens välvilja är det fortsatta skeendet i berättelsen, där Kain blir vred när han inte får objektet (Herrens välvilja), men Abel får det.
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rättelsen måste förläggas hos Herren: varför väljer Herren att
bara se till Abels offer, men inte till Kains? Varför låter Herren
endast Abel vara mottagare av objektet?
hjälpare (Herren)
subjekt
(Kain)

sändare (Herren)
projektaxel

motståndare (Herren)

objekt
(Herrens välvilja)
mottagare (Abel)

Ett sätt att ytterligare tydliggöra rollerna i berättelsen kan
vara att använda sig av Mieke Bals utvecklade aktantanalys,
där maktrelationer och funktioner i berättelsen accentueras.
Subjektet X önskar objektet Y. Men subjektets önskan är oftast
inte tillräcklig. Bal konstaterar att subjektet för att uppnå sitt
mål ofta är beroende av eller måste söka hjälp hos den som har
makten i berättelsen.22 Följande schema kan ritas upp:
subjekt
funktion
Kain och Abel offrar för att få
makt
Herren
Herren

objekt
Herrens välvilja

funktion
mottagare
ser med välvilja på offer
Abel
ser inte med välvilja på offer Kain

Mieke Bals schema tydliggör maktförhållandet i berättelsen:
vem som är ansvarig för att objektet uppnås eller inte uppnås. Denna maktanalys tydliggör därmed ansvarsförhållandet
i berättelsen. Den som har makten i sin hand har också del i
ansvaret för berättelsens utgång.23 I det hänseendet är inte
Herrens roll helt okomplicerad.
22
”The intention of the subject is in itself not sufficient to reach the object. There are
always powers who either allow it to reach its aim or prevent it from doing so.”, Bal s 198.
23
Bal, s 197–203.
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Röst och fokalisation
Kategorin röst har att göra med vem som berättar (vem talar?),
och vad som utmärker denna berättare. Berättarrösten kan
vara mer eller mindre uppenbar i texten, mer eller mindre välunderrättad och kan framför allt ha mer eller mindre distans
till de situationer och händelser som berättas.24 Men i en text
finns dessutom ofta en fokalisator. Och om rösten handlade om
vem som talar, och med vilken auktoritet, handlar fokalisation
om vem som ser, hur mycket som ses, och vad som blir dolt eller genomlyst. Fokalisation kan mer specifikt sägas handla om
begränsning av den information vi som läsare får i en berättelse. När det presenterade begränsas till karaktärernas externa
handlingar och ord, som en kamera som enbart redovisar det
yttre skeendet, föreligger extern fokalisation. Denna typ av fokalisation är ofta utmärkande för bibelns berättelser. När berättelsen däremot helt eller delvis begränsas utifrån en av karaktärerna, och delar eller rentav allt det berättade ges och begränsas
genom en karaktärs ”filter” av tankar och känslor, föreligger intern fokalisation.25 När den information som berättaren ger inte
begränsas, och oinskränkt information ges om såväl yttre som
inre skeenden, föreligger ingen fokalisation; Genette talar här
om nollfokalisation.26
Bibelns berättelse om Kain och Abel berättas utifrån, externt, och ingen information ges om vad karaktärerna Kain,
Abel eller Gud tänker. Med andra ord föreligger extern fokalisation. Det är det yttre beteendet och talen som skildras,
och läsaren utestängs konsekvent från varje information om
karaktärernas inre liv och tankar. ”En gång frambar Kain en
offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en
gåva … Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men
inte på Kain och hans gåva” (1 Mos 4:3–4). Fokus är satt utanför de medverkande karaktärerna, som en kamera som
24

Prince, s 65.
Intern fokalisation ges med andra ord från en bestämd position inom fiktionsvärlden.
Se Skalin, s 182.
26
Prince, s 29–32, Genette, 1980, s 189–194, Skalin, s 182.
25
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observerar det yttre skeendet, men inte det inre. Och som så
ofta annars i den bibliska prosan får vi inte veta vilka interna
krafter som driver karaktärerna. För att referera Alter, verkar
den bibliska berättelsen finna en fröjd i att lämna sin läsare i
trångmål vad gäller karaktärernas motiv och de djupare skälen
till deras handlingar.27

BARNENS BIBEL
Bibelns version av Kain och Abel har blivit betydligt längre i
Barnens bibel.28 I min läsning av Barnens bibel ser fabulan ut
på följande vis:
1. Kain föds.
2. Abel föds.
3. Kain och Abel växer upp och Adam och Eva
uppfostrar dem.
4. Abel offrar, scen.
5. Abels tal.
6. Gud tar emot Abels offer.
7. Kain offrar, scen.
8. [Kain tänker. 29]
9. Gud avslår Kains offer.
10. Gud gör inte Kain glad och lycklig.30
11. Kain blir avundsjuk och stygg mot Abel.
12. Talakt, monolog: Gud varnar Kain.
13. Kain dödar Abel.
14. Talakt, dialog mellan Kain och Gud.
27

”[the Hebrew bible] cultivates certain profound and haunting enigmas, delights in
leaving its audiences guessing about motives and connections, and, above all, loves to set
ambiguities of word choice and image against one another in an endless interplay …”.
Alter, 1996, s xi.
28
Texten om Kain och Abel återfinns i Barnens bibel, 1976, s 14–17.
29
Detta är en intern fokalisation, och hör därför i egentlig mening inte hemma i en fabulagenomgång. Dock parallelliseras upplägget offer – tal – Gud tar emot offret från Abels offer
(punkt 4–6) med Kains offer – tankar – Gud tar inte emot offret (punkt 7–9), varför jag
väljer att ta upp det här.
30
Detta är i och för sig en icke-handling, men i detta fall menar jag att icke-handlingen är
en handling, som styr skeendet och därvidlag är en händelse.
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15.
16.
17.
18.

Gud kastar ut Kain.
Adam och Eva begraver Abel.
Adam och Eva får fler barn, bl.a. Set som liknar Abel.
Abel är i himmelen.

Ett nytt slut
Flera saker blir tydliga i en jämförelse mellan Barnens bibels
fabula och bibeltextens fabula. Det är t.ex. påtagligt att Barnens bibels version är en betydligt längre version, med delvis
helt nya byggstenar. Punkterna 3, 5, 8, 10, 15, 16 och 18 är helt
nya punkter, som inte alls återfinns i bibeltextens fabula. Här
finns t.ex. punkterna 4–6 och 7–9, som i detalj beskriver offerhandlingarna, eller punkt 18, Abel i himmelen, som innebär att
ett helt nytt slut introduceras. Förutom dessa tillägg är det påtagligt att vissa av bibeltextens byggstenar helt saknas, t.ex.
Kainstecknet (bibeltextens fabula, punkt 10).
En annan påtaglig skillnad vad gäller händelsernas ordning är att det i Barnens bibel är Abel som offrar först, och sedan
Kain, alltså ombytta roller jämfört med bibeltexten. Abels offer
beskrivs i detalj, och man får dessutom ta del av hans tal, och
Abels offer med påföljande tal kontrasteras i berättelsen mot
Kains offer och tankar, som också de beskrivs i detalj. Punkterna 4, 5 och 7, 8 blir alltså två kontrasterande scener, med påföljande tal och tankar. 31 De är placerade mitt i berättelsen, där
Barnens bibel utvidgar den ursprungliga bibelberättelsen och
därmed ändrar tyngdpunkt.32 Här, i berättelsens mitt, tydliggörs två principer: den fromme, vördnadsfulle tillika framgångsrike, glade och lycklige kontra den stygge, fräcke, elake
och olycklige. Dessa två principer leder i förlängningen till ett
helt nytt slut. Medan bibeltexten slutade med Guds omsorg om
Kain (Kainstecknet), slutar Barnens bibel med Guds omsorg
om Abel (den lycklige Abel i himmelen). Själva brodermordet,
med Guds initiala varning till Kain, följt av mordet och sedan
31
Som jag tidigare noterat, så räknar jag tal- och tankeakter som påverkar handlingen som
egna händelser och alltså som egna punkter i fabulan.
32
Tyngdpunkten i bibelns berättelse var dialogen mellan Kain och Gud.
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dialogen mellan Kain och Gud (punkt 7–9 i bibeltextens fabula)
finns däremot representerat i Barnens bibel (punkt 12–14 i Barnens bibels fabula).
Ett större persongalleri
Om tyngdpunkten i bibelberättelsen låg på talakten, dialogen,
mellan Herren och Kain, har Barnens bibels tyngdpunkt istället
hamnat på de båda offerhandlingarna och hur de utförs (inklusive tal och tankar). Dessa båda offer har, i motsats till bibelberättelsen, utformats som scener (d.v.s. fabulans tid och berättelsens tid överensstämmer i stort), och i dessa scener avslöjas
karaktärernas bevekelsegrunder på ett obönhörligt sätt. Finns
det någon mer avslöjande information om en karaktär än att få
ta del av dennes inre tankar? Förmodligen inte.33
Vidare har tempot dragits ned genom att nya punkter lagts
in och på så sätt fyllt ut vissa av bibelberättelsens tomrum. Så
får vi följa Adam och Evas uppfostran av de två barnen, och
vi får också vara med när de begraver Abel. Vidare har bibeltexten om Sets födelse (1 Mos 4:25–26) integrerats i Barnens
bibels berättelse. Persongalleriet blir på så sätt betydligt bredare, eftersom vi här har att göra med inte bara Kain, Abel och
Gud, som i bibelberättelsen, utan även med Adam och Eva, och
i slutet av berättelsen också med Set.
För att återknyta till Aristoteles tanke om en berättelses
början, mitt och slut, har vi här en början med två söner, vi har
en mitt som centreras kring offren och hur de utförs (och som
tydliggör vem som är värdig objektet och vem som inte är det),
och ett slut där den värdige befinner sig i himlen.
En ond bror
Genom den omstrukturering som sker mellan personerna i
berättelsen ändras också aktantanalysen av berättelsen. Nytt
tydligt subjekt i berättelsen blir nu Abel. Både Kain och Abel
33
Enligt Alter hör en karaktärs inre tankar till den mest avslöjande information man kan
få. Dock menar han att den trovärdige berättarens kommentarer kring en karaktär är
ännu mer avslöjande. Alter, 1981, s 117.
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offrar till Gud, båda eftersträvar objektet, men det är genom
sättet det görs på uppenbart vem som är ”hjälten” och vem som
inte är det. Vidare avslutas hela berättelsen med att Abel är i
himmelen, ett nytt tillskott i berättelsen. Objektet verkar här,
liksom i bibelberättelsen, vara att vinna Guds gillande, men här
med en ny betoning: Guds gillande gör att du blir lycklig. Mottagare av objektet blir Abel, och hjälpare är fortfarande Gud.
När vi kommer till motståndaren mot hela projektet har dock
något hänt. Det blir i denna nya version Kain som får rollen
som motståndare. Spänningen från bibelns berättelse, där Herren kunde uppfattas som tvetydig och inneha rollen som både
hjälpare och motståndare till projektet, är här upplöst, på Kains
bekostnad. Nu hamnar motståndarrollen på ett tydligt sätt hos
Kain. Som jag visade ovan lägger Barnens bibel tyngdpunkten
på offrandet, och offerscenerna tydliggör att Kain har sig själv
att skylla för att han inte uppnår objektet, lyckan.
hjälpare (Gud)

sändare (Gud)

subjekt
(Abel)

projektaxel

motståndare (Kain)

objekt
(Guds välvilja/lycka)
mottagare (Abel)

Min läsning av texten ger följande makt- och funktionsanalys:
subjekt
Kain och Abel

funktion
offrar för att tacka
och därmed få

objekt
lycka

makt
Kains onda attityd
Abels goda attityd

funktion
Gud tar inte emot offret
Gud tar emot offret

mottagare
Kain
Abel
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Som Bal konstaterar är makten i många fall inte en person, utan
en abstraktion, i detta fall två attityder som styr händelseförloppet. 34 Dessa attityder är avgörande för berättelsens utgång i
Barnens bibels version av Kain och Abel. ”Makten” hamnar hos
Kains och Abels attityder, d.v.s. hos Kain och Abel själva. Men
man skulle också kunna placera makten hos Gud, eftersom det
i Barnens bibel är Gud som utifrån moraliska principer väljer
vilket offer han ska ta emot och inte ta emot. Makt- och funktionsanalysen skulle då se ut så här:
subjekt
Kain och Abel

funktion
offrar för att tacka
och därmed få

objekt
lycka

makt
Gud straffar
Gud belönar

funktion
Gud tar inte emot offret
Gud tar emot offret

mottagare
Kain
Abel

Min läsning av Barnens bibel är dock att dessa makt- och funktionsanalyser inte utesluter utan snarare kompletterar varandra. Kains onda attityd leder till att Gud straffar, medan Abels
goda attityd leder till att Gud belönar. De båda olika attityderna
och Guds respons på dem hänger helt enkelt samman, närmast
som en naturlag.
En tydlig röst
Till skillnad från bibeltexten, som berättades utifrån ett externt
distanserat perspektiv, har Barnens bibel en röst som är betydligt mer framträdande i sin berättelse. Extra tydligt framträder
berättarrösten i de markanta omdömen, ofta i form av adjektiv,
som den sätter på berättelsens karaktärer. Så får vi om Kain
veta att han är ”elak”, ”stygg”, ”avundsjuk”, ”fräck” och ”otacksam”. Och om Abel att han är ”full av vördnad”, att han har Gud

34

Bal, s 198f.
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”kär”. Vilket leder till att han blir ”glad och lycklig”.35
Barnens bibels berättare är en berättare som i jämförelse
med den bibliske berättaren har en tydligare kommunicerande roll med hänseende på läsaren, och som dessutom fyller en
tydligare ideologisk och kommenterande roll. Barnens bibels
berättar röst tar betydligt större plats än bibeltextens gjorde,
och den har en helt annan funktion. Om berättarrösten i bibeltexten utmärkte sig genom sin distans, genom att inte vara involverad och genom att undvika att ge kommentarer till berättelsen, får Barnens bibels berättarröst sägas ha en helt annan
strategi. Det här är en berättare som vet allt, och som dessutom känner till varenda tanke som Kain och Abel säger/tänker
när de offrar till Gud, och som inte drar sig för att kommentera dessa. Rent berättartekniskt sker detta genom att flera
av bibeltextens tomrum i Barnens bibel fylls ut av pauser, där
berättar rösten förklarar och kommenterar fabulans skeende.36
Medan bibeltextens berättarröst utmärkte sig genom distans, är Barnens bibels berättarröst en berättarröst som har
en relation till texten som är präglad av kommenterande känslomässighet och av närhet till själva skeendet. Ingen berättare
kan undvika att ha ett perspektiv, men detta perspektiv kan
vara mer eller mindre uttalat, och berättaren kan välja att intervenera mer eller mindre ofta med egna kommentarer – i detta fall kan man säga att det direkta tilltalet till mottagaren är
betydligt mer påtagligt och auktoritativt än vad det är i bibeltexten. Berättarrösten intar här en tydligt proklamerande, predikande roll. Den önskar styrka läsarens tro, fördjupa läsarens
vilja att göra Guds gärningar, och den kommer med anspråk på
35
Vi kan med Genette tala om uppvärderande och nedvärderande omdömen. ”The revaluation of a character consists in investing him or her – by way of pragmatic or psychological
transformation – with a more significant and/or more ’attractive’ role in the value system of
the hypertext than was the case in the hypotext.” Genette, 1997, s 343.
36
I den följande framställningen använder jag begreppen ”Berättarröst” och ”Berättare”
närmast synonymt. Dock finns det ibland en viss nyansskillnad mellan de båda begreppen,
där ”Berättarröst” mer framstår som en roll och berättarfunktion i texten, medan begreppet ”Berättare” ligger närmare det jag skulle vilja benämna den berättande författaren.
Distinktionen mellan ”Berättarröst” och ”Berättare” är dock inte alltid självklar, och i
många fall kan båda begreppen användas och förstås synonymt. Se f.ö. diskussionen om
”Röst” i kapitel fyra.
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att dess budskap rymmer ett gudomligt tilltal – helt i linje med
de definitioner som kan användas om vad predikan är.37
Ett bra exempel på detta är inledningen till avsnittet om
Kain och Abel, där berättarrösten summerar det föregående
om Adam och Eva. ”Förut hade deras liv varit glatt och lyckligt.
Nu var det sorgligt och besvärligt. Det var straffet för att de
hade varit olydiga”.38
Ett annat bra exempel är de två scener där Kain och Abel
offrar till Gud. Dessa beskrivs i respektive fall i tre steg. Först
kommer offret (punkterna 4 och 7), för att sedan övergå till själva bönerna/tankarna (punkterna 5 och 8) och avslutas med vad
man skulle kunna kalla för Guds domslut (punkterna 6 och 9).
Abels offer beskrivs på följande sätt: ”När Abel skulle ge Gud
ett offer, valde han ut det finaste fåret han hade. Sedan sade
han: ’Det fåret ska Gud få.’ Så samlade han ihop torrt ris som
brann bra. Det lade han på en hög med stenar. Så slaktade han
fåret och lade det ovanpå riset.”
Om Kains offer vet berättaren att förtälja följande: ”Också
Kain offrade åt Gud. Ja, han plockade ofta ihop lite stenar och
lade kvistar ovanpå. Och på kvistarna lade han lite säd som
Gud hade låtit växa på hans åker. Det brände han upp.”
Alltså: Abel tog det ”finaste fåret”, samlade ihop ”torrt
ris som brann bra” och lade det ”på en hög med stenar”. Kain
”plockade ofta ihop lite stenar och lade kvistar ovanpå”, och på
dessa ”lade han lite säd”, och ”det brände han upp”. Berättaren
antyder här skillnaden i attityd och hållning, en skillnad som
nu kommer att förstärkas. Berättaren vet nämligen vad alla
berättelsens karaktärer tänker och känner, och vet att berätta
det för oss.
37
”Preaching is an event of encounter with God that leaves the congregation with stronger
faith and deeper commitment to doing God´s work” för att citera Paul Scott Wilson, s 21.
Jonny Karlsson definierar det sålunda: ”Predikan – när någon av samfundet legitimerad
och av församlingen utvald företrädesvis i gudstjänstsammanhang framför ett på biblisk
text baserat muntligt budskap om frälsning i Jesus Kristus, med anspråk på att detta
budskap rymmer ett gudomligt tilltal”, Karlsson, s 26.
38
Här ser man f.ö. exempel på den ”naturlag” som jag var inne på i makt- och funktionsanalysen ovan, nämligen att olydnad per definition följs av straff.
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I motsats till händelserna i bibeltexten, som är externt
fokaliserade rakt igenom, beskrivs här själva offerhandlingen
utifrån interna fokalisationer, först utifrån Abels tal, sedan
utifrån Kains tankar. Till skillnad från bibeltexten är alltså
den tillgängliga informationen obegränsad i Barnens bibel, ingen fokalisation alls föreligger, med andra ord nollfokalisation.
Abels bön, ”full av vördnad”, beskrivs sålunda: ”Käre Gud,
jag älskar dig så. Du tar så väl hand om mig. Därför vill jag
gärna ge dig det här fåret för att visa dig hur tacksam jag är.”
Berättaren har dessutom, i motsats till bibeltextens berättare,
tillgång till Guds tankar och känslor för Abel: ”Detta hörde
Gud. Han hör alltid vad människorna ber. Och han såg att Abel
hade honom kär. Gud höll också av Abel. Han tog gärna emot
hans offer, och det gjorde Abel glad och lycklig.”
Detta kontrasteras effektivt mot Kains tankar:
”Han tänkte: Varför ska jag egentligen tacka Gud? Jag har
ju sått säden själv och haft så mycket besvär med den!” Även här
får vi del av Guds tankevärld: ”Och Gud såg vad Kain tänkte.
Han såg att Kain inte hade honom kär. Därför ville han inte ta
emot Kains offer. Han gjorde heller inte Kain glad och lycklig.”
Genom att vända på berättelsen, så att Abels offer (av det
finaste fåret, på en hög med stenar med ris som brann bra) hamnar först – i motsats till bibeltexten, där Kain offrar först – och
genom att först delge oss Abels tal ”i vördnad” för att sedan delge oss Kains otacksamma tankar, uppstår en kontrastverkan.
Först presenteras ett offer som är Gudi behagligt, och som därför följs av Guds bekräftelse. På detta följer ett offer som inte
är Gudi behagligt och därför inte följs av Guds bekräftelse. Den
kategori som förs in som anledning är moraliskt ideologisk: Abel
är en from, god och sålunda glad människa, Kain är otacksam,
fräck och blir sålunda olycklig. Genom att avsluta med den lycklige Abel i himmelen (punkt 18) blir det dessutom ett lyckligt
slut på den hemska berättelsen. För den gode Abel gick det väl,
han fick det ännu skönare än i Eden: ”Abel själv var i himmelen
… där var det ännu skönare än i paradiset.” Värre blir det för
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Kain. Eftersom tecknet på Kain helt tagits bort från fabulan,
blir slutorden från Gud till Kain desto tyngre: ”Jag vill inte veta
av dig. Och hur långt bort du än går, ska du inte känna dig lugn
någonstans.” De sista ord vi hör om Kain är berättarröstens:
”I hela sitt liv var han rädd och olycklig.”39
Avslutningsvis kan man konstatera att berättaren, genom
att ge privilegierad information om de olika karaktärernas drivkrafter och motiv, får läsaren att förstå skeendet i berättelsen
på ett helt nytt sätt. Genom att avslöja de medverkande karaktärernas motiv och bevekelsegrunder har en ny berättelse tagit
form. En ny berättelse, där den problematik som hamnade hos
Gud i bibeltexten nu hamnat hos Kain.
Två söner, två attityder
Som jag noterade i kapitel ett hade den nederländska utgåvan
av Barnens bibel från 1948 helt andra illustrationer än de vi
känner från den svenska utgivningen. De illustrationer som
finns i den svenska utgåva av Barnens bibel som jag utgår ifrån
tillkom flera år senare. Texten förelåg med andra ord när illustratören gjorde sina illustrationer, vilket också märks. Bildmotiven beskriver nämligen ofta de centrala händelserna i texten,
och i normalfallet förstärker bilden textens sensmoral. Illustrationen till berättelsen om Kain och Abel är ett typiskt exempel på
detta. Här förstärker illustrationen textens budskap, parallelliserar det: Abel, med lyckligt upplyfta händer mot Gud, tittande
uppåt med en sol lysande i högerkant, vid ett välgjort altare,
med många eldslågor, där röken går uppåt. Kain, med huvud
och händer apatiskt nedsänkta, böjd rygg, med en mörk skog i
övre delen av bilden, vid ett något mindre välgjort altare, med
betydligt färre eldslågor, där röken blåser åt sidan. Vi ser dem,
som i så många andra av Schäfers illustrationer, i kontur, och i
en färgläggning som är matt, ja, närmast blek. Tittar man noga
39
Några sidor längre fram, i berättelsen om Noa, omnämns Kain igen, denna gång i relation till de onda människorna på Noas tid: ”Så elaka de blivit, människorna som då levde
på jorden. Ännu elakare än Kain, för han var åtminstone rädd för straffet när han hade
gjort sin onda gärning.” Barnens bibel, s 18.
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är färgerna mörkare på den illustration som föreställer Kain än
på den som föreställer Abel. Framför Abels altare är det prydligt;
man ser ett krus och några stenar. Framför Kains altare är det
stökigare; där ligger flera ax, några stenar, en tallrik, ett krus och
en stor sten. Ingenstans står vilken av bilderna som föreställer
Kain och vilken som föreställer Abel, och det behövs inte heller.
Textens tydliga beskrivningar av de två bröderna parallelliseras
i såväl bildernas kroppsspråk som motiv och färgläggning.

SKATTER UR BIBELN
Min läsning av textens fabula ser ut på följande vis:40
1. Kain och Abel föds.
2. Kain offrar.
3. Abel offrar.
4. Röken från Abels offer stiger mot himmelen.
5. Röken från Kains offer sjunker mot marken.
6. Kain tror att Gud bara bryr sig om Abels offer.
7. Kain dödar Abel.
8. Talakt, dialog mellan Gud och Kain.
9. Kain går bort från Gud och flyttar till ett annat land.
Ett fatalt missförstånd
Även i denna fabula saknas Kains skyddstecken. Dessutom är
flera andra punkter, speciellt de där Gud hade en aktiv roll i
bibelberättelsens fabula, borta. T.ex. där Herren ser med välvilja på Abels offer men inte på Kains (punkt 5 i bibelberättelsens fabula) eller Herrens varning till Kain att tygla sin vrede
(punkt 7 i bibelberättelsens fabula). Ja, Herrens roll har blivit så reducerad, att endast en punkt finns kvar, och då i ett
mycket förkortat skick, nämligen dialogen mellan Kain och
Gud (punkt 8). Kvar är bara den berömda replikväxlingen: ”Då
frågade Gud: – Var är din bror Abel? – Inte vet jag, svarade
Kain. Ska jag ta vara på min bror?” Guds enda omnämnande
40

Texten om Kain och Abel återfinns i Skatter ur bibeln, s 14–15.
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i berättelsen blir i denna punkt, och Guds bidrag består av en
replik bestående av fem ord: ”– Var är din bror Abel?” Övriga
delar av dialogen är bortredigerad. Den dialog, som fyllde halva
bibelberättelsen, är alltså påtagligt reducerad i Skatter ur bibeln. Följden blir att Guds roll i det närmaste raderas ut i denna
nya version av Kain och Abel.
Vidare finns i fabulan ett antal tillägg i punkterna 4, 5 och
6. Punkterna 4 och 5 är tillägg där det förklaras att Abels offer
steg upp mot himlen (punkt 4), medan röken från Kains offer
sjönk mot marken (punkt 5). Detta leder till punkt 6, nämligen
att ”Kain trodde att Gud bara brydde sig om Abels offer.” Detta
leder direkt över till punkt 7: ”Han blev så ond att han dödade
sin bror.” På så sätt får berättelsen en ny logik, och det ligger
nära till hands att tolka hela berättelsen som ett gigantiskt
missförstånd. Kain trodde att Gud bara brydde sig om Abel, och
dödar honom därför.
Påtagligt är också att Gud dyker upp först mot slutet av
berättelsen. I bibelns berättelse dyker Herren upp och talar till
Kain innan mordet, och det är även Herren som ser med välvilja på Abels offer i bibelberättelsen. Denna punkt är borta.
Det får, som redan noterats, till följd att Gud som aktivt subjekt
bara finns med i en enda punkt i fabulan. Fokus läggs istället
på Kain. Det är han som tror att Gud bara bryr sig om Abels
offer, och det är Kain som i slutet går bort från Gud för att bosätta sig i ett annat land.
I bibelberättelsen har Gud sista ordet (Kainsmärket). Skatter ur bibeln har valt att ta bort detta slut. Istället har det ersatts
med ett slut där Kain ”utom sig av sorg” går bort från Gud.
Offret i centrum
Skatter ur bibeln har ett tempo där tyngdpunkten hamnar på
själva offrandet. Detta då Skatter ur bibeln har tillgång till helt
ny information, som fyller ut de tomrum som bibeltexten lämnade på detta område. Vi får reda på hur röken från Abels offer
gick upp mot himlen, medan Kains rök gick mot marken, med
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följden att Kain ”trodde att Gud bara brydde sig om Abels offer”,
vilket leder till att Kain dödar Abel. Det följande replikskiftet
mellan Gud och Kain blir mycket kort, och kan nätt och jämnt
med sitt enda replikskifte kallas för en talakt. Denna förkortning leder till stor skillnad i tempo i jämförelse med bibelns
berättelse, där dialogen mellan Kain och Herren var lång och
bjöd på flera replikskiften, som i sin tur mynnade ut i Kainsmärket. Tyngdpunkten i Skatter ur bibeln har förskjutits från
dialogen till offrandet, och Kains tolkning av dess utgång. Detta
utmynnar i det abrupta slutet där Kain full av sorg väljer att gå
bort från Gud. Kainsmärket är som nämnts ovan borta, likaså
den replikväxling som ledde till det, och ny tyngdpunkt hamnar
istället på offrandet och på det skeende som finns inuti Kain.
Kain blir till totalt dominerande huvudperson i denna historia,
medan Guds roll reducerats betydligt.
Kains många roller
Även här kan såväl Kain som Abel ses som subjekt, beroende
på vad man anser vara berättelsens fokus. Dock är Kain den
ende som har relationer till alla i berättelsen förekommande
karaktärer, och han dominerar berättelsen totalt, varför Kain
blir subjekt i min läsning. Berättelsens objekt är, enligt berättarröstens inledande förklaring till varför man offrar, att ”tacka
Gud för något” eller ”för att man vill ha något av Gud”. Som
hjälpare till projektet finns inte längre Gud; Gud är helt borta
ur skeendet, utan snarare psykologiska motiv inne i Kain. Kain
blir, genom sitt fatala missförstånd, dessutom motståndare till
hela projektet. Den dubbeltydighet som fanns hos Gud i bibelberättelsen har flyttats över på Kain. Guds roll blir mer diffus, och
Gud kan knappast längre ses som hjälpare, eftersom Guds enda
direkta ingrepp i berättelsen är en fråga till Kain. Guds roll
i berättelsen får sägas vara distanserad och nedtonad, rentav
oklar, och mycket talar för att det istället för Gud är slumpen
eller olyckliga omständigheter som får anses vara ”sändare”.
En annan möjlig tolkning, som möjliggörs av det faktum att
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Gud hamnat i bakgrunden, är att Kain genom sin tolkning av
offren även görs till sändare i berättelsen. Tydligt är dock att
det är Kain, genom sitt missförstånd, som görs till motståndare
till projektet. I jämförelse med bibeltextens aktanter har alltså
Kain tagit Guds plats i Skatter ur bibeln.
hjälpare (Kain)
subjekt
(Kain)

sändare (Kain/slumpen)
projektaxel

motståndare (Herren)

objekt
(tacka Gud/
vill ha något av Gud)

mottagare (Abel)

Den nya rollfördelningen tydliggörs av nedanstående makt- och
funktionsanalys av berättelsen:
subjekt
Kain och Abel

funktion
offrar för att

objekt
tacka/få något av Gud

makt
Kain

funktion
tolkar, dödar

mottagare
Abel

Här blir ansvarsfördelningen tydlig: Kain har, genom sin tolkning av röken, ansvaret för sin brors död. Följdriktigt tar han
själv beslutet att gå bort från Gud och flytta till ett annat land.
Gud, däremot, är helt frånvarande.
Vi har en början med två bröder, en mitt som betonar offrandet och dess följd (ett fatalt missförstånd), och ett tragiskt
slut med Kain, ”utom sig av sorg”, som går bort från Gud.
Bibelnära?
Trots sin till ytan bibelnära karaktär, där vissa delar (punkt
8) är lätt modifierade direktcitat ur bibeltexten, är det här en
berättelse som i mycket skiljer sig från bibeltextens berättel-
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se. Berättaren känner här till motivet till brodermordet, som
visar sig vara ett missförstånd. Berättaren avslöjar, att Kain
trodde att Gud bara brydde sig om Abels offer, eftersom röken
från Kains offer inte steg mot himlen, vilket däremot röken från
Abels offer gjorde. I motsats till bibeltextens avstånd finns här
en närhet till skeendet, som visar sig vara av närmast psykologisk natur. Kains felaktiga och fatala tolkning av offerhandlingen gör honom så ”ond” att han dödar Abel. Här ges alltså
motivet till brodermordet, ett motiv som visar sig bestå i ett
tragiskt missförstånd. Dubbelt tragiskt blir det att Kain själv
väljer att flytta bort från Guds ansikte; en tragik som förstärks
av bilden under texten, där en ångestladdad, böjd, Kain håller
med båda sina händer kring sitt nedsänkta ansikte.
Detta mörka slut förstärks av att bibeltextens externt fokaliserade händelser i Skatter ur bibeln blivit internt fokaliserade,
genom Kain, samt att karaktärerna Abel och Gud tonats ned
i berättelsen. Eftersom dessutom skyddsmärket till Kain är
borttaget, blir det ett mycket tragiskt slut på berättelsen.
Skatter ur bibeln skiljer sig från de två andra barnbiblarna
i denna analys genom att berättelsen om Kain och Abel i jämförelse med bibeltexten är rejält förkortad. Detta i kontrast till
de båda övriga, som istället väljer att utöka texten, och låter
den expandera. Texten om Kain och Abel i bibelkommissionens
svenska översättning består av 323 ord, medan Skatter ur bibelns version består av 159 ord. Med andra ord en förtätning av
innehållet, där antalet ord i berättelsen mer än halverats.
Bröderna och blodet
Illustrationerna i Skatter ur bibeln är gjorda av Andrea Räder.
Till berättelsen om Kain och Abel finns två illustrationer. Den
ena återfinns på en helsida, till vänster om texten, där Kain och
Abel står rakt framför läsaren, i helfigur. Förutom ett skynke
om höften är de helt nakna, och båda har armarna korsade. Den
ene har mörkt hår och mörkt skägg, och håller dessutom några
ax i höger hand; han är således Kain. Den andre är rakad, har
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ett halsband om halsen, och håller i ett får; han är således Abel.
Färgsättningen är relativt sparsmakad, de båda bröderna står
rakt upp och ner med matta, gula höftskynken, framför en dov,
grön bakgrund.
Den andra bilden befinner sig till höger under texten, och
föreställer en förkrossad Kain, som med böjd rygg håller båda
sina händer om ansiktet. Bakgrunden är mörk, och till vänster om Kain ser man konturerna av Abel, liggande med blod
under sig. Även i denna illustration är färgsättningen dov, och
den mörka bakgrunden gör att Abels blod blir tydligt i bilden.
Denna illustration parallelliserar texten, som ju inte kommunicerar speciellt mycket hopp, och betonar det fatala och tragiska
i Kains missförstånd, där Kain är på väg ut ur bilden.

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
I min läsning ser Bibeln i berättelser och bilders fabula ut på
följande vis:41
1. Kain och Abel offrar till Gud och Gud föredrar Abels offer.
2. Kain blir arg.
3. Talakt, monolog: Gud talar till Kain.
4. Kain slår ihjäl Abel.
5. [Tankeakt, Kain tänker.]
6. Talakt, dialog mellan Kain och Gud.
7. Gud sätter tecken på Kains panna.
8. Kain slår sig ned i Nod.
En ny start
Påtagligt i denna fabula är att många av bibelberättelsens punkter finns med. Guds tal till Kain (punkt 3) finns med, dialogen
finns med (punkt 6), Kainstecknet finns med (punkt 7) och att
Kain slår sig ned i Nod (punkt 8). Men påtagligt är också att de
fyra första punkterna i bibelberättelsens fabula saknas, detta
eftersom Kain och Abel föds redan i avsnittet innan (”Adam och
41

Texten om Kain och Abel återfinns i Bibeln i berättelser och bilder, s 15–19.
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Eva”). Nytt i förhållande till bibeltextens fabula är också punkt
5, som är en internt fokaliserad tankeakt där Kain tänker ”att
det var ju inte alls Abel han ville slå ihjäl, utan orättvisan i
världen, som gjorde att han alltid blev nummer två. Något inom
honom själv som han inte kunde bli av med.” Denna inre fokalisation blir en egen punkt i min läsning av Bibeln i berättelser
och bilders fabula, eftersom det är en punkt som påverkar det
följande skeendet och styr berättelsens logik.
Dialogen och tankarna
Jag noterade ovan att flera av de inledande punkterna i bibelberättelsens början saknades. Detta har delvis att göra med att
Kain och Abel i Bibeln i berättelser och bilder redan introducerats (=fötts) i den första berättelsen (”Adam och Eva”), men det
har också att göra med nya tyngdpunkter och ett nytt tempo i
berättelsen.
I motsats till de andra barnbiblarna är nämligen inte offret
i centrum i denna berättelse. Tvärtom, det är snabbt överstökat
(”En dag offrade både Kain och Abel till Gud, men Gud föredrog
Abels offer framför Kains.”)42 I centrum står istället Kain, hans
känslor efter offret och hans dialog med Gud. Här fyller berättaren berättelsens tomrum med predikande inslag, som vill få
läsaren att känna igen sig i Kain. Detta varvas med citat, som
delvis ligger mycket nära bibeltextens, samt intern fokalisation genom Kain, där vi får reda på vad Kain tänker och känner. Detta sker i det som i min läsning är den här berättelsens
tyngdpunkt, punkterna 3, 4, 5 och 6, där också de två talakterna
återfinns. I dessa fyra punkter hamnar också en stor del av berättelsens textmassa. I den första talakten (punkt 3), som utvecklar bibeltexten betydligt, återfinns även en tillbakablick till
skapelseberättelsen. Herrens ord om synden vid dörren ändras
till: ”På så sätt ligger ondskan vid din fot som en farlig orm”, vil42
Dock beskrivs i den inledande summeringen hur Abel som nomad offrade ett får eller ett
lamm, medan Kain som fast bosatt offrade korn. Men detta fyller snarare en förklarande
funktion i berättelsen, eftersom det offer som följer i berättelsen beskrivs som ett nytt,
självständigt offer: ”En dag offrade …”
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ket för Kains tankar till Adam, Eva och framför allt ormen, som
han hört dem tala om när han inte kunnat sova. Denna tillbakablick på ormen för in en ny betoning, en ny referens i berättelsen.
Denna nya referens följs av Guds tilltal, som är relaterat till den
nya referensen: ”Det onda ligger vid din fot, men du skall härska
över det …” Punkt 7 i bibeltextens fabula (Herren talar till Kain)
har här alltså utvidgats och blivit till en egen scen, med tillhörande intern fokalisation, där Kain minns sin uppväxt.
Den andra talakten, dialogen mellan Kain och Gud, är en
scen såväl i bibelberättelsen som i Bibeln i berättelser och bilder.
Dialogen är här mycket bibelnära, med den skillnaden att vissa
av replikerna broderas ut, ofta med synonyma betydelser. T.ex.
svarar Kain på Guds fråga om var Abel är: ”Det vet jag inte! Jag
ska väl inte alltid ta hand om honom! Ska jag vakta min bror?”
Tempot i Bibeln i berättelser och bilder är alltså delvis likartat bibeltextens tempo, med tyngdpunkt på Kains dialog med
Herren/Gud. Skillnaden är att Bibeln i berättelser och bilder
har en extra första scen, där Guds varning till Kain får större
utrymme och därmed större tyngd. Det gör att dialogen mellan
Gud och Kain, och Kains tankar under denna, blir det som betonas i Bibeln i berättelser och bilders version av Kain och Abel.
Vi får en berättelse som börjar med två söner som offrar, en
mitt som fokuserar dialogen mellan Kain och Gud och de inre
processer detta skapar i Kain, samt ett slut där Kain får ett
skyddstecken.
Identiska aktanter
Jag har tidigare varit inne på det problematiska i att definiera
ett subjekt i en berättelse. De val jag gjort tidigare har varit
relaterade till vem som stått i centrum i berättelsen, vem som
totalt sett dominerar berättelsen, och utifrån det får Kain sägas
vara subjekt i berättelsen. Objektet verkar vara ”att få något
gott av Gud” som det uttrycks i texten.43 Och sändare av detta
goda är Gud. Bibeln i berättelser och bilder har valt att behål43

Detta skäl nämns, jämte ”att hålla det onda borta”, som skäl för att offra.
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la Guds dubbeltydiga roll som både motståndare och hjälpare
till projektet, och får på så sätt samma roller i sin aktantmodell som bibeltexten. Spänningen hos karaktären Gud behålls.
Bibeln i berättelser och bilders aktantanalys blir därmed identisk med bibeltextens.
hjälpare (Gud)
subjekt
(Kain)

sändare (Gud)
projektaxel

motståndare (Gud)

objekt
(få något gott av Gud)
mottagare (Gud)

Även makt- och funktionsanalysen liknar bibeltextens:
subjekt
Kain och Abel

funktion
offrar för att

objekt
få något gott av Gud

makt
Herren
Herren

funktion
föredrar Abels offer
föredrar inte
Kains offer

mottagare
Abel
Kain

Kain i centrum
Bibeln i berättelser och bilders version av Kain och Abel är en
version där det är Kain som står i centrum. Den enda fokalisation som sker i texten sker genom Kain, med den följden att
berättelsen helt ges utifrån Kains perspektiv. Karaktärerna
Gud och Abel fokaliseras externt, vilket skapar en ojämlikhet i
berättelsen, något som i detta fall leder till att läsaren känner
med Kain, men inte med Abel eller Gud. Berättelsen är med
andra ord en internt fokaliserad berättelse, där informationen
primärt ges och filtreras utifrån Kains perspektiv. Genom att
berättelsen har Kain som fokalisator, och övriga karaktärer fokaliseras externt, påverkas läsarens reception av berättelsen
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och karaktärerna.44 Denna strategi användes även i Skatter ur
bibeln, om än utifrån andra utgångspunkter.
Berättaren avbryter med jämna mellanrum berättelsen för
att ge egna kommentarer, t.ex. för att få läsaren att förstå hur
Kain kände det när Gud föredrog Abels offer framför hans. Det
är vidare värt att notera att berättaren inte avslöjar vad vare
sig Abel eller Gud tänker eller känner – i den här versionen
av Kain och Abel är det Kain som står i centrum. Vidare ges
berättarröstens kommentarer till skeendet ofta på ett distanserat sätt: ”Kain började hata sin bror Abel, och han gick med
sänkt huvud, som det står i Bibeln.” Observera de avslutande
orden ”som det står i Bibeln”, som markerar ett avstånd mellan
berättare och text. På detta följer berättarens kommentar till
textavsnittet: ”Det är lätt att se detta framför sig. När man går
omkring så och tänker på hur orättvist det hela är, då sänker
man huvudet mot jorden och ser inte människorna rakt i ögonen.” Berättaren påminner här om en predikant som håller en
bibel i sin hand, och för en stund släpper den för att komplettera
med sina egna tankar om texten, för att sedan ta upp bibeln
och läsa högt ur den igen. Eller om en förälder, som sitter med
ett barn i sitt knä och läser ur bibeln, för att med jämna mellanrum titta upp från bibeln och ge sina egna kommentarer och
tankar kring texten. Berättarens förhållningssätt skulle i så
fall förklara det faktum att trots sitt mycket fria förhållningssätt till bibeltexten, är flera av de grundläggande byggstenarna
i fabulan intakta i jämförelse med bibeltextens. Trots avståndet och trots det fria förhållningssättet, är flera av bibeltextens repliker och ord med, fast ofta utbroderade med synonymer
och tolkningar vilkas funktion verkar vara att förklara texten.
Detta sätt genomsyrar också berättarröstens introduktion till
berättelsen, som förklarar varför man offrade, och vilka Kain
och Abel var.
Berättarrösten skapar på så sätt en relation till mottagaren, en relation vars särdrag är dess didaktiska och förklarande
44

Bal, s 153.
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funktion. Detta kombineras med en närhet till bibeltexten, med
följden att flera av de grundläggande byggstenarna i bibelns
historia finns med, i likartad ordning som bibeltextens som vi
såg ovan, och med citat som är mycket nära bibeltexten.45 Tilläggen i berättelsen fyller i flera fall den funktionen att de får
oss att se och känna med Kain, vilket inte minst är fallet med
punkt 5 (Kains tankar), ett tillägg som får oss att förstå det
följande skeendet i berättelsen.
Ett myller av detaljer
Susanne Krages illustration till Kain och Abel utspelar sig i
ett exotiskt och myllrande landskap, med mängder av detaljer
för barnet att titta på. Här finns palmer, apelsinträd, färgrika
blommor och stora kaktusar i såväl för- som bakgrund, samt en
kamelkaravan som möjligtvis är på väg mot den stad som man
anar i bakgrunden. Till vänster i förgrunden finns en tallrik
med exotiska frukter (ananas och banan bland annat), och strax
över den fyra får, och till höger om dem ligger den slagne Abel,
med ett fat lammkotletter bredvid sig. Han blundar, och ur hans
gula klädnad ser man rött blod komma. I bildens framkant
ser man en kaktus, och tittar man noga ser man att kaktusen
håller upp två händer (!) i förfäran över det som skett. I bildens högra del ser man ett klippsprång, och på detta går Kain,
med åsnekäken i vänster hand, och han är på väg att vandra ut
ur bilden, till höger. Här kan man alltså delvis se hur illustrationen växelverkar med texten, och tillför nya drag och aspekter
till texten. Dock fyller illustrationen främst den utsmyckande
funktion som illustrationen ofta gör i episka bilderböcker.

SAMMANFATTNING
Analysen visar hur fritt flera av barnbiblarna förhåller sig till
bibeltexten om Kain och Abel. Så kan t.ex. Kainsmärket tas bort
45
Ett paradoxalt resultat såtillvida att vi lätt förväntar oss att det fria berättandet skulle
innebära mer friheter i relationen mellan hyper- och hypotext, medan det s.k. ”textnära”
skulle vara mer, ja, ”textnära”.
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i såväl Barnens bibel som Skatter ur bibeln, samt ett helt nytt
slut läggas in. Där bibeltextens fabula slutar med Kainsmärket
och bosättningen i Nod, slutar Barnens bibels fabula med begravningen av Abel, Sets födelse samt Abel i himmelen. Skatter
ur bibeln slutar med en Kain som väljer att gå bort från Gud,
full av sorg, och flytta till ett annat land.46
Nya byggstenar läggs till, vilket förändrar den ursprungliga fabulan. Med nya byggstenar kan Skatter ur bibeln göra en
poäng av huruvida offerröken steg upp mot himlen eller inte,
och Kains tolkning av detta, och Barnens bibel kan ge detaljinformation om hur offren utformades och vilka tal/tankar som
åtföljde dem. Jag noterar dock även att Bibeln i berättelser och
bilder i stora drag behåller bibeltextens punkter samt deras
inbördes ordning i fabulan, och på så sätt skiljer sig från de
övriga två.
Vad avser tempo kan man observera att både Skatter ur
bibeln och Barnens bibel fäster ny vikt vid berättelsen kring
själva offrandet, något som bibeltexten går förbi relativt
snabbt. Detta görs genom att såväl Barnens bibel som Skatter
ur bibeln inför nya punkter i fabulan, relaterade till offrandet.
Flera av bibeltextens tomrum fylls på så sätt ut, inte så sällan genom scener eller genom förklarande och kommenterande
pauser. Gemensamt för samtliga tre barnbiblar är betoningen
på Kain.
I aktantanalysen skiftar vissa karaktärer plats i vissa
av barnbiblarna. De dubbla roller som i bibeltexten tillskrivs
Herren har i såväl Barnens bibel som Skatter ur bibeln ändrats. Motståndarrollen, som tillfaller Herren i bibeltexten, har
istället hamnat hos Kain. Bibeln i berättelser och bilder behåller dock Guds dubbelhet.
Vad avser berättarrösterna i Barnens bibel och Bibeln i
berättelser och bilder har de likartat förhållningssätt till bibeltexten, inte minst är de båda synliga i sina texter (i motsats till
46
Att ta bort Kainsmärket är dock inget unikt enbart för barnbiblar. Även Svenska
kyrkans nya evangeliebok väljer att kapa berättelsen, och ta bort Kainsmärket. Så barnbiblarna är i gott sällskap. Eller om det är tvärtom.
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berättarrösten i Skatter ur bibeln). För båda är det relationen
och kommunikationen med läsaren som står i centrum, och inte
primärt att ge intryck av ett textnära återberättande.
Jag noterar också hur samtliga barnbiblar styr berättelsens skeende genom att göra om bibeltextens externt fokaliserade berättelse till antingen en internt fokaliserad eller nollfokaliserad berättelse. Framför allt är fokalisationerna genom
Kain utmärkande för barnbiblarna. Bibeltextens händelser och
karaktärer är externt fokaliserade rakt igenom, Barnens bibels
händelser och karaktärer är nollfokaliserade, medan Skatter ur
bibelns och Bibeln i berättelser och bilders händelser och karaktärer är internt fokaliserade, eftersom de enbart redogör för
Kains tankar och känslor.
Genom att ge läsaren tillgång till information som ingen
annan i berättelsens värld har tillgång till (t.ex. en karaktärs
tankar), styr berättaren läsarens åsikter och tankar om de
karaktärer som ingår i berättelsen. Inte minst blir detta tydligt
i hur olika bilden av Kain blir i de tre barnbiblarna. Där Barnens bibel porträtterar Kain i negativ dager, vill Bibeln i berättelser och bilder få oss att känna med och förstå Kain, medan
Skatter ur bibeln väljer att psykologisera, och framställer hela
skeendet som styrt av Kains missförstånd och egna val. Det är
över lag slående hur central Kaingestalten har blivit i de tre
barnbiblarna, om än på mycket olika sätt. Berättelsen om Kain
och Abel har i såväl Skatter ur bibeln som Bibeln i berättelser
och bilder i mycket kommit att bli berättelsen om Kain.
Ett annat påtagligt drag är hur olika gudsbilden är i de
tre barnbiblarna. Från att kunna kategoriseras som en dubbeltydig och svår huvudaktör i bibelns text blir Gud i det närmaste
en frånvarande biaktör i Skatter ur bibeln, för att i Barnens bibel vara mycket aktiv och medvetet styra skeendet, inte minst
genom sitt val att i relation till en karaktärs lydnad och fromhet göra en karaktär lycklig och en annan olycklig. I Barnens
bibel får vi dessutom information om vad Gud tyckte och tänkte
och såg. Bibeln i berättelser och bilder väljer en transformations-
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strategi där Gud, liksom i bibeltexten, enbart fokaliseras externt.
Abelgestalten är en relativt blek figur, såväl i bibeltexten
som i Skatter ur bibeln och i Bibeln i berättelser och bilder. Här
skiljer sig Barnens bibels version genom att utöka Abels roll och
göra honom till hjälten i historien, något som dessutom accentueras genom det nya slutet.
Genomgående för alla tre barnbiblarna är att de, i jämförelse med bibeltexten, skapar en berättelse med större sammanhang. Denna koherens skapas med mycket olika tolkningsstrategier. Delar i fabulan kan tas bort eller läggas till, textens
betoningar och framställningsformer (tempo) kan ändras, inte
minst genom att fylla ut bibeltextens många tomrum med
scener eller förklarande och kommenterande pauser, bibeltextens externt fokaliserade berättelse kan göras om till en internt
fokaliserad eller en nollfokaliserad berättelse. Extra tydligt
blir användandet av dessa olika tolkningsstrategier i mötet
med den svåra texten. Kain och Abel är en text med många
inre spänningar, inte minst med hänseende på gudsbilden, och
olika tolkningsstrategier utkristalliserar sig för att lösa denna spänning. Barnens bibel väljer att fördöma Kain (att placera textens spänning inne i Kain och hans karaktär), Bibeln i
berättelser och bilder väljer att identifiera sig med Kain (att låta
textens grundläggande spänning kvarstå, och istället lösa den
genom att betona Kain och skapa identifikation med honom).
Skatter ur bibeln väljer vad man skulle kunna kalla för en
psykologiserande strategi (att placera textens spänning inne i
Kain, och förklara skeendet i texten som ett fatalt missförstånd
från Kains sida).
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ABRAHAM OCH ISAK
BIBELTEXTEN
Från Kain och Abel går jag nu vidare till en text som även den
är hämtad från Första Moseboken, och som även den har med
ett barn i en central roll och i en utsatt position.47 Det är, vilket
kommer att visa sig, dessutom en text där Guds motsägelsefulla
uppträdande i bibeltexten inte går att lösa på samma sätt som i
berättelsen om Kain och Abel.
Abrahamsberättelsen sträcker sig över nästan 14 kapitel i
Första Moseboken (1 Mos 12:1–25:11), och i detta avsnitt kommer jag att titta närmare på ett av dessa 14 kapitel, nämligen kapitel 22. Det är en första avgränsning av texten, en avgränsning som inte hindrar att man för att förstå kapitel 22
naturligtvis måste koppla samman texten med de övriga berättelserna om Abraham. Men jag tvingas också till en andra
avgränsning. Till skillnad från texten om Kain och Abel, som
var en relativt enhetlig text, med tydlig början och tydligt slut,
står vi nämligen inför ett svårare sammanhang i texten om
Abraham och Isak. Var slutar texten? Ursprungligen slutade
den förmodligen med att platsen fick sitt namn, vers 14.48 Men
var slutar texten i nuvarande utförande? I och med vers 19
(ängelns välsignelse) eller i och med vers 24? Verserna 20–24
är en tydligt avgränsad genealogi, som radar upp de tolv söner
som Abrahams bror Nachor fått. Genealogin är, som det verkar, medvetet inplacerad efter texten om Abrahams prov och
skulle därför, lika väl som verserna 15–20, kunna räknas in i
texten.49
Barnbiblarna har i detta fall, liksom bibelkommentarer generellt, valt att avsluta berättelsen i och med vers 19, vilket får
till följd att även jag gör så i min analys av bibeltexten. Men
47
Den moderna barnbibelkanon porträtterar alltid Isak som ett barn, och det är det som
intresserar mig i den här avhandlingen. Men det är, utifrån receptionshistorien, inte självklart att se Isak som ett barn. Se resonemang nedan.
48
von Rad, s 242.
49
von Rad, s 245.
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jag vill peka på att hur man avdelar en text beror på vilken syn
man har på texten som text.50
Berättelsen om Abrahams offer av Isak befinner sig som
sagt inplacerad som en berättelse i den större Abrahamsberättelsen, och en egenhet med texten är de mer eller mindre tydliga kopplingarna till berättelsen om Hagar och Ismael i öknen
(1 Mos 21:8–21). Även den texten handlar om en son till Abraham som på Guds befallning förs ut till en säker död på en
avlägsen plats, bara för att genom ett ingripande av en Guds
ängel mirakulöst överleva och avslutningsvis få löfte om att bli
ett stort och fruktsamt folk.51
Liksom är fallet med många texter i Första Moseboken,
och som var fallet med texten om Kain och Abel, är detta en
berättelse med många tomrum. Stilen är kärv, återhållsam
50
Se Landgren, s 19–32, och Alter, 1996, s 107. Läsningen och tolkningen av just denna
text kan påverkas påtagligt om vi låter vers 20–24 inneslutas i berättelsen. Vers 20–24
radar upp de tolv söner som Nachor och hans två fruar får. Räknas v 20–24 in i berättelsen
öppnas bl.a. upp för att se texten som en ironi; att Abraham, trots sin oreserverade lojalitet
och trots löftena om många barn bara får två barn, medan hans bror, som verkar ha stannat hemma i godan ro, fått tolv söner. Detta skulle kunna tolkas som att Abraham inte
bestod Guds test; tänk om testet bestod i att inte vara lydig till varje pris?! En tolkning
inspirerad av Gunn och Fewell, s 98–100.
51
Alter såväl som Levenson har visat på de tematiska, strukturella och språkliga likheterna mellan de båda texterna. Alter, 1996, s 106 och Levenson, s 104 och 124. Se även Alter,
1981, s 181–182. En i mina ögon inte lika tydlig koppling, men dock en koppling, kan man
även finna i berättelsen om Abrahams kallelse i kapitel 12:1–5. Här är det framför allt de
språkliga likheterna i det uttryck som Gud använder i det inledande tilltalet till Abraham
som kopplar samman texterna, något som inte går att uppfatta i den svenska översättningen, men som blir tydligt för den som läser texten på hebreiska. Orden för att bryta upp,
lekh-lekha, är identiska i båda, återfinns i början av respektive berättelse, och återfinns
endast i dessa berättelser i Abrahamscykeln. I båda fallen handlar det om ett uppbrott, och
i båda fallen handlar det om att ge sig ut på en osäker vandring med en osäker utgång.
I båda fallen är det en tyst och lydig Abraham, som ställs inför en uppmaning till radikalt
uppbrott, i samtliga fall med en triad av uppmaningar: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt
hem”(12:1) och ”ta din son, din ende, honom som du älskar” (22:2, min översättning).
I båda fallen specificeras dessutom uppmaningen steg för steg, för att i 12:1 börja med land
(specifikt) – släkt (mer specifikt) – ditt hem (ännu mer specifikt) och i 22:2 börja med son
(specifikt) – din ende (mer specifikt) – honom som du älskar (ännu mer specifikt).
En annan egenhet i texten är de många anspelningarna på och lekarna med det hebreiska
ordet för att ”se” som förekommer i berättelsen; något som inte minst blir tydligt i ljudlikheten mellan namnet på den mystiska platsen, Moria, och det hebreiska ordet för ”han ser”
(yir’eh). Abraham ser platsen på avstånd (vers 4), han säger till Isak att ”Gud utser åt sig
det får som skall offras” (vers 8, f.ö. fångar den svenska översättningen här hebreiskans
lek med ordet ”ser” på ett förnämligt sätt), när Abraham tittar upp ser han en bagge (vers
13) för att i vers 14 mynna ut i namnet på platsen, ”Herren utser”.
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och stram. Inga detaljbeskrivningar eller anmärkningar om
karaktärernas dolda motiv eller tankar möter läsaren. Denna
sparsmakade stil, med sin avsaknad av känslomässiga beskrivningar, medverkar till att ge berättelsen dess tyngd och laddning. Abraham packar sin åsna, hugger sin ved, tar med sin
kniv, och förutom detta: tystnad. Med ett undantag; appositionen till namnet Isak i Guds tilltal: ”Ta din son, din ende son,
honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra
honom där” (min översättning, min kursivering). Denna enda
detalj är värd att nämna, men ingen annan: honom som du älskar. Var befinner sig Abraham och Gud? Vad känner Abraham?
Vad tänker Abraham? Var är Sara? Var ligger detta gåtfulla
Moria land? Ingen sådan information ges, förutom detta enda,
”honom som du älskar”.52
En egenhet, som inte återges i den svenska översättningen,
är de tre gånger i texten som Abraham säger ”Här är jag” (hinneni på hebreiska). Det sker på Guds tilltal i vers 1 (översatt
just med orden ”Här är jag”), på Isaks tilltal i vers 7 (översatt
med orden ”Ja, min son”), och avslutningsvis på ängelns tilltal
i vers 11 (översatt med ” ’Ja’, svarade Abraham, ’här är jag’.”)
Det första, sista och enda som Abraham säger till Gud i texten
är alltså hinneni.53
I min läsning av bibelns berättelse om Abrahams offer av
Isak får fabulan följande utseende:
1. Talakt, dialog mellan Gud och Abraham, där Gud ger
Abraham en befallning.

52
För en intressant exposé över olika sätt att se på texten, inte minst ur judiskt perspektiv,
se Svartvik, 2001, s 31–65.
53
Är det då fel i en översättning av Genesis 22 att översätta hinneni på tre olika sätt i de
tre fall som begreppet förekommer i berättelsen? Ja, menar Alter. Nej, menar Speiser.
Alter, 1996, s xxv–xxvi, s 103–107 , Speiser, s 161–164. Mitt i texten säger Abraham
dessutom hinneni till Isak. Att översätta begreppet hinneni är inte enkelt; det har bl.a.
en betydelse av att vara till förfogande, och förekommer t.ex. som svar på Guds tilltal i
den profetiska traditionen. ”Det är jag” får alltså något av underbetydelsen ”Redo!”, eller
som Auerbach föreslår, ”Se mig” eller ”Jag hör”, Auerbach, s 18. Det handlar om att vara
disponibel, ofta i en underordnad position, vilket är intressant då Abraham som sagt säger
hinneni inte bara till Gud och Guds ängel, utan också till Isak.
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2. Abraham a/ sadlar åsnan, b/tar med sig de två tjänarna
och Isak, c/hugger veden och d/ger sig av.54
3. Abraham ser platsen.
4. Abrahams monolog med tjänarna.
5. Abraham och Isak går upp för Moria berg.
6. Talakt, dialog mellan Isak och Abraham.
7. Abraham bygger altare.
8. Abraham binder Isak på altaret.
9. Abraham lyfter kniven.
10. Talakt, dialog mellan ängeln och Abraham, där ängeln
stoppar offret.
11. Abraham ser en bagge, som han offrar.
12. Abraham ger platsen ett namn, ”Herren utser”.
13. Talakt där ängeln välsignar Abraham.
14. Abraham återvänder till Beer-Sheba.
Tempo
När jag analyserade texten om Kain och Abel nämnde jag en
narratologisk tumregel, nämligen att när fabulans tid och berättelsens tid sammanfaller, och det vi kan kalla för scen uppstår, tas något upp i berättelsen som berättaren anser vara viktigt.55 I berättelsen om Abrahams offer av Isak finns tre sådana
scener/dialoger, och de sammanfaller med de tre talakterna (där
ordet hinneni, ”Här är jag”, återkommer i samtliga tre talakter
i den hebreiska texten). Dessa tre scener (punkt 1, 6 och 10) har
en likartad struktur, såtillvida att Abraham tilltalas, först av
Gud (punkt 1), sedan av Isak (punkt 6) och avslutningsvis av
ängeln (punkt 10). På dessa tilltal svarar Abraham i samtliga
fall ”Här är jag”. På detta svar följer sedan tilltal som är relaterade till själva offret: i punkt 1 en uppmaning (offra Isak), i
punkt 6 en fråga (var är fåret som ska offras?) och i punkt 10
54
Allt detta sker i en följd, som ett enhetligt skeende, varför jag inte ser dem som fyra olika
skeenden i fabulan, utan som ett skeende. Jag väljer dock att spalta upp dem på detta sätt
(a,b,c,d) för att tydliggöra att man också kan se dem som fyra olika punkter.
55
Prince, s 84, ”Scene”. En tumregel är att scenen är det som betonas. Men det måste inte
vara så, tvärtom kan det vara det som utelämnas som just därför att det utelämnas är det
centrala.
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en uppmaning (Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom
inget ont!).
Vidare består berättelsen av ett antal tomrum, varav det
mest påtagliga kanske är det tomrum som berör resan till Moria,
som uppenbarligen varade i tre dagar. Vad talade Abraham och
Isak om? Var de helt tysta? Vad visste Isak om resans mål? Det
summariska sätt på vilken resan beskrivs, ”den tredje dagen fick
Abraham se platsen på avstånd”, gör att mitt läsarintresse stegras. Abrahams tal till tjänarna ökar intresset ännu mer: ”stanna
här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe.
Sedan kommer vi tillbaka till er (1 Mos 22:5)”. Med tanke på
den information som läsaren fått tidigare i berättelsen (men som
Isak och tjänarna saknar) verkar det som om Abraham ljuger.
Detta sparsmakade sätt att återge berättelsen på, med ett
stort antal luckor och däremellan utsagor som inte verkar stämma, kombinerat med Isaks långa tystnad, skapar en spänning i
berättelsen. På detta följer dialogen på väg upp till berget, och
Isaks oskuldsfulla (eller är det retoriskt oroliga, eller möjligtvis
realistiska?) fråga: ”Far … var är fåret som skall offras?”56
Subjekt, objekt, makt
Som jag noterat tidigare har val av aktantplatser i en aktantanalys ofta att göra med perspektiv, och ofta finner man flera
aspiranter till de olika aktantplatserna. Det är inte minst tydligt
i denna berättelse. Om jag använder samma kriterier som tidigare, så är det tydligt att Abraham dominerar berättelsen. Mitt
förstahandsval är alltså Abraham som subjekt. Det verkar vara
viktigt för Abraham att vara Gud till lags, att visa att han fruktar Gud, vilket i min läsning blir berättelsens objekt. Målet för
56
Detta är relaterat till en annan fråga: Hur gammal är egentligen Isak? Är han ett barn,
så att han inte förstår bättre? Eller är han rent av vuxen? I berättelsen direkt efter denna
dör Sara, i en ålder av 127 år. När hon föder Isak är hon 90 (1 Mos 17:17), vilket innebär
att Isak är 37 år när hon dör. Ska vi tolka det som att Isak är en fullvuxen man när han
binds vid altaret? Å andra sidan är Isak ett litet, just avvant barn i berättelsen närmast
före denna, förmodligen i treårsåldern. Än en gång dessa tomrum, som vi lockas att fylla ut
med våra egna tolkningar. En sak är säker: den moderna barnbibeltraditionen porträtterar
Isak som ett barn. Men det finns andra sätt att tolka Isaks ålder, inte minst i den judiska
traditionen. Se Svartvik, 2001, s 42–50.
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att se/visa detta är berättelsens projekt: att offra Isak. Hjälpare
till att uppnå detta projekt är först och främst Abraham, som ju
utför Guds befallning, och mer specifikt är det Abrahams ”fruktan” för Gud. En aktant måste inte nödvändigtvis vara en person, utan kan lika gärna vara en hållning.57 I denna text, som ger
så sparsmakat med information, skulle man kunna säga att det
är Abrahams fruktan för Gud som hjälper honom att utföra projektet. Motståndare till projektet får anses vara Guds ängel, som
i förlängningen får anses agera på Guds direktiv. Med andra ord
är Gud motståndare till det projekt som Gud själv beordrat.58
hjälpare
(Abraham/ Abrahams fruktan)
subjekt
(Abraham)

projektaxel

motståndare (Gud)

sändare
(Abraham)
objekt
(visa att Abraham
fruktar Gud)
mottagare (Gud)

Denna Guds dubbelhet i berättelsen blir också tydlig i en maktanalys av berättelsen. En sådan läsning skulle kunna se ut så
här:
subjekt
Abraham

funktion
offrar för att visa

objekt
att han fruktar Gud

makt
Gud
Gud

funktion
beordrar offer
beordrar att inte offra

mottagare
Abraham
Abraham (Isak)

Denna makt- och funktionsanalys tydliggör karaktären Gud
och framför allt Guds motsägelsefulla roll i berättelsen. Men
57

Tønnessen, s 90–91.
En del bibelkommentarer gör en stor sak av att det ”bara” är ett test. Men vad säger att
Gud inte ursprungligen hade tänkt driva testet till sin fulländning? Se Levenson, s 126.
58
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även Abrahams roll får anses vara komplicerad. I tidigare berättelser har han visat sig redo att offra såväl Sara (till farao (1
Mos 12:10–20) och Avimelek (20:1–18)) som Hagar och Ismael
(1 Mos 21:8–20) för att vara Gud till lags. Jag kan inte låta bli
att med bibelforskarna David Gunn och Danna Fewell ställa
frågan om det inte är så att testet går ut på att se om Abraham
verkligen är redo att offra vad som helst för att blidka personer
som står över honom i hierarkin. Finns det över huvud taget
någon gräns för vad Abraham kan göra mot sin stackars familj?
En sådan läsning skulle innebära att Abraham förlorar testet,
men får välsignelsen i vilket fall.59
En nyckelfråga i sammanhanget är vad det innebär att
”frukta” Gud. von Rad, och många med honom, tolkar frasen
som ett sätt att uttrycka lydnad för gudomen, men det är värt
att fråga sig om det inte i detta fall även innehåller ett element
av ren rädsla för Gud.60
Berättelsen får i vilket fall sitt efterspel. Efter det här aktuella textavsnittet finner vi inte ett enda möte, inte ett enda
direkt tilltal mellan Gud och Abraham. Abrahams sista ord till
Gud blir i denna berättelse ”här är jag”. Inte heller finner vi ett
enda samtal mellan Abraham och Isak efter denna berättelse.
Enda gången som Isak direkt har med sin far att göra igen är
när han begraver honom i kapitel 25.61
Röst och fokalisation
I motsats till berättelsen om Kain och Abel finns det i denna
berättelse två diskreta men ändå tydliga inhopp av berättaren.
59
Gunn och Fewell, s 98–100. En sådan läsning skulle styrkas om vers 20–24 räknas in i
berättelsen. Dessa verser skulle då i det närmaste kunna ses som ett hån mot Abraham.
Nachor, hans bror, får tolv söner, utan att ha gjort något speciellt. Abraham får, trots sin
lydnad, bara två, som dessutom båda hamnar i situationer där de är en hårsmån från
döden. Talande – enligt detta sätt att tolka texten – är också Abrahams tystnad efter
beskedet om broderns många söner.
60
von Rad, s 242. Gunn och Fewell påpekar att ”fruktan” i detta fall kan ha många betydelser: ”Tone, however, is an elusive thing, and ’fear’ can mean more than reverence. God
could be saying that, at the very least, Abraham has shown that he fears God, indeed for
his very life. He may not have much backbone or compassion, but at least he fears God”,
s 99.
61
Humphreys, s 144f.
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Det första inhoppet är i berättelsens första ord: ”En tid därefter
satte Gud Abraham på prov.” Här får läsaren information som
de andra i berättelsen inblandade – framför allt Abraham – saknar. Läsaren vet att det är ett prov. Abraham och Isak vet det
inte, och får heller aldrig veta.
Den andra berättarinterventionen är de avslutande orden i
vers 14, den vers som enligt många kommentarer var berättelsens ursprungliga avslutning.62 Abraham har just gett platsen
namnet ”Herren utser” då berättarrösten bryter in i berättelsen: ”Idag säger man ’på berget där Herren blir sedd’.”
För övrigt är texten ett typexempel på en externt fokaliserad berättelse, där berättaren enbart låter det yttre skeendet
komma fram.63 Vad som rör sig inne i karaktärerna, vad Abraham tänkte och kände när Gud gav honom uppdraget, vad
Abraham och Isak talade om under den tre dagar långa resan,
hur Isak upplevde den, vad Isak tänkte när Abraham band honom vid altaret; ingen sådan information finns med. De oerhörda händelser som beskrivs för läsaren, parat med den bristfälliga informationen och de många tomrummen, utmanar vår
fantasi och tvingar oss till tolkning.64

BARNENS BIBEL
Min läsning av Barnens bibels fabula ser ut på följande vis:65
1. Talakt, dialog mellan Gud och Abraham, ”Här är jag”,
Gud ger Abraham en befallning.
2. Abraham stiger upp, sadlar åsnan, väcker tjänarna.
3. Abraham och Isak reser.
62
Det antagandet innebär att berättelsen från början omslöts av berättarens egna interventioner, för att däremellan vara kallhamrat externt fokaliserad.
63
Rimmon-Kennan låter t.o.m. texten om Abrahams offer av Isak stå som typexempel när
hon går igenom begreppet extern fokalisation, s 77.
64
Ett typexempel på detta är Kierkegaards tolkning av texten, där flera av textens tomrum
fylls ut, bl.a. med interna fokalisationer. Genom fyra olika versioner, upprepningar, av
berättelsen visar Kierkegaard på olika aspekter av den. Så kan berättelsen fokaliseras
genom såväl Abraham, Sara som Isak, och tyngdpunkten i utfyllnaden av tomrum hamna
på olika ställen i de olika versionerna. Kierkegaard, s 9–13.
65
Texten om Abraham och Isak återfinns i Barnens bibel, 1976, s 33–35.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abrahams monolog med tjänarna.
Abraham och Isak går upp för Moria berg.
Talakt, dialog mellan Isak och Abraham.
Abraham bygger altare.
Abraham placerar Isak på altaret.
Talakt, dialog mellan Gud och Abraham, ”Här är jag”,
Gud stoppar offret.
10. Abraham ser ett lamm.
11. Abraham lägger lammet på bålet och offrar det.
12. Abraham och Isak går hem tillsammans.
Likartad fabula
Även i detta fall är Barnens bibels text längre än bibeltexten,
men det är framför allt berättarinterventionerna (se nedan) som
tar mest plats, vilket gör att detta inte märks i fabulans längd.
Vad gäller fabulan är det två saker som framträder. För det
första överensstämmer många av punkterna i respektive fabula med varandra. Så är t.ex. scenerna desamma, d.v.s. där bibeltexten har en scen/dialog har även Barnens bibel det. Liksom i
den hebreiska texten (dock inte i Bibel 2000) är orden ”Här är
jag” centrala. För det andra blir det tydligt i en jämförelse att
tre av punkterna i bibelberättelsens fabula saknas i Barnens
bibels fabula: när Abraham lyfter kniven (punkt 10), när Abraham ger platsen ett namn (punkt 13) och när ängeln välsignar
Abraham (punkt 14).
Avdramatiserat förlopp
Punkt 7 till 10 i bibelberättelsens fabula är något av en plågsam
mittpunkt i bibelberättelsen, med Abrahams byggande av ett
altare (punkt 7), hans bindande av Isak (punkt 8), hans höjande
av kniven (punkt 9) följt av ängelns hastiga ”Abraham! Abraham!” (punkt 10). Förloppet blir mer och mer dramatiskt, mer
och mer outhärdligt för varje punkt som följer. Genom att Barnens bibel tar bort momentet där Abraham höjer kniven (punkt
9) avdramatiseras förloppet och påverkar således berättelsens
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tempo i detta centrala skeende av berättelsen.
Vidare är punkt 12, där Abraham ger platsen namnet
”Herren utser”, samt punkt 13, där ängeln välsignar Abraham,
borttagen. Som jag noterade tidigare slutade texten förmodligen från början med vers 14 (det som i bibeltextens fabula
motsvaras av punkt 12), för att i nuvarande utförande avslutas
med ängelns välsignelse (det som i bibeltextens fabula motsvaras av punkt 13). Men båda dessa avslut är alltså borttagna i
Barnens bibel. Det skapar ett helt nytt slut i berättelsen, där
tyngdpunkten istället hamnar på berättarens avslutande tolkning av berättelsen.
Älska och vara lydig
Jag menar att Barnens bibel i denna berättelse i stora drag behåller samma aktanter som bibeltexten. Abraham är fortfarande
subjekt, objektet är att se om Abraham älskar Gud över allting
(vilket alltså är Barnens bibels tolkning av att ”frukta Gud”,
avsnittet har också rubriken ”Att älska Gud över allting”). Hjälpare till projektet är Abraham, i överförd bemärkelse hans ”kärlek” och ”lydighet” till Gud, och motståndare till projektet – att
offra Isak – är Gud. Sändare av offret är Abraham, mottagare
Gud. Om någon aktant ändrats så är det i sådana fall objektet,
som i Barnens bibel har specificerats till att handla om huruvida
Abraham älskar Gud eller Isak mest. Denna Abrahams kärlek
till Gud har dessutom en underaspekt, som betonas upprepade
gånger i Barnens bibels text: Abrahams lydnad. Att älska Gud
verkar i Barnens bibel innebära att vara lydig mot Gud. Såväl
hjälparfunktionen som objektsfunktionen har alltså fyllts med
nya underaspekter och motiv som saknas i bibeltexten.
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hjälpare
(Abraham/ Abrahams kärlek/
lydighet till Gud)
subjekt
(Abraham)

sändare
(Abraham)

projektaxel
objekt
(visa att Abraham älskar
Gud och är lydig mot Gud)

motståndare (Gud)

mottagare (Gud)

Berättaren vet allt
Liksom i fallet med bibeltextens berättare griper Barnens bibels
berättare in i berättelsen med egna kommentarer. Dock är det
i Barnens bibel gjort på ett betydligt tydligare och mer explicit sätt. Framför allt tillåter sig Barnens bibels berättare att
ta sig ett större utrymme. Texten om Abrahams offer av Isak
är i Barnens bibels version betydligt längre. Det är berättarinterventionerna och de många interna fokalisationerna, främst
utifrån Abrahams och Guds perspektiv, som står för merparten
av denna utökning.
Liksom i fallet med Barnens bibels version av Kain och Abel
har vi här att göra med en berättelse som är nollfokaliserad,
d.v.s. en berättelse med oinskränkt information kring såväl
yttre som inre skeenden. Läsaren har tillgång till obegränsat
med information, t.ex. initierade detaljer kring vad berättelsens olika karaktärer tänker och känner. Redan på berättelsens tröskel får läsaren reda på vad Gud tänker: ”Jag vill pröva
och se vem Abraham älskar mest, mig eller barnet. Måntro han
älskar mig över allting?” Sedan följer berättelsens första scen
(punkt 1 i fabulan), på vilket ännu ett tomrum fylls ut: vad
tänkte och kände Abraham efter denna fruktansvärda befallning? Dessa tankar och känslor blandas med berättarens egna
synpunkter och inlägg, vilket gör att det är svårt, för att inte
säga omöjligt, att se vad som är Abrahams tankar och vad som
är berättarröstens tankar:
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Barnet som Gud själv hade skänkt honom, måste
han lämna tillbaka det nu? Och Gud som hade sagt
att Isak skulle bo i det här landet och bli stamfar åt
ett stort folk! Abraham kunde inte begripa det. Han
kunde knappt tro det. Men Gud hade sagt det så tydligt, och då måste han lyda. Men Abraham hade velat
skrika av förtvivlan … Han kunde inte sova mer. Han
måste tänka på det i ett, i ett …
Skulle han göra det eller inte? Abraham var förtvivlad. Om han gjorde det, hade han inget barn mer. Och
om han inte gjorde det, skulle Gud inte längre vara
hans vän.
Vad som här sker är att berättaren lever sig in i Abrahams tankeliv, vilket sker genom s.k. erlebte Rede (fritt indirekt tal). I
detta fall resulterar det i en mellanform mellan refererad tanke
och tyst monolog, det som mer precist kallas erlebte Rede i tankeapparaten.66
Berättarröstens återgivande av Abrahams tankar avslutas
med dess eget facit:
När Gud säger något, är det alltid rätt och riktigt.
Och då måste man lyda, även om man inte alls förstår det. Även om man är orolig för det. Det trodde
Abraham. Och tron gjorde honom lydig.

Efter detta långa utfyllande av tomrum tas så bibelberättelsens
tråd upp igen. Vi får t.ex. veta att Isak ”gärna” ville ge sig ut på
resa, och att det var en ”lång, härlig resa”. Ja, det ”var nog den
härligaste resa Isak hade varit med om”. Abrahams ”lögn” till
tjänarna följs av berättarröstens förklaring: ”Han trodde fullt
och fast att Gud skulle göra allting gott igen.” På detta följer
dialogen upp till berget, och Isaks bindande, men den höjda kni66

Holmberg och Ohlsson, s 99.
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ven är som tidigare noterats borttagen. När Gud så ropar (alltså
inte Guds ängel som i bibeltexten, utan Gud), betonas att Abraham blir ”glad”. ”Åh, vad Abraham var glad!”
På detta följer berättarröstens avslutande parti, som består
av en framåtblick i typologins form och som ger berättelsen ett
helt nytt slut och en helt ny betydelse. Längre fram, när Abraham var i himmelen:
Då var det åter en far som offrade sin son, men den
gången ropade ingen: ”Låt bli!” Den gången blev
verkligen sonen offerlammet. Vem var den fadern?
Det var Gud själv som älskade oss så att han offrade
sin ende son för oss. Vem var sonen? Jesus Kristus
som dog på korset för att bära straffet i vårt ställe.
Som blev ett offerlamm för vår skull.

Genom dessa berättarröstens interventioner uppstår en annorlunda berättelse. Om man till fabulan skulle lägga till dessa
berättarröstens längre tillägg, skulle följande ordning uppstå
(berättarröstens längre interventioner och kommentarer markerade med fet stil):
1. Summering samt berättarintervention:
Vem älskade Abraham mest?
2. Guds tankar.
3. Talakt, dialog mellan Gud och Abraham, ”Här är jag”.
4. Abrahams tankar samt berättarintervention
(erlebte Rede).
5. Abraham stiger upp, sadlar åsnan, väcker tjänarna.
6. Abraham och Isak reser.
7. Abrahams monolog med tjänarna.
8. Abraham och Isak går upp för Moria berg.
9. Talakt, dialog mellan Isak och Abraham.
10. Abraham bygger altare.
11. Abraham placerar Isak på altaret.
12. Talakt, dialog mellan Gud och Abraham, ”Här är jag”.
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13.
14.
15.
16.

Abraham ser ett lamm.
Abraham lägger lammet på bålet och offrar det.
Abraham och Isak går hem tillsammans.
Berättarintervention: Gud hade gjort allt väl igen,
mynnar ut i framåtblick mot Jesus.

Berättarrösten fyller alltså ut flera av berättelsens tomrum, inte
minst i början av berättelsen (punkt 1, 2 och 4), och tomrummen
ersätts av pauser. Berättarrösten ersätter även bibelberättelsens ursprungliga slut (punkt 12 och 13 i bibelberättelsens fabula) för att istället lägga till sina egna begrundanden och tolka
texten i ljuset av sin egen Jesusreflektion (punkt 16).
Berättelsens händelser fokaliseras dessutom med jämna
mellanrum utifrån berättelsens olika karaktärer, i linje med
den tendens till obegränsad, nollfokaliserad information som
blivit tydlig i Barnens bibel. Berättarrösten ger sig själv en totalt dominerande roll i berättelsen, och den stora skillnaden
mellan bibeltext och barnbibeltext är i detta fall i mycket relaterad till berättarröstens roll.
Trygghetsskapande bild
I illustrationen till avsnittet ”Att älska Gud över allting” ser
man hur Abraham och barnet Isak är på väg uppför ett berg.
Abraham och Isak går hand i hand, Isak som ser glad och trygg
ut tittar upp på Abraham, Abraham tittar ned på Isak med en
min och ett kroppsspråk som får karakteriseras som lugnt och
fridfullt. Man ser båda i kontur. Isak bär tunna vedpinnar på sin
högra axel, och Abraham håller en kruka med eld i sin vänstra hand. I bakgrunden ser man ett berglandskap med träd. I
vänster bildkant anar man de två tjänarna med åsnan, och den
enda färg som finns i illustrationen är den mörkblå färg som
täcker det berg som Abraham och Isak är på väg uppför. Illustrationen förstärker här de trygghetsskapande dragen i texten
och kommunicerar en känsla av att det här nog ska gå bra.

120

ABRAHAM OCH ISAK – BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Min läsning av Bibeln i berättelser och bilders fabula ser ut på
följande vis:67
1. Abraham och Sara får en son.
2. Abraham uppfostrar Isak och visar honom världen.
3. Talakt, monolog: Gud talar till Abraham.
4. Abraham kan inte sova.
5. Abraham går tidigt hemifrån, med slaktarkniv och ved.
6. Abraham och Isak reser till Moria.
7. Abraham ser Moria berg.
8. Talakt, monolog: Abraham talar till tjänarna.
9. Abraham och Isak går upp för Moria berg.
10. Talakt, dialog: Abraham och Isak.
11. Abraham bygger altare.
12. Abraham binder Isak.
13. Abraham lyfter kniven.
14. Talakt, monolog: Guds ängel ropar.
15. Abraham ser en vädur, som han offrar istället för Isak.
16. Gud välsignar Abraham.
17. Abraham vänder hem igen.
Relationen i centrum
En jämförelse mellan bibeltextens fabula och Bibeln i berättelser
och bilders tydliggör framför allt de många tilläggen. Inte mindre än fyra tillägg, punkt 1, 2, 4 och 5, fyller ut tomrum i bibeltextens fabula. Punkt 1 och 2 presenterar Abrahams och Isaks
kärleksfulla relation, hur Abraham älskade Isak, ja, det sägs
t.o.m. att man inte kan tänka sig en far som var gladare över
sin son än Abraham var över Isak. Vidare beskrivs i punkt 2 hur
Abraham bär Isak på sina skuldror och visar honom världen. På
detta sätt skapas en relation och känsla hos läsaren för Isak.
Dessa två punkter har dessutom ett mycket stort textuellt utrymme om man ser till berättelsen i stort; närmare en tredjedel
67

Texten om Abraham och Isak återfinns i Bibeln i berättelser och bilder, s 36–41.
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av textmassan. Med den information som läsaren fått i punkt 1
och 2, och med den detaljrikedom med vilken den framförs, blir
Guds uppmaning (som i Bibeln i berättelser och bilder dessutom
är en monolog, inte en dialog som i bibeltexten) i punkt 3 än mer
tung och absurd. På monologen i punkt 3 kommer punkt 4 som
betonar att Abraham inte kunde sova efter att Gud hade talat
till honom. I detta sammanhang kommer dessutom Sara in i
bilden, samt att Abraham ”beslutade sig för att inte väcka Sara
och inte berätta för någon om det förfärliga som skulle ske.” På
så sätt fyller Bibeln i berättelser och bilder ut ännu ett tomrum i
bibeltextens fabula, nämligen tomrummet kring var Sara befinner sig och varför hon inte är med på resan. Detta följs av punkt
5 där det betonas, liksom i bibeltexten, att Abraham gav sig av
tidigt. Men ordet ”tidigt” fylls av en annan innebörd i Bibeln i
berättelser och bilder, eftersom den föregås av informationen om
att Sara sover (punkt 4) och att Abraham beslutat att inte väcka
henne. På så sätt fylls berättelsen med nya logiska samband.
På detta följer informationen i punkt 5 att Abraham tagit
med ”slaktkniven”. Detta är en intressant teologisk detalj, eftersom hebreiskans term här inte är den som normalt brukar
användas för kniv, utan en term som snarare har betydelsen av
slaktkniv eller köttkniv; associationerna har alltså med slakt
att göra, vilket Bibeln i berättelser och bilder tagit in.68
Efter upplysningen om kniven följer så nästa tillägg, resan
(punkt 6): ”Och där gick Abraham och Isak på väg till Moria
berg.” Vi får veta att det var tyst mellan Abraham och Isak på
resan, ”Det byttes inte många ord mellan Abraham och Isak.
De gick tysta tillsammans.” Tystnaden mellan Abraham och
Isak antyder att omnämnandet av slaktarkniven i punkten
innan möjligen väckt vissa tankar hos Isak.69
För det tredje saknas punkt 12 i bibeltextens fabula, (där
68
Alter, 1996, s 105. Såväl den svenska som den danska bibelöversättningen har här
enbart översatt ”kniv”.
69
Resan beskrivs på helt andra sätt i versen som följer efter texten: ”Abraham vandrade
sakta. Isak med hastiga språng / Han sprang före och ropa´: ’Pappa, skynda dig på nån
gång’”. Även här lyfts det plågsamma i situationen fram. Men i berättelsen antyds att Isak
möjligtvis anar något; i versen finner vi bara det ovetande barnet.
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Abraham ger platsen ett namn, ”Herren utser”). Båda barnbiblarna saknar alltså denna punkt.
För övrigt kan noteras att det som är en inledande dialog
i bibeltexten, i Bibeln i berättelser och bilder blivit en monolog.
Abrahams svar är borttaget, och detta är också fallet i den avslutande dialogen med ängeln, som också den blivit till monolog
i Bibeln i berättelser och bilder.70
Monologer ersätter dialoger
Tempot i Bibeln i berättelser och bilders version blir, i jämförelse med bibeltextens tempo, annorlunda på flera plan. Så har
Bibeln i berättelser och bilder, som redan noterats, inte längre
två dialoger mellan Abraham och Gud, utan enbart monologer.
Detta kompenseras med att vi får reda på vad Abraham tänker och känner, att han inte kan sova om natten. På så sätt
förlängs längden på scenerna i berättelsen, och vi kommer närmare Abraham (dock inte närmare Isak, som enbart fokaliseras
externt, se nedan). Det får till följd att det är en tyst Abraham
man får följa, och det blir först i orden till de två tjänarna, inför
vandringen upp till Moria, som han öppnar munnen. Genom
att Bibeln i berättelser och bilder fyllt ut tomrummet kring vad
som hände efter Guds tilltal och innan själva resan får läsaren
information som bibelberättelsen saknar: jag vet att Abraham
inte kunde sova, att Sara var där, men att Abraham valde att
inte väcka henne, och att han därför gav sig av tidigt på morgonen därpå. Vidare beskrivs resan. Här har Bibeln i berättelser
och bilders berättelse förlängts i relation till bibeltexten, tempot
har dragits ned.
Rädd för Gud
Även i detta fall stämmer rollfördelningen i aktanterna överens
med bibeltexten, men även här är det objektet och hjälparfunktionen som skiljer sig från bibeltexten, främst därför att Bibeln
70
Dock är den mittersta scenen, dialogen mellan Abraham och Isak, fortfarande en dialog i
Bibeln i berättelser och bilder.
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i berättelser och bilder har mer information att ge än vad bibeltexten har. Denna nya information leder dock till att objektet är
något oklart i Bibeln i berättelser och bilder. Vad är det Abraham
vill visa, uppnå, genom att offra Isak? Det är inte helt tydligt,
men det sägs två saker i samband med Guds uppmaning till Abraham: 1/ På den här tiden offrade man det bästa man hade till
Gud, och Isak var ju det bästa Abraham hade (vilket har framgått
genom beskrivningen av deras relation). 2/ Abraham vågade inte
säga nej till Gud. För mig blir således objektet, det Abraham strävar efter att uppnå, att visa att Abraham kan och vill offra det
bästa han har till Gud. Hjälpare för att genomföra projektet blir
på så sätt Abraham, och i överförd bemärkelse Abrahams önskan
att offra det bästa till Gud, men också hans rädsla för Gud.
hjälpare
(Abraham/ Abrahams önskan
/rädsla)
subjekt
(Abraham)

sändare
(Abraham)

projektaxel
objekt
(visa att Abraham vill offra
det bästa till Gud)

motståndare (Gud)

mottagare (Gud)

En förklarande berättare
I Bibeln i berättelser och bilder finner jag, liksom i Barnens bibel, en berättarröst som tar sig stort utrymme. Detta är gemensamt för båda barnbiblarna. Deras teologiska positioner är olika, men transformationsstrategierna, inte minst vad avser röst
och fokalisation, uppvisar likheter. Eftersom berättarrösten tar
sig ett sådant utrymme, är det även i detta fall relevant att fördjupa sig i berättarröstens längre interventioner i texten.
Om jag till Bibeln i berättelser och bilders fabula skulle
lägga berättarröstens längre tillägg, skulle följande ordning
uppstå (tillägg med fet stil):
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1. Abraham och Sara får en son.
2. Abraham uppfostrar Isak och visar honom världen.
3. Berättarrösten beskriver Abrahams och Isaks
relation och sätter in berättelsen i ett sammanhang.
4. Talakt, monolog: Gud talar till Abraham.
5. Berättarrösten förklarar vad offer är, och vad man
offrade. Tillbakablick till Kain och Abel.
6. Abraham kan inte sova.
7. Abraham går tidigt hemifrån, med slaktarkniv och ved.
8. Abraham och Isak reser till Moria.
9. Abraham ser Moria berg.
10. Talakt, monolog: Abraham talar till tjänarna.
11. Berättarrösten förklarar varför Abraham inte sa
som det var till tjänarna.
12. Abraham och Isak går upp för Moria berg.
13. Talakt, dialog: Abraham och Isak.
14. Abraham bygger altare.
15. Abraham binder Isak.
16. Abraham lyfter kniven.
17. Talakt, monolog: Guds ängel ropar.
18. Abraham ser en vädur som han offrar istället för Isak.
19. Gud välsignar Abraham.
20. Abraham vänder hem igen.
Berättelsen ”När Isak skulle offras” börjar med ett långt tillägg,
en introduktion, där berättaren beskriver Abrahams och Isaks
relation. Där beskrivs hur mycket Abraham tyckte om Isak, hur
mycket han älskade honom, att han bar Isak på sina axlar eller
tog honom i handen och visade honom ”molnen och stjärnorna
och djuren och städerna och fåglarna och nomaderna”.
Efter denna introduktion och beskrivning av relationen
kommer berättaren in på själva berättelsen, som introduceras
med orden: ”Men en natt hände något förskräckligt.” På detta
följer Guds monolog till Abraham, och därefter ännu ett inpass
från berättarrösten som förklarar att på den här tiden offrade
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man det bästa man hade till Gud. I detta sammanhang kommer en tillbakablick till berättelsen om Kain och Abel. De hade
ju också offrat det bästa de hade till Gud, ”som tack för livet”.
Och det bästa som Abraham hade – det var ju Isak (det har ju
beskrivits av berättarrösten på nästan en hel sida hur mycket
Abraham hade Isak kär, så detta vet jag som läsare).
Åter låter oss berättaren återgå till berättelsen, men berättarrösten är ständigt närvarande, och låter oss genom korta,
interna fokalisationer få del av Abrahams tankar och känslor. Inga andra av berättelsens karaktärer fokaliseras internt
– varken Isak, Sara eller Gud. Berättaren vet varför Abraham
tillsynes ljuger när han talar till tjänarna, innan han går upp
till berget. Det var ”därför att han på något egendomligt sätt
fortsatte att tro och hoppas att det inte skulle ske”. Liksom i
berättelsen om Kain och Abel är det alltså även här enbart en
karaktär vars känslor och tankar som man får följa, i detta
fall Abraham, medan karaktärer som Gud och Isak fokaliseras
externt. Bibeln i berättelser och bilder är således även i detta
fall en internt fokaliserad berättelse, där berättelsen filtreras
genom en persons tankar och känslor.
Berättarrösten fyller ut framför allt berättelsens början,
med beskrivningen av Abrahams och Isaks relation. I längd räknat sträcker sig berättelsen över knappt tre sidor, och av dessa
tar enbart de tre första punkterna i fabulan och berättarinterventionerna en dryg sida. Genom denna betoning på Abrahams
och Isaks relation, samt noteringen att man på den tiden offrade
det bästa man hade – och att det bästa Abraham hade var Isak
– ställs jag som läsare inför vad som ska följa i berättelsen.
Det hemska betonas
Illustrationen till ”När Isak skulle offras” har offerscenen som
motiv. I bildens mitt ser man Abraham, med en vass kniv i sin
höjda högra hand. Abraham har stort vitt skägg och långt vitt
hår, och han är klädd i en röd-vit klädnad. Under Abraham ligger barnet Isak bunden på altaret, man ser tydligt repen kring
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Isaks fötter, samt anar hans bundna händer. Isak, som har en
blå klädnad, ser förskräckt ut, och ligger med öppen, chockad
mun på altaret. I bildens övre mitt ser man hur himlen öppnar
sig och tre tydliga ljusstrålar bryter igenom, samt hur Abraham
tittar upp. Det är med andra ord det ögonblick när Guds ängel
ropar från himlen och avbryter offret som illustreras. Förutom
dessa strålar är det en mörk, molnig himmel, med karga träd
utan löv på sidorna om altaret. Under själva altaret ser man en
liten mus, och till vänster två ödlor; de många djuren i bilderna
är signifikativa för Susanne Krages stil. I bildens nedre högra
hörn ser man så baggen. I motsats till Barnens bibels trygghetsskapande illustration är det alltså här ett motivval som betonar
och accentuerar det hemska och dramatiska i berättelsen.

SAMMANFATTNING
Vad gäller fabulan visar analysen att många av punkterna i bibeltextens fabula återfinns i såväl Barnens bibel som Bibeln i
berättelser och bilder. Det hindrar inte att de ändringar som
gjorts får följder. Så tar Barnens bibel bort punkten där Abraham höjer kniven, vilket ger ett avdramatiserande drag, och vidare tas slutet på berättelsen bort (där Abraham ger platsen ett
namn och sedan blir välsignad av ängeln).
Bibeln i berättelser och bilder gör ett antal tillägg i fabulan,
inte minst i berättelsens början. Dessa punkter accentuerar
Abrahams känslor för Isak, visar på Abrahams nära relation
till Isak, hans glädje över Isak. På detta följer stora delar av
bibelberättelsens fabula, kompletterat med två nya punkter,
nämligen punkten om att Abraham inte kan sova, samt beskrivningen av resan, där vi dessutom får veta att de gick tysta
tillsammans. Vidare saknas även i Bibeln i berättelser och bilders fabula punkten där Abraham ger platsen ett namn. I motsats till Barnens bibel väljer Bibeln i berättelser och bilder inte
bara att ha med den höjda kniven i texten, kniven får också
vara med i illustrationen.
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Genom tillägg och borttagande av punkter i fabulan uppstår nya tempon i berättelserna. Men det är också viktigt att
se att båda barnbiblarna har behållit bibeltextens tre scener,
om än i olika form, där Barnens bibel behåller dialogformen,
medan Bibeln i berättelser och bilder gör om två av tre scener
till monologer. Abraham blir en stum åhörare till Guds märkliga befallning, vilket förstärker såväl det absurda i situationen
som läsarens känsla för Abraham. Efter Bibeln i berättelser och
bilders långa beskrivning av Abrahams och Isaks relation följer
en order från Gud i monologform. Gudsbilden får i detta fall
sägas vara dubbeltydig.
I Barnens bibel skapar borttagandet av punkten där Abraham höjer kniven ett nytt, avdramatiserat tempo. Vidare får
borttagandet av det ursprungliga slutet följder för berättelsen,
inte minst eftersom berättaren introducerar ett helt ”nytt” slut,
där andra och för berättelsen helt nya motiv förs in.
I aktantanalyserna har objekt och hjälparfunktionen
genomgått vissa förskjutningar. Hur dessa förskjutningar ska
beskrivas beror på hur man tolkar själva objektet för bibeltexten; vad det innebär att ”frukta” Gud.
Här tolkar Barnens bibel det som att objektet handlade
om att visa att Abraham har Gud mer kär än Isak, samt att
Abraham var lydig mot Gud, och hjälparfunktionen blir därför
i överförd bemärkelse att Abraham kunde visa att han älskade Gud mer än han älskade Isak. Genom att vara lydig visar
Abraham sin kärlek till Gud. Genom att tydligt texta ut de motiv som driver såväl Gud som Abraham förmedlas i Barnens
bibel ett lydighetsbudskap.
Bibeln i berättelser och bilder har däremot, som jag ser det,
två objekt för berättelsen, dels att man offrade det bästa man
hade till Gud på den här tiden (och Isak var ju det bästa som
Abraham hade), dels att Abraham inte vågade säga nej till
Guds befallning. Dessa båda orsaker samverkar för att Abraham ska utföra offret av Isak. Dessa drag förstärker den dubbeltydiga gudsbild som jag redan tidigare uppmärksammat.
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I båda barnbiblarna förtydligas således Abrahams motiv för att
utföra offret.
Vidare så har berättarrösten såväl i Barnens bibel som i
Bibeln i berättelser och bilder en helt ny roll i jämförelse med bibeltextens berättarröst. Berättarröstens utökade funktion i de
båda barnbiblarna har förmodligen, åtminstone delvis, att göra
med gudsbildsproblematiken. Hur lösa det faktum att Guds roll
i berättelsen är dubbeltydig, dessutom i relation till ett barn,
samtidigt som berättaren vill porträttera Gud som god? För att
börja med Barnens bibel menar jag att det i denna berättelse, i
motsats till t.ex. berättelsen om Kain och Abel, saknas en karaktär att demonisera. Berättaren tar då på sig ansvaret att
ställa allt tillrätta. Guds roll i berättelsen är minst lika komplicerad i denna berättelse som i Kain och Abel, men i berättelsen om Kain och Abel var det enkelt att skuldbelägga eller
identifiera sig med en av de medverkande karaktärerna, i det
fallet Kain, och på så sätt lösa Guds svåra position i berättelsen. Det var bara att ta sig rollen som en allvetande berättare
och låta en nollfokaliserad eller internt fokaliserad berättelse
ersätta bibeltextens externt fokaliserade berättelse. Men hur
göra i berättelsen om Abrahams offer av Isak? Berättaren har
antingen att välja på att ha samma tolkningsstrategi som i
Kain och Abel, och i så fall demonisera någon av karaktärerna
Abraham, Isak eller Gud, eller också får berättaren hitta en
annan lösning. Berättaren väljer det andra alternativet. Det
blir genom berättarröstens aktiva deltagande som textens svårigheter får lösas denna gång.
Barnens bibel löser problematiken genom att fylla ut tomrummen i berättelsen med kompletterande förklaringar. Berättarrösten släpper viktig information vid strategiska lägen,
något som får läsaren att känna sig lugn. Så blir t.ex. resan
till Moria berg i Barnens bibel ”nog den härligaste resan Isak
varit med om”. Så förklarar berättarrösten de kryptiska orden
till tjänarna om att komma tillbaka med att Abraham fullt och
fast trodde ”att Gud skulle göra allt gott igen”. Illustrationen
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är även den trygghetsskapande, med en glad Isak och en lugn
Abraham på väg uppför berget.
Genom borttagandet av det ursprungliga slutet kan berättarrösten dessutom låta berättelsen mynna ut i en framåtblick
mot Jesus, som ska komma och bli ”ett offerlamm för vår skull”.
Så blir berättelsen om Abraham och Isak ett redskap i Barnens
bibels övergripande frälsningshistoriska mönster. Även berättarröstens inlägg i berättelsens början, om vikten av lydnad,
är del i denna övergripande strategi, vilket jag får anledning
att fördjupa mig kring i kapitel 4. Viktig är också ändringen av
fokalisationen, där bibeltextens externt fokaliserade händelser
i Barnens bibel blivit nollfokaliserade. Med jämna mellanrum
fokaliseras genom såväl Gud som Abraham och Isak. Så får läsaren t.ex. redan i början av berättelsen reda på vad Gud tänker när han ger sin order till Abraham.
Även Bibeln i berättelser och bilders berättarröst fyller ut
luckor, inte minst i början av berättelsen, där Abrahams relation till Isak beskrivs. Men, liksom i fallet Kain och Abel, så
är det endast genom en av karaktärerna som berättelsen fokaliseras, i detta fall genom Abraham. I motsats till Barnens
bibel beskriver Bibeln i berättelser och bilder varken Guds eller Isaks tankar, utan enbart Abrahams, och Bibeln i berättelser och bilders version är således internt fokaliserad. Resan
till Moria berg, som i Barnens bibel var en ”härlig” resa, blir i
Bibeln i berättelser och bilder en plågsam, tyst resa. Den spänning som uppstår i texten har dessutom förstärkts genom
omnämnandet av Abrahams sömnlösa natt som föregår resan. Berättaren nämner vidare att vandringen upp till berget
också sker i tystnad, vilket förstärker spänningen ytterliggare.
Denna spänning förstärks dessutom av illustrationen, som får
sägas vara något av en motsats till Barnens bibels trygghetsskapande illustration.
Genom att berättelsens händelser fokaliseras internt,
genom Abraham, hålls stora delar av textens inneboende spänning intakt. Läsaren får följa Abrahams vånda berättelsen
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igenom, men Guds och Isaks känslor och tankar avslöjas inte.
Där Barnens bibels nollfokaliserade version kunde avslöja såväl
Guds som Abrahams och Isaks innersta tankar, och därmed
”förklara” texten, är många frågetecken kvar efter läsningen
av Bibeln i berättelser och bilder, inte minst med avseende på
gudsbilden.
Sammanfattningsvis kan man säga att Barnens bibels
transformations- och tolkningsstrategi strävar efter att glorifiera Abraham, medan Bibeln i berättelser och bilders strategi
snarare handlar om identifikation med Abraham.

FISKAFÄNGET
BIBELTEXTEN
Berättelsen om hur Jesus kallar sina första lärjungar återfinns
i de synoptiska evangelierna (Mark 1:16–20, Matt 4:18–22 samt
Luk 5:1–11), om än med olika upplägg och innehåll. I samtliga
texter finns inslag av såväl fiske som lärjungakallelse, och i
samtliga texter lämnar lärjungarna sina nät och följer Jesus.71
Texterna skiljer sig dock åt på flera punkter, och framför allt
Lukas version skiljer sig från de andra två, såväl till längd och
innehåll som till var i evangeliet berättelsen är placerad. Det är
påtagligt att Lukas redaktionella hand varit mycket aktiv i texten om lärjungarnas kallelse.72 Det Lukas är ensam om jämfört
med de övriga synoptikerna är att kombinera ett underverk (en
stor fiskfångst) med kallelsen av lärjungar.
Lukastextens särart för med sig att man lätt kan uppfatta
den som en egen text, och så har Barnens bibel uppenbarligen
uppfattat den. Barnens bibel har nämligen först ett avsnitt om
71
Den sista punkten beskrivs f.ö. med olika entusiasm av de tre synoptikerna. Markus
nämner att de ”lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom”.
Lukas betonar att de ”lämnade allt och följde honom”, Matteus att ”genast lämnade de
båten och sin far och följde honom”.
72
Man har t.ex. noterat att Lukas inledning, Lukas 5:1–3, verkar tagen från Markus 4:1–2,
samt att fortsättningen av texten, Lukas 5:4–9, har flera likheter med Johannes berättelse
om den uppståndne vid Tiberiassjön (Joh 21:1–11).
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lärjungarnas kallelse utifrån Markus och Matteus version och
strax därefter ännu ett avsnitt med lärjungakallelse, nu utifrån Lukas version.73 Barnens bibel har, som jag tidigare visat,
en förkärlek för Lukas texter, men också en förkärlek för upprepningar, och i detta fall är det alltså såväl en Lukastext som
en upprepning.
Lukas version om de första lärjungarna skiljer sig inte bara
innehållsligt från Matteus och Markus. Hos Markus och Matteus kommer kallelsen av lärjungar direkt efter Jesu dop, frestelsen i öknen samt hans uppträdande i Galileen. Lukas struktur
är annorlunda. Kallelsen av lärjungarna i Lukas 5 föregås nämligen i kapitel 4 av Jesu läsning i Nasarets synagoga. Läsningen
i synagogan följs av en predikan, som är särstoff för Lukas.
I denna predikan tar Jesus upp två profeter, Elia och Elisha, som
av Gud i de båda exemplen sändes inte till judar utan till hedningar. Detta följs av att alla i synagogan blir ursinniga. Texten
är ett utslag av Lukas övergripande teologi, nämligen att Guds
son, som börjar sin verksamhet hos judarna, efterhand kommer
att vända sig till hedningarna.74 Först efter denna händelse sker
det första underverket i evangeliet, i Kafarnaum (Luk 4:31–37),
där Jesus också tar in hos Simon och botar hans svärmor (Luk
4:38–41), varpå han beger sig till en enslig plats för att därefter
bege sig ned till Judeen (4:42–44). Detta är det preludium som
föregår fiskafänget i Lukas 5:1–10, då Jesus åter är i Galileen.
Eftersom lukastexten i detta fall har en sådan särart med
sin kombination av fiskfångst och lärjungakallelse, är det inte
73

Barnens bibel, s 167–168, s 169–172. Avsnittet som behandlar markustexten kallas ”De
första lärjungarna”, avsnittet som behandlar lukastexten för ”Det underbara fiskafänget”.
Båda avsnitten avslutas på likartat sätt, med lärjungakallelsen, som i ”De första lärjungarna” summeras: ”Till sist hade han tolv lärjungar, tolv vänner som alltid ville vara hos
honom och lära sig att göra människor lyckliga.” I ”Det underbara fiskafänget” summeras avsnittet med orden till Petrus: ”Du ska lära dig det fina yrket att göra människor
glada.” Barnens bibel har en preferens för Lukas texter, och detta kan naturligtvis vara
anledningen till att lärjungakallelsen förekommer två gånger, men det kan även vara så
att Lukasversionen uppfattats som så annorlunda att den setts som en helt egen text. Eller
också vill författaren genom sitt urval betona lärjungakallelsen och dess inriktning på att
göra folk lyckliga och glada. Som redan noterats i kapitel två är upprepningar av likartade
berättelser ett utmärkande drag för Barnens bibel.
74
Ehrman, 1997, s 105–110.
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svårt att se att den text som de båda barnbiblarna utgått ifrån
i sin berättelsestruktur är just Lukas version av lärjungakallelsen.
I min läsning av Lukas text får fabulan följande utseende:
1. Jesus står vid Gennesaretsjön och ser två båtar.
2. Jesus går i Simons båt och ber honom ro ut.
3. Jesus undervisar.
4. Dialog/scen: Jesus talar till Simon: ”Ro ut på djupt
vatten, och lägg ut näten där.” Simon: ”Mästare, vi har
hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du
säger det ska jag lägga ut näten.”75
5. De lägger ut näten, och får en stor mängd fisk.76
6. De vinkar åt sina kamrater i den andra båten att komma
och hjälpa till.
7. Båtarna håller på att sjunka.
8. Dialog/scen: Simon Petrus kastar sig ned för Jesu fötter:
”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” Jesus säger till
Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga
människor.”
9. De ror i land, lämnar allt, och följer Jesus.
En tydlig tyngdpunkt i berättelsens tempo sätts vid fiskfångsten, punkt 5–7, och vid ordväxlingen före och efter densamma,
scenerna mellan Simon och Jesus, d.v.s. punkt 4 och 8. I punkt
3 konstateras bara kort att Jesus undervisar, men inget om vad
undervisningen gäller, betoningen i berättelsen hamnar istället
på underverket och ordväxlingen med Simon, punkt 4–8, där
Simons attityd mot Jesus accentueras. Ordväxlingen visar på
75
Jag har av pedagogiska skäl valt att lägga in Jesusorden i fabulan i denna och de två följande analyserna, eftersom Jesusorden i dessa fall är centrala i barnbiblarnas bearbetning
av bibeltexten. I strikt bemärkelse hör naturligtvis inte Jesusord hemma i en fabula, som
ju består av abstraherade händelser, men den pedagogiska vinsten med att ha Jesusorden
samlade i respektive fabula är så stor att jag ändå väljer att göra på detta sätt.
76
Detta skulle kunna tolkas som två händelser. Dock följer fångsten av att man kastar ut
näten, varför jag här tolkar det som en händelse (jfr. Chatmans resonemang kring kernel
(”kärnhändelse”) och satellite (”satellit”), Chatman s 53–56, där fångsten kan ses som en
”satellit” till att kasta ut näten, som är ”kärnhändelsen”. Satelliten är beroende av kärnhändelsen, och kärnhändelsen är anledningen till att satelliten finns).
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en underdånig attityd från Simons sida; detta är första gången
de samtalar i Lukasevangeliet,77 och Simons första ord till Jesus
är ”mästare”, följt av en lydnadshandling. Denna lydnadshandling kulminerar så i den mirakulösa fiskfångsten. När undret
är ett faktum kastar sig Simon Petrus (5:8 är f.ö. första gången
det står Simon Petrus i evangeliet, tidigare har det endast stått
Simon) ner vid Jesu knän och säger att han är en syndare. Detta följs av berättarröstens enda explicita kommentar i texten:
”Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg
all fisken de hade fångat.” Berättelsen mynnar ut i Jesu ord
om att Simon från denna stund ska fånga människor, samt att
lärjungarna lämnade allt och följde honom.
Simons attityd till Jesus verkar vara förebildlig, och i överförd bemärkelse är det just Simons attityd samt dess följd (underverket) som betonas i de två scenerna.78 Typiskt för Lukas
teologi är betoningen på underverk – han är som sagt ensam
om att kombinera lärjungakallelsen med en mirakulös fiskfångst – och texten kulminerar som jag ser det i punkt 5–9,
som berör frågor kring attityd till Jesus samt det underverk
som blir följden.

BARNENS BIBEL
Min läsning av Barnens bibels fabula ser ut på följande vis:79
1. Jesus vandrar omkring och tröstar människor och gör
dem friska.
2. Jesus helar en blind man.

77
De möttes dock redan i 4:38–41 då Jesus botade hans svärmor, vilket får förmodas vara
anledningen till att han kallar Jesus för ”mästare”.
78
Just denna attityd av direkt lydnad och efterföljelse betonas också några perikoper
senare, i berättelsen om tullindrivaren Levi, som också han lämnar allt för att följa Jesus.
Jesus går bara förbi Levi när han sitter i tullhuset, säger ”Följ mig!”, på vilket Levi lämnar
allt och följer Jesus. Betoningen på att lämna ”allt” är typiskt lukansk, och återfinns endast hos Lukas både vad gäller de första lärjungarna och berättelsen om Levi. Till skillnad
från Markus och Matteus versioner om tullindrivaren (Mark 2:13–17, Matt 9:9–13), där
tullindrivaren enbart stiger upp och följer Jesus.
79
Texten om fiskafänget återfinns i Barnens bibel, 1976, s 169–172.
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3. Jesu undervisar dem som är oroliga för att Gud ska
straffa dem: ”Jag ska hjälpa er att komma till himmelen
fastän ni har gjort så mycket ont. Bara ni ångrar det
onda och vill älska Gud av hjärtat … Kom till mig, ni alla
som arbetar och sliter, ni som är trötta och ledsna, så ska
jag trösta er.”
4. Jesus och lärjungarna kommer till Gennesarets sjö.
5. Petrus och hans bror ror ut och fiskar hela natten.
6. De får ingen fisk.
7. Jesus står på stranden och undervisar, med mycket folk
kring sig.
8. Människorna trängs, de håller på att knuffa Jesus i
vattnet.
9. Jesus går i Petrus båt och ber honom ro ut.
10. Människorna lyssnar.
11. Dialog/scen: Jesus ber Petrus ro ut och kasta ut näten.
Jesus: ”Far nu ut på sjön och kasta ditt nät i vattnet, så
ska vi fånga fisk.” Petrus: ”Nu? Mitt på dagen? …
Mästare, vi har fiskat hela natten och inte fått
någonting … Men för att du säger det, ska jag göra det.”
12. De seglar ut och sänker näten.
13. Det blir fullt med fisk i näten.
14. Petrus ropar till Johannes och Jakob, och får hjälp att ta
in fisken.
15. Båtarna blir så fulla av fisk att de nästan sjunker.
16. Dialog/scen: Petrus sjunker ned på knä och säger: ”Gå
ifrån mig, Herre! Jag är en syndig människa.” Jesus:
”Lugna dig Petrus, du får vara min lärjunge i alla fall.
Du ska lära dig det fina yrket att göra människor glada.”
En ny kontext
Barnens bibel har en betydligt längre version av berättelsen än
den som återfinns i bibeltexten, och detta får till följd att dess
fabula är längre än bibeltextens. Nya moment har lagts till,
framför allt i berättelsens början, där punkterna 1, 2 och 3 sak-
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nas i bibeltextens fabula. Punkterna 1 och 2 är av mycket allmän karaktär, och det är svårt att veta om de avser utgöra en
fri summering av något annat bibelavsnitt, eller om de är författarens egna tillägg. Händelserna stämmer i vilket fall inte in på
de perikoper som förekommer i kapitel 4 hos Lukas, så det mesta
talar för att de utgör en sorts summering av Jesu verksamhet i
största allmänhet. Dessa tillägg till berättelsen sätter in det som
följer i ett nytt sammanhang, en ny kontext, vilket inte minst
Jesu budskap i punkt 3 tydliggör. Betoningen och budskapet om
himmelen, som varit återkommande i de tidigare textanalyserna
från Barnens bibel, men då främst utifrån berättarens perspektiv, blir nu ett explicit budskap som läggs i Jesu mun: ”Jag ska
hjälpa er att komma till himmelen, fastän ni har gjort så mycket
ont. Bara ni ångrar det onda och vill älska Gud av hjärtat!”. Detta följs av orden: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och sliter, ni
som är trötta och ledsna, så ska jag trösta er.” Det första Jesusordet har jag svårt att spåra någonstans i bibeln; däremot kan
det andra Jesusordet vara en variant på Matteus 5:4: ”Saliga de
som sörjer, de ska bli tröstade” och Matteus 11:28: ”Kom till mig,
alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”
Från och med punkt 4 märks att Barnens bibel nu är inne
på själva lukastexten, och flera av bibeltextens punkter återfinns. Barnens bibel har med ett antal tillägg; punkt 5 och 6,
som kronologiskt fyller ut det som senare förutsätts av bibeltexten (att Petrus och hans bror fiskat hela natten och inget fått),
samt punkt 8 som förklarar varför Jesus steg i en båt (det blev
helt enkelt för trångt, och människorna höll på att knuffa Jesus
i vattnet). Båda bibeltextens scener återfinns, den första (punkt
4 i bibeltextens fabula, punkt 11 i Barnens bibel) är ganska lik,
medan den andra scenen (punkt 8 i bibeltexten, punkt 16 i Barnens bibel) får sägas vara relativt annorlunda i Barnens bibel.
I punkt 16 säger Jesus (till Petrus): ”Du ska lära dig det fina
yrket att göra människor glada.” Detta tillägg korresponderar
väl med tillägget i punkt 3, och det korresponderar dessutom
väl med Barnens bibels betoning på att Jesus kom för att göra
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människor ”glada” (som var påtaglig i urvalsgenomgången i kapitel två), samt dikotomin ”ledsen–glad” som ofta återkommer
i Barnens bibel.
Ett glatt budskap
Påtagligt är också att tempot ändrats, bl.a. med följden att Barnens bibel får en tydligare betoning på Jesu budskap (punkt 3,
11, 16), eller snarare: Barnens bibels tolkning av Jesu budskap.
Bibeltexten satte en tydlig tyngdpunkt på ordväxlingen mellan
Jesus och Petrus samt på underverket, medan Jesu undervisning bara omnämndes. Barnens bibel däremot tolkar underverket just utifrån de ord som läggs i Jesu mun i punkt 3 och 16.80
Än en gång är det alltså så att en ellips (ett tomrum) i bibeltexten fylls ut och i Barnens bibel blir till en scen, där det i detta
fall fylls på med undervisning lagd i Jesu mun.
Vidare skapar tilläggen i punkt 1, 2, 3 och 16 en ny ram
till hela berättelsen. Följden blir en spretigare text, där Jesus
vandrar omkring, helar en blind och undervisar, för att plötsligt stå vid Gennesarets sjö. Detta i motsats till bibeltexten,
som enbart utspelar sig vid Gennesaretsjön. Genom den nya
ramen ändras fokus och tempo i berättelsen.
Utmärkande för bibeltexten är enligt min mening att det är
Jesu handlingar och hans dialog med Petrus snarare än Jesu
budskap som lyfts fram, medan Barnens bibel i jämförelse får
sägas lyfta fram Jesu undervisning. Men vad i Jesu undervisning är det som lyfts fram, och hur görs det? Genom tilläggen i
fabulan, främst genom punkt 3 men också genom händelserna i
tilläggen i punkt 1 och 2, blir de initiala Jesusorden tolkningsraster till själva berättelsen. Jesu budskap i punkt 3 föregår
det som komma skall, för att i Jesusorden i punkt 16 summera
berättelsen. Det handlar om att komma till himmelen (punkt
3) och om att göra människor glada (punkt 16). Som nämnts
ovan är många av Jesusorden i Barnens bibels berättelse svåra
80
Här avviker alltså bilden från den annars vanliga tendensen att primärt framhäva Jesu
underverk, som jag visade på i kapitel två.
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att härleda just till bibeln. ”Jag ska hjälpa er att komma till
himmelen, fastän ni gjort så mycket ont” är inte något välkänt
Jesusord, inte heller orden till Petrus: ”Du ska lära dig det fina
yrket att göra människor glada.” Men det är ord, lagda i Jesu
mun, som säger något om vad som är viktigt i Barnens bibels
återgivning av fiskafänget. De initiala orden om att komma till
himmelen, och de avslutande orden om att Petrus ska lära sig
det fina yrket att göra människor glada, inramar och tolkar
på så sätt själva underverket, och sätter in underverket i ett
sammanhang. De inledande punkterna i fabulan blir på så sätt
närmast till en prolog till det som sägs i punkt 3 och som sedan summeras i punkt 16. Där bibeltexten satte underverket i
centrum, sätter Barnens bibel underverkets mening i centrum,
en mening som styrs av Jesu undervisning. Barnens bibels nya
tempo är relaterat till denna nya accentuering i berättelsen.
Lånad auktoritet
Många av Jesusorden i Barnens bibel står inom citationstecken.
Detta leder till en situation av auktoritet (”så här sa Herren
Jesus”), trots att det är så att de flesta av citaten i berättelsen
inte är från Jesus och att de som möjligtvis härstammar från
Jesus är rejält bearbetade.
Detta lån av auktoritet döljs genom att berättaren ”gömmer
sig”, och karaktären, i detta fall Jesus, får tala för sig själv i
direkta citat. Detta är fallet t.ex. i Jesu ord till Petrus. Dock
förekommer dessa citat ibland i sammanhang där berättaren
explicit gjort sig synlig. Jesustalet i fabulans punkt 3 introduceras t.ex. på följande sätt av berättarrösten: ”Han [Jesus]
talade om för dem att Gud älskade dem, att han älskar också
syndare. Han tröstade dem nog [min kursivering] så: ’ Jag ska
hjälpa er att komma till himmelen … ’.” Här är det ordet ”nog”
som intresserar mig, där berättarrösten faktiskt antyder att
det som anges är en preliminär bestämning, Jesus talade ”nog”
så. Detta är ett exempel, om än ovanligt, där berättarrösten
inte gömmer sig bakom Jesu budskap. Tvärtom antyds indirekt
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att det som läggs i Jesu mun inte är direktcitat utan mer av en
gissning från berättarröstens sida, ”Han tröstade dem nog så”.
I jämförelse med bibeltexten får Barnens bibel sägas ha en
mycket tydlig, kommenterande berättarröst, som verkar veta
det mesta och som dessutom ger sina synpunkter på de händelser och de personer som finns med i berättelsen. Det är i
jämförelse med bibeltexten en påtaglig skillnad i berättarröstens aktivitet, vilket märks berättelsen igenom. Jag noterade
ovan att Jesu undervisning i Barnens bibels version bl.a. handlar om att göra människor glada. Detta budskap förstärks av
berättarrösten, som flera gånger återkommer till motsatsparet
”ledsen–glad” i berättelsen om fiskafänget. Två exempel från
berättelsens början (d.v.s. innan Jesus har undervisat, det som
är punkt 1 i fabulan och som summerar Jesu verksamhet) tydliggör detta: ”Ofta träffade han människor som var ledsna …
Då tog Jesus dem i handen, och de fick stå på sina sjuka ben.
Och med ens blev de friska … Du må tro de blev glada!”. ”Men
de flesta människor var ledsna för att deras hjärtan var syndiga … Också sådana människor gjorde Jesus glada igen. Han
talade om för dem att Gud älskade dem … Det var en glad nyhet
för människorna.” Här banar berättarrösten väg för Jesu budskap i punkt 3, och på så sätt hänger berättelsen samman tematiskt. Efter Jesu undervisning i punkt 3 konstaterar berättarrösten: ”Och det kom allt fler och fler människor. Alla ville
de höra det glada budskapet.” Detta sammanfattar det som är
ett av Barnens bibels huvudbudskap i texten: Jesu budskap är
ett glatt budskap som gör ledsna, syndiga och olyckliga människor glada. Eller som det summeras av berättarrösten i det
som är punkt 4 i fabulan: ”Jesus ställde sig på stranden för
att tala till människorna och förkunna det glada budskapet för
dem, den glada nyheten att Gud älskade dem.” Denna berättarröstens betoning förklarar också Jesu avslutande budskap
till Petrus i punkt 16: ”Du skall lära dig det fina yrket att göra
människor glada.” Kallelsen av lärjungar finns som sagt med
i två versioner i Barnens bibel, och Jesu avslutande budskap
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till Petrus korresponderar med hur berättarrösten avslutar den
första lärjungakallelsen i ett tidigare avsnitt: ”Till sist hade
han tolv lärjungar, tolv vänner som alltid ville vara hos honom
och lära sig att göra människor lyckliga (s 168).”
Eftersom Jesu undervisning inte explicit skrivs ut i
Lukas text, blir det här tydligt att det som är berättarens fokus i texten, att olyckliga människor blir glada, i Barnens bibel
också blir till Jesu budskap. Det är berättarens fokus som är
det viktiga i Barnens bibels version av fiskafänget och berättarens teologiska poäng förstärks av de ord som läggs i Jesu
mun. Den ram som berättarrösten och Jesu undervisning sätter tolkar underverket och sätter in det i ett sammanhang, ett
sammanhang som fokuserar dels dikotomin ledsen–glad (att
göra ledsna människor glada), dels himmelen.
Utmärkande för Barnens bibels version av fiskafänget är vidare det nollfokaliserade berättandet, t.ex. att jag som läsare vid
upprepade tillfällen genom interna fokalisationer får veta vad
Petrus och människorna runt Jesus tänker. Detta fyller en såväl informativ som didaktisk funktion. När t.ex. Petrus just fått
uppmaningen av Jesus att kasta ut näten igen, så står följande:
”Petrus tittade förvånad på honom. Nu? Mitt på dagen? Inte var
det någon bra tid att fiska på, inte!”. Här uppstår ett problem.
Är det Petrus tankar jag som läsare får del av? Eller är det berättaren som informerar mig? Eller är det en kombination? Här
är det, liksom i texten om Abraham och Isak, exempel på erlebte
Rede (fritt indirekt tal). Lärjungarna seglar ut med båten, och
nu får jag uttryckligen veta vad Petrus tänker: ”… och Petrus
tänkte: ’Skulle det komma fisk i nätet nu? Å nej, det är väl inte
möjligt!’ ” Dessa tankar från Petrus följs direkt av berättarröstens kommentar: ”Men vad han tog miste!” Vidare vet berättarrösten hur Petrus kände sig när undret väl är ett faktum: ”När
Petrus såg det [att näten är fulla av fisk] skämdes han alldeles
väldigt.” Avslutningsvis får jag så veta vad Petrus tänkte: ”’Vad
jag är dum, ’ tänkte Petrus. ’Och vad Jesus är stark och klok!’”
Berättelsen avslutas med Jesusordet i punkt 16, som berät-
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tarrösten vet sägs ”vänligt” av Jesus, och som avslutas med orden: ”Du ska lära dig det fina yrket att göra människor glada.”
På detta följer de sista orden i berättelsen, som blir berättarröstens: ”Då älskade Petrus sin Mästare Jesus ännu mer.”
Erlebte Rede är en bra berättarstrategi att använda sig av
för att skapa identifikation med en karaktär i en berättelse. I
berättelsen om Abraham och Isak användes erlebte Rede för att
skapa identifikation med Abraham och för att visa på hans vördnadsfulla inställning till Gud. I fiskafänget används erlebte Rede
för att skapa identifikation med Petrus och för att betona hur
stark och klok Jesus är. Genom att vi får se med Abrahams ögon
och tänka med Abrahams tankar, och genom att vi får se med
Petrus och tänka med Petrus tankar, skapas identifikation med
dessa gestalter. I båda dessa fall blir slutresultatet ett budskap
som accentuerar underkastelse och vördnad för Gud/Jesus.
Jesus i centrum
Illustrationen till ”Det underbara fiskafänget” är svart-vit och
föreställer Jesus i en båt med två fiskare som drar in mängder
med fisk. Det är alltså själva underverket, fiskfångsten, som betonas i motivet. Den skäggbeklädde Jesus står mitt i båten, har
en helvit klädnad och håller båda händerna lyfta med handflatorna uppåt. Det helsvarta vattnet, som täcker stora delar av
bilden, bildar en bakgrund som lyfter fram den vitklädde Jesus.
De båda fiskarna, till vänster och till höger om Jesus, håvar in
mängder med fiskar. I bakgrunden ser man ett berglandskap i
grått, samt några hus. I övre högra hörnet ser man en sol.

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Min läsning av Bibeln i berättelser och bilders fabula ser ut på
följande vis:81
1. Jesus står vid Gennesarets sjö, det är mycket folk.
2. Jesus ser två fiskebåtar.
81

Texten om fiskafänget återfinns i Bibeln i berättelser och bilder, s 182–186.
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3. Jesus ställer sig i en av båtarna och talar.
4. Monolog/ scen: Jesus undervisar. Mark 4:26–29, Mark
4:30–34 och Matt 17:20/Mark 11:23.
5. Dialog/ Scen: Jesus talar till Petrus: ”Far ut på sjön, där
det är djupast och kasta ut era nät till fångst.” Simon
Petrus: ”Vi har slitit hela natten, och det finns ingen fisk
att fånga – det är ingen idé. Men på ditt ord ska jag kasta
ut näten.”
6. Fiskarna ror ut, och får stor mängd fisk.
7. De gör tecken till kamraterna i andra båten att komma
till undsättning.
8. Båtarna blir så fulla att de nästan sjunker.
9. Dialog/scen: Simon Petrus faller ned för Jesu fötter: ”Gå
bort från mig, Herre, för jag är en syndig man”. Jesus:
”Du skall inte vara rädd. Från och med nu ska du fånga
människor. Det betyder att som du förut fångade fisk med
nät, ska du med de ord och berättelser, som du har hört
fånga människors uppmärksamhet.”
10. De drar upp båtarna på land och följer Jesus.
Ett nytt sammanhang
Det som framför allt utmärker Bibeln i berättelser och bilders
fabula är punkt 4. Denna punkt står för över halva berättelsens textmängd och består av undervisning, tydligt hämtad
från Markus 4:26–34, samt ett Jesusord från parallelltexterna
i Matteus 17:20/Markus 11:23. Här fyller alltså Bibeln i berättelser och bilder ut punkt 4 i bibeltextens fabula, där det enbart stod att Jesus undervisade. Bibeln i berättelser och bilder
fyller detta tomrum med texter ur Jesu undervisning, hämtade
främst ur Markus men även Matteus, som får tolka själva undret, fiskfångsten, och sätta in det i ett sammanhang. Texterna
i Markus 4:26–34 handlar om Guds rike, om växande sådd, om
trons utbredning, och genom att på ett tidigt stadium sätta in
dem i berättelsen styrs läsarens förståelse av det som sedan
följer.
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Trots stora teologiska skillnader så använder Bibeln i berättelser och bilder och Barnens bibel här alltså samma narrativa strategi: ett budskap från Jesus läggs in tidigt i skeendet,
ett budskap som inte finns med i den ursprungliga lukastexten,
och detta budskap får vara ett filter eller raster som får tolka
det som sedan följer i berättelsen. De båda dialogerna från bibeltextens fabula finns företrädda i Bibeln i berättelser och bilder men, liksom i Barnens bibel, avviker den sista dialogen från
bibeltexten. Här förklaras nämligen, liksom i Barnens bibel,
vad det innebär att ”fånga människor”. Och förklaringen läggs
i Jesu mun: ”Det betyder att som du förut fångade fisk med nät,
ska du med de ord och berättelser, som du har hört fånga människors uppmärksamhet.”
Undervisningen i centrum
I termer av tempo och längd är det påtagligt hur Jesu undervisning poängteras i Bibeln i berättelser och bilder jämfört med
bibeltexten. Stora delar av Markus 4:26–34 återfinns mitt i texten, i punkt 4, fritt återgivna, men ändå nära bibeltexten såväl
innehållsligt som tematiskt. Som jag tidigare konstaterat utgör
denna punkt nära hälften av textmassan. Samtidigt kompletteras texten i Markus 4 av texter från andra parallellställen i
såväl Markus som Matteus. Det hela för tankarna till vad man
skulle kunna kalla för tematisk evangelieharmoniering. Så
mynnar t.ex. Jesu undervisning i punkt 4 ut i orden om att en
tro stor som ett senapsfrö kan försätta berg – men bergsmotivet
finns inte med i Markus 4:26–34, utan återfinns i parallellstället i Matteus 17:20.
Citaten är relativt bibelnära, och i motsats till Barnens bibel är det enkelt att se varifrån Jesusorden är tagna (i detta
fall primärt från Markus 4). Samtidigt leder denna betoning
på Jesu budskap till att själva underverket förskjuts från att
vara i centrum till att snarare vara en illustration till undervisningen. Tempot har ändrats, och centrum i berättelsen är inte
längre underverket och dialogen, utan Jesu undervisning.
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Karaktärtal eller berättartal?
Samtidigt som Bibeln i berättelser och bilder på många sätt ligger nära bibeltexten är den berättande, förmedlande instansen
tydlig i texten om man jämför med bibeltexten. Genom att citationstecknen dessutom inte särskiljer Jesusord och berättarens
tolkning av dem ställs jag som läsare inför en löpande text där
berättarens tilltal och tillägg inte går att skilja från Jesusorden.82 Det tydliggör å ena sidan berättarsituationen, men å andra sidan blir följden att man inte riktigt vet när man har med
karaktärtal (i detta fall Jesusord) och när man har med berättartal att göra. Berättarens och karaktärens röster flyter mer
eller mindre ihop, ett ”övergångsområde” uppstår.83 Dessa Jesusord står dessutom med citationstecken i Bibeln i berättelser och
bilders version av fiskafänget, så att Jesusord och berättartal
blandas, utan tydlig åtskillnad. T.ex. märks detta i undervisningen om senapskornet:
Och Jesus sa också till dem från båten. ”Om en människa har så mycket tro som det allra minsta frökorn – senapskornet – vilken kraftig tro hade han
eller hon då inte. Kom ihåg, fröet är så litet att man
knappt kan se det. Och ändå ligger inte fröet där och
tänker, hur ska jag komma igenom allt detta mörker?
Så tung jorden är ovanför mig … ”

Jesustalet expanderar och fylls ut med förklarande, didaktiska
moment genom att berättaren lägger ut och lever sig in i liknelsen om senapskornet. Men om argumentationen börjar i Markus kapitel 4 avslutas den med ett citat som ligger nära Matteus 17:20: ”Ja, om ni har tro, bara som ett senapskorn, så kan
ni sannerligen också flytta berg”. Här blandar alltså berättar82

Observera att det alltså i detta fall inte är erlebte Rede, utan direkta berättarkommentarer och berättartillägg.
83
Detta är en inte helt ovanlig berättarstil. Så har t.ex. Helene Blomqvist undersökt en
berättare med likartat tilltal i Sven Delblancs Samuelssvit, Blomqvist, s 64–67. Blomqvist
myntar begreppet ”övergångsområde” för de ställen i texten där karaktärtal och berättartal inte tydligt går att särskilja.
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rösten bibelord genom tematiska stickord – i detta fall ”senapsfrö” – med sina egna tankar och reflektioner kring detta tema.
Som jag noterade ovan får Jesu undervisning från främst
Markus stor plats i Bibeln i berättelser och bilders version av fiskafänget. Man kan konstatera att det i innehållsförteckningen
i Bibeln i berättelser och bilder, där det anges från vilka bibeltexter respektive berättelse kommer, explicit anges att berättelsen är baserad på Lukas 5 och Markus 4. Som jag visade ovan
så finns även Jesusord från andra ställen med, och resultatet
blir en tematisk evangelieharmoniering, där olika synoptiska
bibelord blandas med berättarröstens tankar och tolkningar.
Ett exempel på detta är de sista orden i ”Petrus fiskefångst”:
”Men Jesus sa till Simon Petrus: ’Du ska inte vara rädd. Från
och med nu ska du fånga människor. Det betyder att som du
förut fångade fisk med nät, ska du nu med de ord och berättelser, som du har hört fånga människors uppmärksamhet’.”
De första två meningarna känner man igen från Lukas 5:10b,
medan den sista meningen är ett tillägg, lagd i Jesu mun, som
tolkar vad det innebär att fånga människor.
Fokalisationen i Bibeln i berättelser och bilder är här extern,
i motsats till Barnens bibel. Istället vidtas en annan tolkningsstrategi, där berättarrösten fyller ut framställningen med sina
egna tolkningar. Berättelsen om fiskafänget är första gången
som vi får del av Jesu undervisning i Bibeln i berättelser och
bilder. Det är dessutom undervisning i form av liknelser, vilket
föranleder berättarrösten att initialt gå in med en förklarande
anmärkning i texten: ”Han [Jesus] ropade med hög röst. Han
talade ofta ute i det fria, där det var högt till himlen, och ibland
använde han något i det han sa som han just fick syn på, till
exempel en bonde som gick och sådde sin åker, en fiskare som
kastade ut sitt nät eller en fågel som flög förbi.”
Underverk och dialog
Även i ”Petrus fiskefångst” är det själva fiskfångsten som illustreras, men liksom i berättelsen om Abraham och Isak är det
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ett speciellt ögonblick som illustreras, nämligen lärjungakallelsen och då specifikt Jesu dialog med Petrus. I bildens bakgrund
ser man två båtar och sex fiskare. Fem av fiskarna jobbar med
att håva in alla fiskar i nät. I förgrunden ser man den sjätte
fiskaren, Petrus, med en fisk i sin högra hand, stående på knä
vid Jesus. Det är med andra ord scenen där Petrus faller ned
framför Jesu fötter som illustreras, och man ser i bilden hur
Jesus talar med Petrus. Direkt bakom Jesus och Petrus ser man
två fiskare som håller ett nät med massor av stora fiskar, och
i bakgrunden ser man två båtar i vilka man också drar upp
överfulla nät. Större delen av bildens mitt utgörs på så sätt av
sjön och de många fiskarna, medan bakgrunden visar upp ett
berglandskap med några hus och lite träd, samt i överkant av
bilden två fiskmåsar. Även här finns många djur med i illustrationens förgrund, längst till höger ser man en krabba, och strax
över krabban ännu en fiskmås. I förgrunden finns också en hel
del blommor, som ofta är fallet i Bibeln i berättelser och bilders
illustrationer. På detta sätt illustrerar bilden såväl själva underverket som dialogen mellan Jesus och Petrus.

SAMMANFATTNING
Fiskafänget presenteras mycket olika i Barnens bibel och Bibeln
i berättelser och bilder, inte minst ur ett teologiskt perspektiv.
Men trots de stora teologiska olikheterna mellan de båda barnbiblarna och trots de mycket olikartade ord som läggs i Jesu
mun påminner de om varandra i ett viktigt hänseende: den narrativa strategin. Den är nämligen, på flera plan, påtagligt likartad i de båda barnbiblarna. Båda väljer att fylla ut tomrummet
från bibeltexten vad gällde Jesu undervisning, och båda väljer
att i Jesu ord till Petrus lägga in sin egen tolkning av vad människofisket handlar om och syftar till. Dessutom lägger båda
in ett helt nytt, inledande Jesusord i fabulan, ett Jesusord som
dessutom kan ses som ett tolkningsraster till det som sedan följer i respektive berättelse. I motsats till bibeltexten, som har
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underverket och dialogen mellan Jesus och Petrus i centrum,
har de båda barnbiblarna istället en tolkning av underverkets
betydelse i centrum och denna tolkning läggs i båda fallen i
Jesu mun. Gemensamt för dem båda är att underverket sätts
in i Gudsrikets sammanhang, om än i mycket olika tolkning.
I återgivandet av Jesusorden väljer barnbiblarna olika strategier, men med det likartade resultatet att det är svårt för den
oinsatte att avgöra vad i texten som är Jesuscitat och vad som
är berättarens tillägg.
Samtidigt blir vissa skillnader i transformationen tydlig.
Så får läsaren av Barnens bibels nollfokaliserade händelsekedja t.ex. reda på Petrus tankar, och berättarrösten ger aktiva
anmärkningar och kommentarer till berättelsens skeende och
karaktärernas tankar. I Bibeln i berättelser och bilder däremot
är fokaliseringen extern rakt igenom, och det är berättarröstens inlägg och tolkningar som dominerar. Initialt är dessa
inlägg öppna, men efterhand blir de dolda kommentarer och
tolkningar inlagda i de citerade Jesusorden. Jesusord, blandade med berättarröstens kommenterande tillägg, står för över
halva textmassan i Bibeln i berättelser och bilders version av
fiskafänget och dessa Jesusord är tematiskt sammansatta från
olika evangelier, om än med en tyngdpunkt i Markus. Berättarröstens funktion och dominans i berättelsen är ännu en gång
en av de stora skillnaderna mellan bibeltext och barnbibeltext,
där det även denna gång är så att bibeltextens ellipser fylls ut
och görs till scener eller pauser.
Teologiskt betonar Barnens bibel relationen mellan Jesus
och lyckan och att Jesus gör ledsna människor glada. I linje
med detta handlar lärjungakallelsen om att göra människor
glada. Vidare betonas i Jesu budskap att Jesus vill hjälpa människor att komma till himmelen. För Barnens bibel verkar det
vara viktigt att poängtera evangeliet som just glädjebudskap
och dess förmåga att göra ledsna, syndiga människor glada. Vidare är himmelriket, liksom i tidigare textanalyser, ett centralt
tema i Barnens bibels version.
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Bibeln i berättelser och bilder betonar istället trons kraft,
att det lilla (t.ex. senapsfröet) kan bli något stort, ett överflöd,
något som sedan exemplifieras med fiskundret. Lärjungakallelsen handlar om att fånga människors uppmärksamhet med
de ord och berättelser som Jesus berättat. I Bibeln i berättelser
och bilder handlar Jesu ord om att fånga människors uppmärksamhet, om trons utbredning, det man skulle kunna kalla för
himmelriket i immanent bemärkelse. I Barnens bibel handlar
det däremot om att en dag få komma till himmelen, alltså himmelriket i en transcendent bemärkelse. Dock betonar även Barnens bibel himmelen här och nu i det att olyckliga och ledsna
människor blir lyckliga och glada i mötet med Jesus. Mycket
talar dock för att denna lycka i mötet med Jesus i Barnens bibel
tjänar som illustration till den lycka som väntar i himmelen.

JESUS OCH BARNEN
BIBELTEXTEN
Jesus och barnen är en text som återfinns i de tre synoptiska
evangelierna (Mark 10:13–16, Matt 19:13–15, Luk 18:15–17).
Trots stora likheter versionerna emellan är dock vissa skillnader påtagliga. Så är t.ex. Markus ensam om att nämna att Jesus
blir ”förargad” på lärjungarna. Denna ”förargelse” hänger med
största sannolikhet samman med Markusevangeliets övergripande teologi, där lärjungarna gång på gång porträtteras som
oförstående inför Jesu verksamhet, och över lag framställs som
avskräckande exempel.84 Matteus och Lukas har generellt en
tendens att slipa bort eller mildra dessa negativa omdömen från
Markus; följaktligen saknas Jesu förargelse över lärjungarna i
deras versioner.85
Texten befinner sig dessutom i ett annat sammanhang hos
84

Rhoads, Dewie och Michie, s 122–129.
Jesu ilska ingår som ett inslag i Markus övergripande teologi och återkommer flera
gånger hos honom (t.ex. Mark 3:5 och 1:41). I båda dessa fall har såväl Matteus som Lukas
tagit bort Jesu ilska. Ehrman, 2005, s 133–139.

85
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Lukas än hos Markus och Matteus. Hos Markus och Matteus föregås berättelsen om Jesus och barnen av en text om skilsmässa
och åtföljs av texten om den rike ynglingen. I Lukas, däremot,
föregås berättelsen om Jesus och barnen av liknelsen om den
självrättfärdige farisén och den ödmjuke tullindrivaren, en text
som endast återfinns hos Lukas, för att liksom hos Markus och
Matteus följas av texten om den rike ynglingen (som hos Lukas
inte är en ”yngling” utan ”en uppsatt person”). I det sammanhang som Lukas infogar texten om Jesus och barnen är det lätt
att se en linje mellan det prestigefulla, att vara något i sina egna
och andra människors ögon (som farisén och den rike mannen)
och att till synes inte vara något (som tullindrivaren och barnet).
Så föregås texten om Jesus och barnen i Lukas av orden ”Den
som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar
sig skall bli upphöjd” (Luk 18:14b). Detta, kombinerat med betoningen av det utsatta och prestigelösa barnet, som helt uppenbart inte har så mycket att förhäva sig över vad goda gärningar
eller rikedom anbelangar, skapar ett annat sammanhang och
därmed en annan tolkningsgrund än hos Markus och Matteus.86
Hos dessa två infogas texten om Jesus och barnen istället efter
en text om äktenskap och skilsmässa, och kan därför lättare tolkas som en text som hör hemma inom barn- och familjetemat,87
medan texten i Lukas sammanhang uppmuntrar till att se barnen som modeller till lärjungaskap just genom sin position som
de minsta och mest utsatta i familjen och i samhället.88
Men oavsett sammanhang: exakt vad i det att vara barn är
86
Vidare använder Lukas ett annat grekiskt ord för barn än vad Markus gör. Förlagan,
Markus, använder det övergripande ordet paidion, d.v.s. ”barn”, och Matteus tar över
det uttrycket. Det gör inte Lukas, som istället byter till det mer specifika brefos, d.v.s.
”spädbarn”. F.ö. används även brefos i Lukas 1:41, där om barnet i Elisabets mage. Somliga
menar att Lukas användning av denna term skulle reflektera en ordning anpassad till
barndop, se resonemang i Davies och Allison, s 34–35. För den grekiska betydelsen av
orden, se Bauer, s 604 (paidion) och s 147 (brefos). Denna skillnad märks inte av i den
svenska översättningen, där det konsekvent översätts ”barn” i samtliga versioner, men i
den grekiska texten är det alltså så att läsaren i detta fall får mer specifik information från
Lukas än vad han/hon får från Markus och Matteus.
87
Så tolkar också många bibelkommentarer det, se t.ex. tolkningen av Matteus text i Davies och Allison, 1997, s 31–32. För en alternativ tolkning, där texten om Jesus och barnen
istället får tolka den följande texten om en ung man, se Patte, s 270–271.
88
För en mer djupborrande diskussion kring detta, se Miller-McLemore, s 94–101.
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det som betonas? Är det barnets beroende av andra? Eller är det
barnets kvaliteter som åsyftas, t.ex. tillit, prestigelöshet, ärlighet
etc.? Eller är det både och? Bibeltexten är öppen för tolkning.
Vad man generellt kan konstatera är att barn har en framträdande roll i evangelierna, inte minst mot bakgrund av barnets perifera position i den antika världen.89 Även om barnet
kunde ha en mer framträdande position inom judendomen än i
den hellenistiska kulturen, har det noterats att det ingenstans i
den antika judiska litteraturen förekommer att barn lyfts fram
som ideal för vuxna att ta efter.90 Så kan Jesus t.ex. uppmana
vuxna att bli som barn (Mark 9:33–37, Matt 18:1–5, Luk 9:46–
48). I Matteus är det dessutom barnen i templet som sjunger att
Jesus är Guds son (Matt 21:15).
Jämförelsen mellan bibeltext och barnbibeltext blir i denna
textanalys något mer komplicerad än i fiskafänget, eftersom det
finns tre olika versioner, sinsemellan relativt lika, av berättelsen om Jesus och barnen. Vidare var det påtagligt i analysen av
fiskafänget att barnbiblarna blandar och ger från olika evangelietexter. Det gör att jag i fabulaavsnittet kommer att gå igenom
samtliga tre fabulaversioner och jämföra dem med varandra.
I min läsning av Jesus och barnen i Markusevangeliet får
fabulan följande utseende:
1. Folk kommer med barn till Jesus för att han ska röra
vid dem.
2. Lärjungarna visar bort dem.
3. Jesus blir förargad.
4. Jesus undervisar lärjungarna: ”Låt barnen komma hit
till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana
som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn kommer aldrig dit in.”
5. Jesus tar dem i famnen, lägger händerna på dem och
välsignar dem.

89
90

Se Davies och Allisons resonemang, 1997, s 35.
Se Gundry-Volfs resonemang kring detta, s 31–40.
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I min läsning av Matteusevangeliet får fabulan följande utseende:
1. Man kommer med barn till Jesus för att han ska lägga
händerna på dem och be.
2. Lärjungarna visar bort dem.
3. Jesus undervisar lärjungarna: ”Låt barnen vara,
och hindra dem inte från att komma hit till mig!
Himmelriket tillhör sådana som de.”
4. Han lägger händerna på dem och går sedan därifrån.
I min läsning av Lukasevangeliet får fabulan följande utseende:
1. Folk kommer fram med sina barn till Jesus för att han
ska röra vid dem.
2. Lärjungarna får se det och visar bort dem.
3. Jesus kallar till sig lärjungarna.
4. Jesus undervisar lärjungarna: ”Låt barnen komma hit
till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana
som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn, han kommer aldrig dit in.”
En jämförelse mellan de tre evangeliernas fabulor visar att de,
trots stora likheter, också uppvisar vissa skillnader. Markus
är t.ex. ensam om att nämna att Jesus blir ”förargad” (punkt
3 i markusfabulan), något som Matteus helt saknar, medan
Jesus i Lukas istället ”kallade dem [lärjungarna] till sig” (punkt
3 i lukasfabulan). Vidare är Markus ensam om att nämna att
Jesus tog upp barnen i famnen och att han välsignade dem
(punkt 5 i markusfabulan). I Matteus lägger Jesus enbart händerna på barnen (punkt 4 i matteusfabulan), medan Lukas helt
har tagit bort detta moment. En annan skillnad är att Matteus, sin vana trogen, talar om ”Himmelriket” istället för ”Guds
rike”, det begrepp som Markus och Lukas använder. Vidare har
Matteus tagit bort den sista delen av Markus tal (Mark 10:15):
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”Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in”.91
Berättelsen om Jesus och barnen är, oavsett vilken version
man väljer, en kort berättelse. Människor kommer till Jesus
med barn, lärjungarna visar bort dem, Jesus håller ett tal, hos
Markus och Matteus följer dessutom vad vi skulle kunna kalla
ett handpåläggningsmoment. Tyngdpunkten hamnar i Jesusorden, låt vara med något olika accent och längd i respektive
evangelium.
Vidare är berättelsens händelser externt fokaliserade rakt
igenom, i samtliga versioner. Läsaren får veta att folk kommer
fram till Jesus med barn, men han/hon får inte reda på hur de
i texten ingående karaktärerna (folket, barnen, lärjungarna,
Jesus) tänker eller känner inför detta, med ett undantag: Markusevangeliets notis om att Jesus blir ”förargad”. Detta skulle
kunna vara ett uttryck för en nollfokaliserad händelse, eftersom
berättaren här vet vad Jesus känner och tänker, och i många andra perikoper använder Markusevangeliets berättare denna teknik.92 I denna text tolkar jag det dock som en extern fokalisering,
där Markus utifrån konstaterar att Jesus ger uttryck för vrede.

BARNENS BIBEL
Min läsning av Barnens bibels fabula ser ut på följande vis:93
1. Mammor går på gatan med sina barn, de små på armen,
de större vid handen.
2. Mammorna kommer till Jesus.
3. Lärjungarna söker hindra dem.
4. Jesus blir förargad.
5. Jesus ropar till mammorna och barnen: ”Kom ni
bara till mig!”
91
Däremot förekommer en likartad formulering i Matt 18:3: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.” Matteus kan alltså ha
valt att utesluta Mark 10:15 eftersom han redan hade en variant av Jesusordet med i 18:3.
92
Rhoads, Dewie och Michie, s 39–62.
93
Texten om Jesus och barnen återfinns i Barnens bibel, 1976, s 197–198.
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6. Jesus talar till lärjungarna: ”Låt barnen komma till mig
och kör inte bort dem!”
7. Barnen springer glada fram till Jesus och ställer sig
omkring honom.
8. Jesus lägger händerna på deras huvuden, smeker dem
och välsignar dem.
9. Jesus undervisar: ”Han sade till dem att de alltid skulle
vara snälla och att de en gång skulle få komma till
honom i himmelen.”
Barn och Jesus hör ihop
Vid en jämförelse är det påtagligt att Barnens bibel ligger närmast Markusevangeliets version av texten om Jesus och barnen. Liksom i Markusversionen nämns att Jesus blir förargad
(punkt 3 hos Markus, punkt 4 i Barnens bibel) och liksom i
Markusversionen är ett välsignelsemoment med (punkt 5 hos
Markus, punkt 8 i Barnens bibel). Det gör att jag väljer att jämföra fabulan från Markusversionen med Barnens bibel. Vid en
sådan jämförelse framträder ett antal drag som utmärkande för
Barnens bibel. Inledningsvis betonas mammorna och barnen
(punkt 1 och 2 i Barnens bibels fabula), medan bibeltexten bara
konstaterar att ”folk” kom till Jesus med barn (ingen av evangelietexterna nämner att det specifikt skulle vara just mammor
som kommer fram till Jesus med barnen). Sedan följer lärjungarnas försök att hindra mammorna och barnen (punkt 3) samt
att Jesus blir förargad (punkt 4). På detta följer fem punkter
där tyngdpunkten hamnar på Jesu undervisning samt själva
välsignelseakten. Först talar Jesus till mammorna och barnen:
”Kom ni bara till mig!” (punkt 5) för att sedan tala till lärjungarna: ”Låt barnen komma till mig …”(punkt 6). Här har vi alltså
en upprepning av ett och samma budskap, först till mammorna
och barnen, sedan till lärjungarna. Uppenbarligen är detta en
viktig poäng i Barnens bibels version av texten: barn och Jesus
hör ihop. Upprepningar är, som vi sett tidigare, dessutom ett
vanligt sätt för Barnens bibel att kommunicera sin poäng.
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Efter detta kommer notisen att barnen glada springer fram
till Jesus och ställer sig omkring honom (punkt 7), på vilket
följer att han lägger händerna på deras huvuden och välsignar
dem (punkt 8), en handling som utmynnar i ännu ett Jesusord:
att de alltid ska vara snälla och att de en gång ska få komma
till Jesus i himmelen (punkt 9). I denna punkt, som helt saknas
i bibeltexten, talar alltså Jesus direkt till barnen, och betonar
att de ska vara ”snälla”. Sammantaget kan man konstatera att
fem punkter från Markus finns med. De har kompletterats med
fyra ytterligare punkter: punkt 1, 5, 7 och 9. Samtliga fyra tillägg har med barnen och mammorna att göra.
En ny sensmoral
Dessa nya punkter skapar nya tyngdpunkter i berättelsen. Dels
blir det en tyngdpunkt i berättelsens början, med mammorna
och barnen, där ”barn” specificeras. Det blir också en tyngdpunkt
i berättelsens mitt, där Jesus upprepar sitt budskap, först till
mammorna, sedan till lärjungarna. Vidare finns ett fokus på Jesusorden, där framför allt Jesu avslutande ord till barnen (punkt
9), blir lite av berättelsens sensmoral och sammanfattande budskap: ”Han sade till dem att alltid vara snälla och att de en gång
skulle få komma till honom i himmelen.” Barnens bibels berättelse betonar på så sätt hur Jesus välkomnar barnen och mammorna, men framför allt betonas Jesu budskap om vikten av att
vara snäll, som i Barnens bibel är direkt riktat till barnen.
Alltid vara snäll
Som i de andra texterna från Barnens bibel som jag analyserat
har bibeltextens externt fokaliserade berättelse ersatts av en
nollfokaliserad. Berättarrösten vet vad mammorna tänker på
väg till Jesus, och låter läsaren ta del av det: ”Våra barn måste
också lära känna Herren Jesus, och aldrig glömma honom.”
Berättarrösten vet vidare vad mammorna vill säga till
Jesus: ”Käre Herre Jesus, du kan göra alla människor lyckliga, inte bara de stora utan barnen också. Vill du inte lägga

154

JESUS OCH BARNEN – BARNENS BIBEL

handen på våra barn och be för dem? Då blir de säkert lyckliga
och glada.” Vidare vet berättarrösten vad barnen känner inför
Jesus: ”… de var inte alls blyga och rädda för honom. Aldrig har
några barn varit rädda för Jesus.” Berättarrösten vet att såväl
mammor som barn såg glada ut när de gick till Jesus, ”som om
de var på väg till en rolig fest” (observera alltså att tematiken
kring ”festen” förekommer även i denna text).
Berättarrösten ser dessutom till att få de sista orden i berättelsen, efter de tillagda Jesusorden (punkt 9 i fabulan) läggs
nämligen följande ord till: ”Barn hör ihop med Jesus. Han tycker om alla barn.”
Samtliga dessa berättarröstens tillägg sker före och efter
den egentliga berättelsen om Jesus och barnen. Genom att betona hur barn och mammor längtar efter Jesus, och genom att
avsluta med konstaterandet att barn hör ihop med Jesus och
att Jesus tycker om alla barn, skapar berättarrösten en stark
samhörighet mellan Jesus och barnet. Orden i Jesu mun om att
”alltid vara snälla” blir i Barnens bibels version Jesu avslutande
budskap till barnen, ett budskap som stämmer väl överens med
den lydnadsbetoning som varit tydlig i övriga textanalyser.
Av Jesu utsagor i Markusevangeliet får dock endast orden
”Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte” anses vara
representerade i texten. De följande orden ”… Guds rike tillhör
sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn kommer aldrig dit in” saknas helt och hållet. Istället har de ersatts av Barnens bibels ”egna” Jesusord om att vara
snäll och om himmelriket.
Barnens bibels avsnitt om Jesus och barnen saknar illustration.

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Min läsning av Bibeln i berättelser och bilders fabula ser ut på
följande vis:94
94

Texten om Jesus och barnen återfinns i Bibeln i berättelser och bilder, s 206–210.
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1. Mammor kommer till Jesus med sina små barn för att
han ska röra vid dem/barn kommer själva till Jesus för
att lyssna till honom.
2. Jesus undervisar, Jesu undervisning från bergspredikan
om liljorna på marken och himmelens fåglar.
3. Lärjungarna försöker jaga bort mammorna och barnen.
4. Jesus blir arg.
5. Jesus undervisar: ”Låt barnen komma till mig och hindra
dem inte!”
6. Jesus tar upp barnen i famnen, lägger sina händer på
dem och välsignar dem.
7. Jesus fortsätter sitt tal: ”Om ni inte blir som barn,
kommer ni aldrig in i Guds rike. För Guds rike hör
barnen till. Och den som inte blir som ett litet barn,
kommer helt enkelt inte in i det.”
Vävande av bibeltext
I Bibeln i berättelser och bilders fabula är det svårt att avgöra
vilket av de tre synoptiska evangelierna som ska vara jämförelseobjekt. Det mesta talar för att det här är tal om en evangelieharmoniering där drag från samtliga evangeliers versioner finns
med, om än med viss preferens för Markusversionen. Så finns
Jesu ilska från Markus med (Markusevangeliets fabula, punkt
3) men även direkta citat ur bergspredikan (som endast finns
hos Matteus) i punkt 2.95 Momentet där Jesus tar upp barnen i
famnen/Jesus lägger händerna på barnen (Markusevangeliets
fabula, punkt 5, Matteusevangeliets fabula, punkt 4) hamnar
i Bibeln i berättelser och bilder mitt i Jesusordet (punkt 6), och
följer Markusversionen (samtliga tre moment finns med, d.v.s.
Jesus tar dem i famnen, lägger händerna på dem och välsignar
dem, och detta återfinns som jag tidigare visat endast hos Markus). Påtagligt är Bibeln i berättelser och bilders mycket fria
förhållningssätt till bibeltexten, som närmast är att jämföra
95
Citatet i punkt 2 är hämtat från Matt 6: 28–30. Vidare avslutas avsnittet med att berättarrösten citerar Matteus version av Fader vår, Matt 6:9–13.
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med ett vävande av bibeltext, där olika utsagor om barnen hos
evangelierna samt vissa delar från den hos Bibeln i berättelser
och bilder så ofta förekommande bergspredikan tematiskt fogas
samman till en enhet.
I punkt 1 i Bibeln i berättelser och bilders fabula tydliggörs
dessutom att mammorna kommer med små barn för att Jesus
ska röra vid dem, medan de något större barnen själva tränger
sig fram ”för att höra vad Jesus sa”. Här hamnar betoningen
på Jesu budskap, och det är en betoning som är tydlig texten
igenom.
Undervisningen i centrum
Bibeln i berättelser och bilder sätter en tydlig tyngdpunkt vid
Jesu undervisning; dels Jesu undervisning kring barnet, hämtad från olika delar av evangelierna, dels bergspredikan, och
då moment som kan tolkas in på barnen (liljorna på marken
och himlens fåglar) eller moment som kan anses vara viktiga
för barn att ta del av (Fader vår, som avslutar berättelsen). Berättelsen om Jesus och barnen blir en tematisk väv, där olika
passager från olika delar av evangelierna sätts ihop till en ny
berättelse på temat ”barn”. Resultatet av detta blir att ett urval av bibeltext får tolka ett annat urval av bibeltext. Detta får
till följd att det narrativa tempo som återfinns i bibeltexten om
Jesus och barnen, oavsett vilken evangelietext man väljer att
utgå ifrån, till stora delar är borta i Bibeln i berättelser och bilder. Här ligger istället tyngdpunkten på Jesu undervisning, på
Fader vår och delar av bergspredikan, vilket får till följd att
handlingen, välsignandet av barnen, i Bibeln i berättelser och
bilder kompletteras och förlängs med Jesusord på temat ”barn”
samt berättarens tolkning av dessa Jesusord.
Predikande grepp
Fokalisationen i Bibeln i berättelser och bilder är extern rakt
igenom. Istället är det berättarrösten som tar plats och tar vad
man skulle kunna kalla för ett predikande grepp om berättelsen
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redan från början. I texten sätts tydligt fokus på Jesu undervisning, och varje Jesusord följs upp av berättarens egna predikande reflektioner. Så börjar berättelsen med att mödrar kom med
sina barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, samt att
barn trängde sig fram för att höra Jesus. På detta följer berättarröstens kommentar och tolkning: ”Det Jesus berättade var
nämligen inte svårare än att ett barn kunde förstå det – men
konstigt nog kunde ofta vuxna inte få in det i sina huvuden.”
På detta följer ett bibelnära citat ur bergspredikan om himmelens fåglar och liljorna på marken (Matt 5:26–28), följt av berättarröstens predikande kommentar kring vad detta kan betyda,
”Vad kan då markens liljor och himlens fåglar? Jo, de kan finnas
till, där de är och vara precis som de är.” På detta följer att lärjungarna visar bort barnen, följt av berättarröstens kommentar
till varför så skedde: ”Barn kunde ju bråka och störa, så att de
vuxna inte hörde vad Jesus sa”. Härpå följer att Jesus blir vred,
med berättarröstens kommentar: ”Det är annars ganska sällan
vi hör talas om att han blev arg, men nu blev han verkligen
mycket arg.” På detta följer så Jesusordet, som ligger närmast
Lukas och Markus versioner: ”Låt barnen komma till mig och
hindra dem inte!” Jesus tar sedan upp dem i famnen, lägger
sina händer på dem och välsignar dem, på vilket följer ett modifierat Jesuscitat från Lukas och Markus. Detta Jesuscitat följs
så av berättarröstens reflektioner kring vad det är som barnet
har, som de vuxna saknar. Jo, förkunnar berättarrösten, barnet
är hjälplöst utan sina föräldrar. Och på samma sätt som barnet
är helt beroende av sina föräldrar, på samma sätt är alla vuxna
beroende av Gud, vilket mynnar ut i påståendet: ”Gud är en
mild mamma och pappa, som älskar barnen han [sic!] har och
därför glömmer han dem inte, utan tar hand om dem med kärlek”. Här kan man notera att den svenska översättningen, som
normalt ligger mycket nära den danska texten, tagit sig friheten att tala om Gud som en ”mild mamma och pappa”, medan
den danska originaltexten enbart talar om Gud som en ”mild
far” (”Gud er en mild far, som elsker de børn han har, og derfor
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heller ikke glemmer dem, men tager sig af dem i kærlighed”).
Texten avslutas med Fader vår (Matt 6:19–13, följt av den traditionella doxologin).
Det sätt på vilket bibeltexten och berättarröstens kommentarer blandas ger närmast intryck av ett pingpongspel, där
berättarrösten återberättar bibeltexten för att sedan följa upp
med sina egna kommentarer, för att återgå till bibeltexten för
att ånyo följa upp med egna kommentarer etc. Berättaren går
närmast att jämföra med en predikant som först återger en del
av bibeltexten, för att sedan kort predika över den, för att sedan fortsätta med att återge nästa del av bibeltexten och sedan
kort predika över den. Det är bara det att predikanten i det
här fallet blandar och ger från flera olika bibeltexter där temat
för predikan är ”barn” kombinerat med berättarens tolkning av
barnets situation: beroende och hjälplöshet.
I jämförelse med texten om fiskafänget är det tydligare i
denna text vad som är karaktärtal och vad som är berättartal.
Flera av Jesusorden, om än inte alla, står med citationstecken,
tydligt åtskilda från berättarröstens tolkningar och kommentarer.
En redogörelse för de längre berättarinterventionerna i
”Jesus och de små barnen” skulle kunna se ut på följande sätt:
1. Mammor kommer till Jesus med sina små barn för
att han ska röra vid dem/barn kommer själva till Jesus
för att lyssna till honom.
2. Berättarröstens kommentar kring detta.
3. Jesu undervisning från bergspredikan om liljorna på
marken.
4. Berättarröstens kommentar kring detta.
5. Lärjungarna försöker jaga bort mammorna och barnen.
6. Berättarröstens kommentar kring detta.
7. Jesus blir arg.
8. Berättarröstens kommentar kring detta.
9. Jesus undervisar: ”Låt barnen komma till mig och hindra
dem inte!”
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10. Jesus tar upp barnen i famnen, lägger sina händer på
dem och välsignar dem.
11. Jesus fortsätter sitt tal: ”Om ni inte blir som barn,
kommer ni aldrig in i Guds rike. För Guds rike hör
barnen till. Och den som inte blir som ett litet barn,
kommer helt enkelt inte in i det.”
12. Berättarröstens kommentar och reflektion kring
vad det är som gör barnet speciellt: dess hjälplöshet. Mynnar ut i Fader vår.
Här är det påtagligt hur aktiv berättarrösten är med hänseende
på texten och hur styrande berättarens tolkningar blir för berättelsens reception.
Jesus älskar alla barnen
Illustrationen till texten verkar betona själva välsignelseakten.
I denna ser man flera barn runt Jesus och Jesus håller med
sina händer om två av barnen. Jesus står vid ett grönskande
träd, uppe i trädet ser man två barn (och en ekorre). Till höger
om trädet ser man en mamma med ett barn, på väg mot Jesus.
Mamman har en stor lerkruka på huvudet. Samtliga personer
på bilden ser glada ut. I bakgrunden ser man en mur, vid och
på vilken det växer buskar och klängväxter, och bakom muren
ser man ett antal vita hus. Ett av barnen i bakgrunden håller
en kvist i sin högra hand. Bilden parallelliserar, som jag ser det,
textens budskap, den leende Jesus som håller om glada barn,
omgiven av glada barn och en glad mamma: ”Gud är en mild
mamma och pappa, som älskar barnen han har … ”

SAMMANFATTNING
Även i denna text väljer båda barnbiblarna att betona och accentuera Jesu budskap. Men det är även i denna text mycket olika
Jesusord som väljs ut. I Barnens bibel hamnar fokus på att Jesus tycker om alla barn, att barnen alltid ska vara snälla samt
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att de en dag kommer att få komma till honom i himmelen. Åter
igen är alltså lydnads- och himmelstemat representerat. Adaptionsstrategin verkar vara att blanda interna fokalisationer från
de medverkande karaktärerna med en aktiv berättarröst. Totalt
sett så korresponderar Barnens bibels version av Jesus och barnen med det budskap som mött i de tidigare textanalyserna.
Betoningen ligger även här på snällhets- och lydighetstemat.
I Bibeln i berättelser och bilder hamnar fokus däremot på
berättarröstens tolkning av vad det är att vara barn (man är
hjälplös och beroende). Även här betonas att Gud älskar barnen
och inte glömmer dem. Adaptionsstrategin består i att bibelord
blandas, utifrån temat barn, från de synoptiska evangelierna,
och dessa bibelord följs sedan av berättarens tolkning av dem.
I motsats till texten om fiskafänget är det dock i Jesus och barnen en relativt tydlig åtskillnad mellan karaktärtal och berättartal. Upplägget påminner delvis om en predikan, där bibelord
läses upp för att därefter tolkas och förklaras.
Även i denna text är således berättarröstens funktion och
tolkningar en av de stora skillnaderna mellan bibeltext och
barnbibeltext. Och även i denna text är Jesusorden utvalda för
att förstärka den poäng som berättaren vill förmedla med texten.
I båda barnbiblarna betonas, om än på olika sätt, att Jesus
och barn hör ihop, och båda har med notisen från Markus att
Jesus blir förargad.

DET FÖRLORADE FÅRET
BIBELTEXTEN
Berättelsen om det förlorade fåret återfinns i Matteus 18:12–14
och Lukas 15:4–7, om än i helt olika sammanhang i respektive
evangelium.
Hos Matteus ingår det förlorade fåret i det s.k. kyrkoordningstalet, som adresseras till lärjungarna (18:1), och som
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utgör hela kapitel 18 i Matteus.96 Det förlorade fåret föregås
hos Matteus av en text om de förförelser som måste komma,
med uppmaningen att inte förakta ”någon enda av dessa små”
(18:10) och liknelsen om det förlorade fåret följs något senare
av liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren (som inleds
med Jesusordet om att förlåta inte sju gånger, utan sjuttiosju).
I Matteus sammanhang avslutas texten om det förlorade fåret
med orden: ”Så är det också er himmelske faders vilja att ingen
av dessa små ska gå förlorad.” Betoningen på ”dessa små” är
genomgående i kyrkoordningstalet och finns tematiskt med i
såväl Matteus 18:6 som i 18:10 och 18:14. Tematiken refererar
tillbaka till den text som står först i kyrkoordningstalet, nämligen frågan om vem som är störst i himmelriket, och Jesu svar
att ”de som gör sig själva små som det här barnet är störst i
himmelriket” (Matt 18:4).97
I Lukas däremot inleder det förlorade fåret en triad av
liknelser som berättas i konfrontation med fariseer och skriftlärda (15:2–3) och som utgör hela kapitel 15 hos Lukas. Lukas
version är längre än Matteus, och har med detaljer som saknas
hos Matteus, t.ex. notisen om att mannen98 bär fåret över axlarna samt vad han säger till sina vänner och grannar. Samtliga liknelser i triaden slutar med betoning på glädjen hos den
som finner det förlorade. Så betonas glädjen i himlen i liknelsen
om det förlorade fåret, Guds änglars glädje i liknelsen om det
förlorade myntet, liksom faderns glädje i liknelsen om den förlorade sonen. Samtliga liknelser handlar också om något förlorat:
ett förlorat får, ett förlorat mynt, en förlorad son (och kanske
rentav en förlorad storebror i vers 32). Ramen med ”dessa små”,
96
Exegeterna är f.ö. oense kring frågan om kapitlet riktar sig till den kristne lärjungen
i övergripande bemärkelse, eller om det i mer specifik bemärkelse handlar om kyrkoledarens ansvar. För olika ståndpunkter i denna fråga, se Davies och Allison, 1991, s 754,
Kingsbury, s 112, Patte, s 247–52 och Fornberg, s 338. För en analys av det strukturella
upplägget av Matteus kapitel 18, se Patte, s 247–48.
97
Om man i motsats till Bibel 2000 ser vers 10 som tillhörande vers 11–14, d.v.s. att liknelsen sträcker sig mellan vers 10 och 14 får vi alltså en liknelse som börjar med ”dessa små” i
vers 10 och avslutas med ”dessa små” i vers 14, med andra ord ett inclusio.
98
Intressant nog benämns han inte herde vare sig hos Lukas eller hos Matteus, men han
är alltid herde i barnbiblarnas värld.
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som var så viktig i Matteus, återfinns inte hos Lukas, utan är
redaktionellt, Matteanskt särstoff.99
Matteus version av liknelsen är alltså riktad till lärjungarna och sammanhanget är kyrkoordning, Lukas version är riktad till fariseer och skriftlärda och Jesus söker rättfärdiggöra
sig själv inför kritik. Argyle uttrycker skillnaden på följande
sätt: ”I Lukas version har en syndare blivit omvänd och vunnits för Kristus i en evangelisk mission. I Matteus har en fallen
medlem återvänt till kyrkan och räddats från undergång.”100
Vilken text utgår då barnbiblarna ifrån? I fallet Bibeln i berättelser och bilder är det enkelt att besvara den frågan, eftersom
samtliga tre liknelser i Lukas 15 är samlade i samma avsnitt och
att innehållsförteckningen anger Lukas 15 som källa. Vad gäller
Barnens bibel är det svårare att avgöra, av det enkla skälet att
det är en sådan fri och betydligt längre version av det förlorade
fåret. Den för Lukas unika notisen att mannen bär fåret (i Lukas
på axlarna, i Barnens bibel vid sitt bröst) återfinns i Barnens bibel, medan de för matteustexten särpräglade dragen inte direkt
går att finna.101 Samtidigt föregås avsnittet om det förlorade fåret i Barnens bibel av liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren (Matt 18:21–35) som i Matteus kommer strax efter liknelsen
om det förlorade fåret och som är särstoff för Matteus. Dessutom
har det tidigare visat sig att de båda barnbiblarna använt sig av
evangelieharmoniering. Detta får till följd att jag i fabulaanalysens resonemang kommer att utgå ifrån såväl Matteus som Lukas version av liknelsen om det förlorade fåret. Den huvudsakliga jämförelsen sker dock i båda fallen med Lukas version.
I min läsning av Lukas text får fabulan följande utseende:
1. Tullindrivare och syndare söker sig till Jesus.
2. Fariseerna och de skriftlärda blir förargade.
3. Jesus berättar en liknelse.
99

Se Davies och Allison, 1991, s 768–772.
”In Luke´s version a sinner has been converted and won for Christ in an evangelical
mission. In Matthew a lapsed member has been recovered for the Church and saved from
destruction.” Citerad i Davies och Allison, 1991, s 768.
101
För matteustextens särpräglade drag i jämförelse med Lukas, se Davies och Allison,
1991, s 768–776.
100
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4. Någon har 100 får och tappar bort ett av dem.
5. Han lämnar de 99 i öknen och letar efter det borttappade.
6. Han hittar fåret.
7. Han lägger det över axlarna.
8. Han samlar vänner och grannar (talakt): ”Gläd er med
mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.”
9. Jesusord (talakt): ”På samma sätt blir det större glädje.
i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över
nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.”
I lukastextens fabula blir det påtagligt att punkterna 1–3 och
10 bildar en ram till själva liknelsen som ryms i punkt 4–9.
Matteusevangeliets version av det förlorade fåret framförs
mer renodlat i form av ett Jesusord, dessutom som en retorisk
fråga. I min fabula av texten har jag dock valt att göra om vissa
av frågesentenserna till berättelsesentenser. Detta för att det
ska bli möjligt att jämföra de olika texterna. Vidare utgår jag
från indelningen av texten i Bibel 2000, som är 18:12–14, även
om mycket talar för att indelningen borde vara 18:10–14.102 Min
läsning av Matteusevangeliets fabula får följande utseende:
1. En man har 100 får och ett av dem kommer bort.
2. Han lämnar de 99 i bergen och letar efter det som är
borta.
3. Han lyckas hitta fåret.
4. Han gläder sig mer över det än över de 99 som inte
kommit bort.
5. Jesusord (talakt): ”Så är det också er himmelske faders
vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad.”
I jämförelse med lukasfabulan är det påtagligt att punkt 7 (där
mannen bär fåret över axlarna) saknas. Vidare visar det avslutande Jesusordet i respektive fabula på det teologiska sammanhang i vilket texten förekommer. I Matteus handlar det om en
102
Orden om ”dessa små” och ”himmelske fader” återfinns i såväl vers 10 som 14 och bör
därför ses som en redaktionell ram till berättelsen. Se Davies och Allison 1991, s 768.
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fallen medlem från församlingen som återkommit (”Så är det
också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå
förlorad”), i Lukas har en syndare omvänts i missionssammanhang (”På samma sätt blir det större glädje i himlen över en
enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga
som inte behöver omvända sig”).

BARNENS BIBEL
Min läsning av Barnens bibels fabula ser ut på följande vis:103
1. Ulli bor i en ladugård.
2. På morgonen kommer herden och öppnar ladugården.
3. Herden ropar på fåren med namn.
4. Alla fåren kommer ut.
5. Herden talar till lammen: ”Håll er till mig, små lamm!
Håll er till mig!”
6. De ger sig iväg, herden först.
7. De kommer fram till betesmarken.
8. Ulli kommer bort från vägen.
9. Ett vilddjur kommer smygande, och det lurar på Ulli.
10. Den gode herden jagar bort vilddjuret.
11. Den gode herden talar till Ulli: ”Stanna nu i min närhet!
Hos mig kan du alltid vara trygg.”
12. Ulli springer bort igen.
13. Det blir kväll, och Ulli vill tillbaka.
14. Hon letar efter de andra fåren, ropar så högt hon kan,
men får inget svar.
15. Ulli ramlar ned i en grop.
16. Ulli försöker komma upp, men lyckas inte.
17. Ulli ropar på hjälp.
18. Den gode herden räknar fåren och upptäcker att Ulli
saknas.
19. Den gode herden ger sig ut och letar efter Ulli.
20. Den gode herden hör Ulli.
103

Texten om det förlorade fåret återfinns i Barnens bibel, 1976, s 187–189.
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21. Den gode herden blir glad, och bär Ulli på sina axlar.
22. Den gode herden lägger Ulli i ladugårdens halm, binder
hennes ben, ger henne vatten.
Ett olydigt får
Vid en jämförelse blir flera saker påtagliga. Till exempel har
texten i Barnens bibels version expanderat betydligt, och de nio
punkterna i Lukas fabula/fem punkterna hos Matteus har blivit
till 22 i Barnens bibel. Lukastextens inledande ram (punkt 1–3)
samt herdens ord till vänner och grannar (punkt 8) och Jesu avslutande ord (punkt 9) i lukastextens fabula är borta. Det är alltså punkt 4–7 i lukastextens fabula/punkt 1–4 i matteustextens
fabula, det som är själva liknelsen om det förlorade fåret, som
blivit till 22 punkter i Barnens bibel. Punkt 1–11 i Barnens bibels
fabula fyller på så sätt ut händelser som inträffar ”innan” bibeltextens fabula, och dessa punkter ger en helt ny bakgrund och
karaktär till texten. Barnens bibels punkt 1–5 ger ny bakgrundsinformation (Ulli bor i en trygg ladugård, herden ropar på fåren
vid namn etc.) och ger kött och blod till de i berättelsen ingående
huvudkaraktärerna: Ulli och herden. Punkterna 6–10 skildrar
sedan en händelse som inte finns med i bibeltextens fabula, där
Ulli kommer bort från vägen. Dessa punkter inramas av herdens
ord i punkt 5 och 11 som handlar om att stanna i herdens närhet
och att hålla sig till herden. Innehållet i punkt 4; lukastextens
fabula/punkt 1 matteustextens fabula, återges sedan i punkterna
12–17 i Barnens bibel. Här har alltså en punkt i bibeltexten expanderat till sex i Barnens bibel. På grund av punkterna 6–11 i
Barnens bibel får dessa punkter karaktären av att ”Ulli springer
bort igen”. Denna upprepning förstärker de karaktärsdrag som
berättarrösten ger Ulli under berättelsens gång; hon är ”liten”,
”dum” och ”olydig”. Efter att redan ha kommit bort en gång borde
hon denna gång veta bättre. I motsats till lukastextens fabula,
där herden tappar bort fåret, och i motsats till matteustextens
fabula, där det kommer bort, är det alltså här ett olydigt får som
på eget bevåg kommer bort. Det som i bibeltexten kan tolkas som
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ett slarv hos herden blir i Barnens bibel till ett karaktärsdrag hos
Ulli: hon är olydig och har alltså sig själv att skylla. I punkt 18
får man följa herden när han räknar in de andra fåren i fållan,
vilket följs av punkten 19 där han ger sig ut och letar efter Ulli.
Punkt 18 svarar dessutom på en fråga som många ställt till liknelsen om det förlorade fåret: är det verkligen så klokt att lämna
de 99 fåren i öknen (Lukas)/bergen (Matteus) för att leta efter det
förlorade? Är det rentav en poäng i texten att en normal herde
inte skulle göra så? 104 Detta problem löser Barnens bibel genom
punkt 18, där det tydligt framgår att de övriga 99 är i tryggt,
inräknat förvar hemma i ladugården. Observera hur punkt 3 och
18 korresponderar mot varandra i en cirkulär rörelse: i punkt
3 ropar herden ut fåren från ladugården vid namn, i punkt 18
räknar han in dem igen vid slutet av dagen.
Många av de nya punkterna i fabulan handlar om de två
huvudpersonerna i berättelsen: fåret (som här får ett namn,
Ulli) och herden. Herden får två talakter, punkt 5 och 11, och
budskapet i dem är likartat: fåren ska hålla sig till herden,
stanna i hans närhet, då är de trygga. Dessutom springer fåret bort två gånger i Barnens bibels version, i punkt 8–10, som
följs av scenen jag just berörde (punkt 11), och i punkt 12–21.
Många av tilläggen har alltså den funktionen att de fördjupar karaktärsdragen hos Ulli och herden. Relationen till och
identifikationen med fåret skapas inte bara genom det faktum att det får ett namn utan kanske framför allt genom att
man får följa Ulli på hennes öden och äventyr, i såväl tanke
som handling, i ett cirkulärt drama som börjar i ladugårdens
trygghet (punkt 1) och slutar i ladugårdens trygghet (punkt
22), börjar med att herden ropar ut fåren (punkt 3) och slutar med att han räknar in dem (punkt 18). Här har platsen en
fundamental betydelse, där ”hemma” är trygghet och ”borta”
är otrygghet, och där olydnaden leder till den otrygga platsen.
Bibelberättelsen saknar detta drag och implicerar snarare nå104

För ett utökat resonemang kring frågan om en herde skulle lämna 99 får för att leta
efter ett förlorat, se Davies och Allison 1991, s 774–775.
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got annat. Platsen där de 99 fåren lämnas i Lukas är intressant
nog en otrygg plats, öknen, tomhetens och ödslighetens plats,
tillika demoners hemvist. I Matteus är det däremot i bergen
de 99 lämnas, något som har lett till ett otal tolkningar. Vissa
forskare menar nämligen att Matteus val av berget som plats
skulle kunna vara inspirerad av Jeremia 23 och Hesekiel 34,
och i så fall representera en trygg plats, rentav tempelberget,
med andra ord ett brott i jämförelse med Lukas. 105 I vilket fall
är platsen i Barnens bibel en ladugård där fåren är tryggt inräknade vid dagens slut. Platsen där Ulli blir ensam kvar är
en stor, mörk äng, som dessutom rymmer en djup grop i vilken
Ulli faller. Här är det en platsbeskrivning och struktur som i
mycket svarar mot sagans traditionella upplägg, där det börjar i hemmets trygghet, bär av mot otryggheten ”borta” (mörka
ängen/gropen), för att sluta lyckligt i hemmets trygghet.106
Herdens initiala förmaning om att fåren ska hålla sig till
honom i punkt 5 skapar en önskan hos oss att så ska ske, men
Ulli är olydig och springer vilse (punkt 8–10), varpå herdens
uppmaning från punkt 5 upprepas igen (punkt 11). Men Ulli
lyssnar inte, hon är åter vilse, och denna gång saktar tempot
ned, det blir kväll, Ulli vill hem (punkt 13), hon letar efter de
andra, ropar så högt hon kan (punkt 14), hon ramlar ned i en
grop och kommer inte upp (punkt 15–16), hon ropar på hjälp
(punkt 17). I termer av tempo och textlängd är det vid denna
händelse som texten har sin tyngdpunkt, samt vid herdens reaktion i punkterna 18–22.
Det förlorade fåret som saga
Upplägget med en betoning på en lycklig början och ett lyckligt slut, samt däremellan en hotbild som upprepas två gånger,
för tankarna till en saga i traditionell bemärkelse. Så rymmer
Barnens bibels berättelse sagans karaktärsbeskrivningar (det
olydiga lammet, de hemska vilddjuren, den gode herden), sa105
106

Se Davies och Allison, 1991, s 774.
Bal, s 133–138.
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gans platsbeskrivningar (det trygga hemmet, det otrygga ”borta”) samt sagans typiskt trygga början och trygga slut med ett
hemskt mittparti. Liknelsen om det förlorade fåret har helt enkelt blivit till sagan om det förlorade fåret.
De många sagoliknande tendenserna i Barnens bibels version av det förlorade fåret gör att det i detta sammanhang kan
vara relevant att föra in teorier kring folksagan, och då inte
minst Vladimir Propps tankar kring folksagans struktur.107
Propp menade att det i folksagor, hur olika de än var, fanns ett
antal beteendemönster, funktioner, som ständigt återkom, och
han menade att dessa funktioner var folksagans elementarpartiklar. Genom analyser av ryska folksagor fann Propp på så
sätt 31 olika funktioner i folksagan.108 Dessa tankar kom med
tiden att vidareutvecklas och reduceras; t.ex. pekade man på
att vissa av de funktioner Propp pekade på ofta förekom i par.
Ett sådant par var förbud–överträdelse, ett annat uppgift–lösning, ett tredje frånvaro–återkomst etc.
Om man applicerar de just nämnda paren på Barnens bibels version av liknelsen om det förlorade fåret, blir det påtagligt hur väl de passar in. Förbud–överträdelse: trots sin första
erfarenhet, och trots herdens uppmaning (förbud) väljer Ulli,
som sig bör i en saga, att vara olydig och gå ut på egen hand
(överträdelse). Uppgift–lösning: herden räknar in fåren och
upptäcker att Ulli inte är där (uppgift), han letar efter sitt förlorade får tills han finner det (lösning). Frånvaro–återkomst: Ulli
är borta (frånvaro) men herden finner henne och för henne åter
till ladugårdens trygghet (återkomst). Även andra av Propps
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Propp var otydlig i sin terminologi, vilket skapat problem när hans böcker ska översättas. Han använder flera olika ryska ord för saga, där naródnaja skázka på engelska har
översatts ”folktale”, volshébnaja skázka har översatts ”fairy tale” och skázka för ”tale”.
Propp redogör inte själv för distinktionen mellan de olika begrepp han använder, och
ibland används begreppen synonymt, ibland med olika innebörd. I den svenska översättningen används genomgående termen ”undersaga”. Men, som Aspelin konstaterar, det
Propp kallar undersaga motsvarar det vi i dagligt tal kallar folksaga. Aspelin, s 321, samt
Propp, 1968, s ix–x.
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Nikolajeva, s 167–170, Propp, 1971, s 99–100. Samtliga 31 funktioner behövde naturligtvis inte förekomma i alla folksagor, men Propp insisterade på att de kom i en viss
ordningsföljd. Hade en folksaga t.ex. med funktion 1–3, för att sedan hoppa över funktion
4–11, kom ofta funktion 12–15 därefter.
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funktioner återfinns, t.ex. funktionen skada, när Ulli ligger och
jämrar sig i den grop hon ramlat ned i. Också funktionen belöning kan tolkas in i texten, som när Ulli i slutet av berättelsen
får vatten att dricka, och herden binder om hennes fot.
Om man fördjupar sig i Propps ursprungliga funktioner på
detta sätt, så är det slående hur väl flera av dem passar in på
Barnens bibels version av det förlorade fåret.109 Propp menade
att de flesta folksagor hade en initialsituation där t.ex. en familjs medlemmar kunde räknas upp. Detta är i min läsning
vad som sker i fabulans punkt 3 där herden räknar upp fåren
vid namn. Propps första egentliga funktion var 1/ avresa, i detta fall att fåren går ut (fabulans punkt 4, 6 och den för sagan
typiska upprepningen i punkt 12). Den andra funktionen är
2/ förbud, (herdens uppmaning till fåren, ”Håll er till mig, små
lamm!” samt ”Stanna nu i min närhet”, fabulans punkt 5 och
11). Den tredje funktionen är att 3/ förbudet överträds, vilket
Ulli gör (fabulans punkt 8 och 12). Sedan kommer ett hopp till
den nionde funktionen, där 9/ hjälten i sagan (herden) får reda
på att någon saknas (fabulans punkt 18). I denna funktion ingår också att hjälten på eget initiativ lämnar hemmet för att
söka efter det förlorade. Denna typ av hjältar kallar Propp för
”sökarhjältar”. Funktion tio innebär att 10/ hjälten beslutar att
ge sig av (fabulans punkt 19) och i 11/ lämnar hjälten hemmet (fabulans punkt 19). Här tar Propp som exempel upp den
typ av folksaga där en ung flicka lämnat hemmet i funktion
1/ (vilket i detta sammanhang kan överföras på Ulli) och där
en ”sökarhjälte” i 11/ går ut för att söka efter henne (vilket i
detta sammanhang kan överföras på herden). I funktion 19/
återfinns objektet (fabulans punkt 20) och i funktion 20/ återvänder sökarhjälten hem med objektet (fabulans punkt 21). Det
finns naturligtvis invändningar mot Propps mycket kargt förenklade funktionsschema, men det är i detta fall värt att notera
de stora likheter som finns mellan schemat och Barnens bibels
version av det förlorade fåret. Till detta kommer sagans typiska
109

För en redogörelse över de 31 funktionerna, se Propp, 1968, s 25–65.
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upprepningar, som i det här fallet gestaltas genom att Ulli de
facto går vilse två gånger. Denna upprepning fyller som jag ser
det dessutom en didaktiserande funktion, som har med Barnens bibels övergripande teologi att göra: det blir genom upprepningen påtagligt att Ulli är ”olydig”, eftersom hon borde ha
förstått bättre efter att ha kommit bort första gången.
Min poäng här, och anledningen till att jag för in Propps
schema, är att påvisa hur Barnens bibel rent genremässigt kan
sägas ha förvandlat Jesu liknelse om det förlorade fåret till en
saga.
Liten, dum och olydig
En aspekt som är påtaglig i Barnens bibels version är att fåret
är könat – Ulli är en ”hon”. Det vanliga i litteraturen annars
är att det är mannen som ger sig ut på resa, medan kvinnan
stannar hemma eller möjligtvis följer med.110 Men, som jag noterade ovan, det finns i folksagan ett mönster av ”liten flicka
kommer bort, hittas av sökarhjälten”. Här är det en situation
där en flicka (Ulli) ger sig ut. Hon är ingen hjälte, tvärtom, hon
är med berättarröstens karaktärisering ett ”dumt och olydigt
lamm”, och det är på grund av ett medvetet val, som ges genom en intern fokalisation, som hon kommer bort från herden:
”Jag klarar mig själv, jag är ju så stor.” I bibeltexterna var det i
Lukas så att mannen tappade bort fåret, och i Matteus konstateras bara att fåret kommit bort. Barnens bibel lägger här
däremot skulden på lammet, det är hon som medvetet valt att
springa bort. Detta betonas bland annat genom en intern fokalisation, som sker i eftertankens kranka blekhet när Ulli blivit
ensam: ”Om jag ändå hade låtit bli att springa ifrån den gode
herden!” I motsats till bibeltexterna, som inte gav någon information alls om fårets personliga egenskaper, får man av Barnens bibels berättarröst massor av information om Ulli, egenskaper som kontrasteras mot herdens. Ulli är ”liten”, ”dum” och
”olydig”, herden är ”god” och ”snäll”. Denna kontrast tydliggörs
110

Bal, s 137.
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dessutom av de paratextuella rubriker, som står överst på varje
sida i Barnens bibel, där ”Det olydiga lammet” på s 188 kontrasteras mot ”I den gode herdens famn” på sidan 189. Barnens
bibel betonar med andra ord egenskaper hos fåret, medan bibeltexterna snarare betonade egenskaper hos herden. Eller för
att uttrycka det med andra ord: fåret är ett objekt i bibelberättelsen, men ett subjekt i Barnens bibel.
Mot slutet av dramat hittar den gode herden Ulli, och han
bär henne vid sitt bröst. Här kommer en intern fokalisation
från Ulli, tankar som i mycket summerar berättelsens sensmoral: ”Aldrig ska jag springa ifrån honom mer! Nej, jag ska
alltid vara lydig!” Dessa tankar korresponderar dessutom med
herdens budskap i berättelsen (punkt 5 och 11).
Sagan om ”Den gode herden” avslutas med att berättarrösten bryter in: ”Var det inte en vacker berättelse? Också den
berättade Jesus. Och när han hade gjort det, sade han: ’Jag är
den gode herden!’ ”
Avsnittet avslutas med att berättaren förklarar berättelsen:
Han är den gode herden, och vi är hans får. Alla stora
och alla barn som älskar honom får vara hans får.
Den gode herden sörjer för oss, han skyddar och hjälper oss. När vi är olydiga och springer bort ifrån honom, söker han alltid rätt på oss. Och han blir glad
när han hittar sitt förlorade får igen. Den gode herden! Ska vi inte hålla oss till honom alltid? Hos honom är vi alltid trygga och säkra. Hos honom är det
skönt och gott att vara.
Denna avslutning tydliggör att Barnens bibels version av liknelsen om det förlorade fåret teologiskt och innehållsligt ligger
betydligt närmare Matteus (en fallen medlem har återvänt) än
Lukas. Men framför allt tydliggörs att Barnens bibel ligger närmast sig själv.
Barnens bibels avsnitt om det förlorade fåret saknar illustration.
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BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Bibeln i berättelser och bilder har liknelsen om det förlorade
fåret insatt i ett avsnitt där den följs av liknelsen om den förlorade penningen och liknelsen om den förlorade sonen, d.v.s. i
samma ordningsföljd som Lukas. I denna textanalys är det liknelsen om det förlorade fåret som jag tar upp, men det är viktigt
att betona att jag här endast tittar på en del av ett avsnitt och
att avsnittet i sin helhet är betydligt längre. Sammanhanget
där liknelsen ingår är alltså tydligt kopplat till Lukas kapitel
15 och dess tre liknelser. Avsnittet heter ”Förlorad och återfunnen”, och betonar det lukanska draget av ”förlorat–återfunnet”.
Min läsning av Bibeln i berättelser och bilders fabula ser ut på
följande vis:111
1. En herde har 100 får men en dag mister han ett.
2. Han lämnar de 99 för att leta efter det förlorade i bergen.
3. Han finner fåret …
4. … lägger det på sina axlar.
5. Han ropar till sina vänner och grannar: ”Gläd er med
mig, för jag har hittat fåret som jag förlorade.”
Harmoniering
Här är det påtagligt att lukastextens ram, såväl inledning som
avslutning, saknas. Punkt 1–3 i bibeltextens fabula, som beskriver liknelsernas sammanhang, samt punkt 9, som är det avslutande Jesusordet, är borta. Samtidigt noteras i punkt 2 i Bibeln
i berättelser och bilders fabula att herden letar efter det förlorade fåret i bergen, den plats där mannen i matteustexten lämnar
de 99 fåren (punkt 2 i Matteus fabula), en plats som över huvud
taget inte nämns i Lukas. Här gissar jag att en harmoniering
skett, berättaren kombinerar helt enkelt de båda berättelsernas olika beskrivningar, vilket får till följd att det blir i bergen
herden letar efter fåret. För övrigt är fabulan i Bibeln i berättelser och bilder relativt lik lukastextens. Texten är, liksom bi111

Texten om det förlorade fåret återfinns i Bibeln i berättelser och bilder, s 216–225.
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beltexten, kort och ingår som sagt i ett sammanhang där alla tre
liknelserna från Lukas 15 återfinns. Punkt 4 och 5 i Bibeln i berättelser och bilders fabula är tydligt hämtade från punkt 7 och
8 i lukastextens fabula. Det för Lukas innehållsliga särdraget
att det är mannen i liknelsen som ”tappar bort” fåret återfinns i
Bibeln i berättelser och bilder (”en dag saknar han ett”), och det
från Lukas innehållsliga särdraget att mannen letar ”tills han
hittar det [fåret]”, som saknas i Matteus, finns även det med
(”han fortsatte att leta ända tills han hittade det”).
Predikande förlängning
Jag noterade ovan att det lukanska draget är tydligt i Bibeln i
berättelser och bilders avsnitt. Så börjar t.ex. texten med berättarröstens inledande ord: ”En gång hade Jesus gjort tre berättelser om något som först blev förlorat och senare återfunnet.”
Detta är en tydlig koppling till den tematik i vilket texten placerats in i av Lukas även om sammanhanget, konfrontationen
med fariseer och skriftlärda, är borta.
Berättaren återger texten utan citationstecken och det är,
liksom i texten om fiskafänget, svårt att skilja berättarens
röst från Jesu röst. Berättartal och karaktärtal blandas. Extra svårt blir det när de delar av texten som ligger nära Lukas
blandas med berättarens egna ord. Så sker t.ex. i liknelsens
inledning: ”Den första historien handlar om en herde, som hade
hundra får, men en dag saknar han ett.” Här markerar de fem
första orden en distans, att berättarrösten de facto återberättar, för att sedan följas av en textnära återgivning av berättelsen. På denna textnära återberättelse följer så berättarröstens
förklaring: ”Och det hade han verkligen inte råd med! Fåret
som han förlorat var lika mycket värt som en månadslön för
honom, så det gällde att hitta det igen.” Här förklaras texten
för den tänkte läsaren, skapas logik, så att han/hon ska förstå
varför de 99 andra lämnas. Denna tolkning beskär texten på
tolkningspotential; tänk om det tvärtom är det absurda i projektet som är en av poängerna i berättelsen? Vidare gör det fak-
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tum att karaktärtal och berättartal blandas utan åtskillnad
att det blir svårt att utröna annat än för den insatte vad som är
bibeltext och vad som är berättarröst.
Berättaren i Bibeln i berättelser och bilder påminner även
i denna text om en predikant som läser ur bibeln, för att med
jämna mellanrum titta upp från texten för att kommentera och
förklara den och ge sin personliga vinkling av den. Detta predikodrag förstärks av att vissa delar av texten ligger mycket
nära bibeltexten, för att följas av ”förlängningar” vilkas mål är
att förklara den.
Detta blir tydligt inte minst i berättarens avslutande kommentar till avsnittet ”Förlorad och återfunnen”: ”Varje berättelse handlar om glädjen som den känner som får tillbaka något
som man förlorat och saknat. Men den största glädjen är ändå
pappans glädje över sonen.”
Finnarens glädje
Bibeln i berättelser och bilders avsnitt ”Förlorad och återfunnen” består av tre liknelser, och den liknelse som illustreras är
den förlorade sonen. Illustrationen visar en glad pappa som med
höjda händer möter sonen för att krama om honom. I bakgrunden ser man en tjänare som går bort för att hämta och slakta
gödkalven (han har en kniv i sin hand). Illustrationen hör således samman med liknelsen om den förlorade sonen, samtidigt
som den parallelliserar den finnarens glädje som betonas och
uttrycks i alla tre liknelserna i avsnittet.

SAMMANFATTNING
Det förlorade fåret presenteras mycket olika i Barnens bibel och
Bibeln i berättelser och bilder. Bibeln i berättelser och bilders
korta version ligger nära delar av lukastextens korta version
av det förlorade fåret, samtidigt som Lukas ram och därmed
delar av Lukas sammanhang tagits bort och vissa moment från
Matteus kommit med (mannen letar efter fåret i bergen). Även
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här ser man alltså utslag för den evangelieharmoniering som
blivit tydlig i de tidigare analyserna. Vidare finns inga markerade skillnader mellan berättarröstens tolkningar och det som
är bibeltext. Detta skapar en situation där stora delar av texten
är bibelnära, men där andra delar är berättarröstens tolkning.
Berättartal och karaktärtal flyter ihop och det blir berättarens
tolkning av det förlorade fåret som blir poängen med liknelsen.
Tilltalet är, liksom i berättelserna om Jesus och barnen och fiskafänget, predikoliknande.
I Barnens bibels version har relativt stora förändringar
skett i förhållande till bibeltexten. Liksom i Bibeln i berättelser och bilder är den ursprungliga ramen och sammanhanget
borta. Berättelsen i Barnens bibel har expanderat i såväl volym
som fabula, och den nya berättelsen fyller ut luckor och händelser, den introducerar en ny bakgrund och ger fylligare karaktärsbeskrivningar. Nya händelser och skeenden har lagts till
och Ulli porträtteras som ett olydigt lamm som på eget bevåg
har kommit bort. Det som i bibeltexten kunde tolkas som slarv
från herdens sida blir i Barnens bibel istället till ett karaktärsdrag hos Ulli: hon är olydig och har sig själv att skylla. Herdens
ord som de återges i fabulans punkt 5 och 11 samt Ullis tankar
mot slutet skapar en repetitiv sensmoral: det gäller att vara lydig och hålla sig till herden. Samtidigt blir det tydligt att det
finns möjlighet till förlåtelse i Barnens bibels värld, förutsatt
att man ångrar sig, vilket Ulli gör. Här finns en skillnad gentemot berättelsen om Kain och Abel, där Kain inte får förlåtelse,
men där någon ånger från Kains sida heller inte beskrivs. Vidare har Barnens bibels berättelse fått en cirkulär struktur, den
börjar i ladugården och slutar i ladugården, den börjar med att
herden ropar ut lammen och slutar med att han räknar in dem,
den börjar i trygghet och slutar i trygghet. I genremässigt hänseende talar mycket för att liknelsen i Barnens bibel har blivit
en saga. Ett annat påtagligt drag är att såväl Ullis som herdens
karaktärsdrag betonas. Att Ulli kommer bort är hennes eget
fel, men hon lär av sina misstag och inser att hon ska vara ly-
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dig, vilket också får sägas bli sagans sensmoral. Detta budskap
känner vi numera igen, eftersom det förekommit mer eller mindre tydligt i samtliga analyser av texter ur Barnens bibel.

BERÄTTELSERNAS TRANSFORMATION
SAMMANFATTNING OCH ANALYS
I denna del av kapitel tre kommer jag att sammanfatta och
framför allt analysera resultatet från de fem textanalyserna.
I denna analys är det främst transformationen som står i centrum. Något som blev påtagligt i textanalyserna var hur påfallande likartad transformationsprocessen i många fall blev, trots
diametralt olika teologiska tolkningar. Ta t.ex. berättelsen om
Kain och Abel, där de tre barnbiblarna hade tre mycket olika
versioner av samma text, men där de i transformationen till
vissa delar påminde om varandra. Alla tre lade in sin tolkning
av texten genom att fylla ut med interna fokalisationer, framför
allt genom Kain, och alla tre gav berättarrösten en mer aktiv
roll. Att fylla ut luckorna kring Kain blev ett instrument för att
uttrycka den egna teologin, men också för att ta sig runt textens grundläggande gudsbildsproblematik. Denna problematik
löstes på olika sätt, antingen genom att fördöma Kain (Barnens
bibel) eller genom att identifiera sig med Kain (Bibeln i berättelser och bilder) eller psykologisera genom Kain (Skatter ur bibeln). Kain blev den strukturella nyckeln till att tolka texten,
men hur denna ”nyckel” sedan används visar respektive barnbibels grundläggande teologi. Trots skilda teologier i de olika
barnbiblarna sker själva transformationen på likartat sätt, och
i just detta fall var det primärt genom att lägga till drag till
karaktären Kain.
Naturligtvis skilde sig också barnbiblarna åt på flera plan,
inte minst vad gällde fabula och aktanter. Här var det påfallande att såväl Barnens bibel som Skatter ur bibeln tog bort
Kains skyddsmärke, samt att de båda byggde ut momenten
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kring offerhandlingarna, medan Bibeln i berättelser och bilder
behöll skyddsmärket och inte byggde ut momenten kring offerhandlingarna. I Barnens bibel och Skatter ur bibeln expanderar
själva offrandet till att bli berättelsens centrum, medan offrandet i bibeltexten beskrivs mycket kortfattat. Barnens bibel fokaliserade genom Abel, så att han blev berättelsens hjälte medan
Abel i de andra två barnbiblarna förblev relativt anonym och
perifer. Hur offret går till och vad berättelsens karaktärer tänker om offret blir i dessa barnbiblar centralt, kanske därför att
de på så sätt löser textens gudsbildsproblematik. Genom att ge
olika typer av förlängningar kring hur själva offrandet gick till
skapas ny koherens och logik i berättelsen. Det sätt på vilket
detta görs, och vilken karaktär som lyfts fram, säger en hel
del om den teologi och den gudsbild som genomsyrar respektive
barnbibel, och kan tas som utgångspunkt för den fortsatta analysen av teologin i barnbiblarna.
Ett påtagligt drag i såväl Barnens bibel som Skatter ur bibeln var att aktanter bytte plats, så att Kain i dessa fick en tydlig motståndarroll. Genom att berättaren på så sätt gör Kain
till projektets motståndare reduceras Guds svåra funktion och
roll i bibeltexten. Bibeln i berättelser och bilder behöll däremot
bibeltextens aktanter, med resultatet att den dubbeltydiga
gudsbilden behölls. Bibeln i berättelser och bilder skiljer sig här
från de båda andra. De flesta av punkterna från bibeltextens
fabula finns kvar (t.ex. Kainsmärket), och nya punkter och moment har sedan lagts till dessa. Detta till skillnad från Barnens
bibel och Skatter ur bibeln, som inte bara lagt till nya punkter
och moment till fabulan utan också tagit bort flera punkter, i
vissa fall för berättelsens utgång centrala punkter, ur bibeltextens fabula. Genom dessa strykningar och tillägg har dessutom
aktanterna i texten ändrats, speciellt med avseende på motståndarfunktionen.
Guds problematiska roll i berättelsen löses i Barnens bibel
genom att Kain blir till en fräck och olydig person och i Skatter ur Bibeln genom att förklara hela berättelsen som ett gi-
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gantiskt missförstånd från Kains sida. Bibeln i berättelser och
bilder löser textens problematik genom att skapa identifikation
med Kain. Resultatet blir således en delvis likartad transformationsstrategi, men med helt olika teologiska resultat.
Ett paradoxalt delresultat av min studie blir således att den
fritt berättade Barnens bibel i detta fall hade mer gemensamt
med den barnbibel som utgav sig för att vara textnära, Skatter
ur bibeln, än med den genrebesläktade Bibeln i berättelser och
bilder.
Ett annat exempel på likartad transformationsstrategi,
trots olika teologisk betoning, var texten om Abraham och
Isak. I detta exempel kom berättarrösten att fylla ut och förklara texten, och detta i både Barnens bibel och Bibeln i berättelser
och bilder.112 Här fanns ingen karaktär att fördöma, på samma
sätt som i fallet Kain, här fanns bara Abraham, Isak och Gud.
Att fördöma Kain eller, för den delen, att psykologisera över
honom, är en sak, men vad göra med texten om Abraham och
Isak? Fördöma Abraham, trons fader? Fördöma hans son, offret
i texten? Fördöma Gud?! Texten om Abraham och Isak erbjuder helt enkelt ingen karaktär som motsvarar Kain. Strategin
”fördömelse” för att reducera gudsbildens komplexitet fungerar
därför inte i denna text. Istället löses här textens problematik
av berättaren, som genom sin tolkning av händelsen avdramatiserar det som texten handlar om: en far som av Gud fått
uppdraget att mörda sin son. Berättaren fyller ut texten, såväl
med egna reflektioner som med egna slutsatser, och denna tolkningsstrategi kompletteras dessutom i båda fallen med fokalisationer genom Abraham, fokalisationer som förmänskligar
Abraham och skapar förståelse för honom. Detta gällde såväl i
Barnens bibel som i Bibeln i berättelser och bilder.
Genom interna fokalisationer genom Abraham, och genom
berättarröstens kommentarer, reduceras Guds problematiska
roll i texten, om än på olika sätt. Vidare avdramatiseras berät112
Skatter ur bibeln fanns som bekant enbart med som jämförelseobjekt i första textanalysen.
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telsen genom berättarröstens trygga antydningar om att offret
aldrig kommer att bli av samt att Gud kommer att ordna allt
till det bästa. Abrahams ord till tjänarna blir således hos båda
barnbiblarna en anledning till fokalisation genom Abraham
samt anledning till berättarröstens kommentar. ”Han [Abraham] trodde fullt och fast att Gud skulle göra allting gott igen
(Barnens bibel).” ”Abraham berättade inte för männen att Isak
skulle offras och att han skulle komma tillbaka ensam. Varför sa
han inte det? Därför att han på något egendomligt sätt fortsatte
att tro och hoppas att det inte skulle ske (Bibeln i berättelser
och bilder).” Samtidigt skiljer sig versionerna åt teologiskt, inte
minst genom att Barnens bibels version mynnar ut i en framåtblick mot Jesus. Istället för fördömelse fann jag i berättelsen
om Abraham och Isak en likartad teologisk tolkningsstrategi i
såväl Barnens bibel som Bibeln i berättelser och bilder, nämligen identifikation med Abraham. Men identifikationen avslöjar
två olika teologiska motiv: i Barnens bibel betonas upprepade
gånger att Abraham utför testet eftersom han var lydig. I Bibeln
i berättelser och bilder däremot utför Abraham testet eftersom
han inte vågar säga nej till Gud. I Barnens bibel finns dessutom
inslag av glorifiering av Abraham, med berättarröstens upprepade betoning på Abrahams lydnad mot Gud och dess resultat.
Gemensamt för texterna om Kain och Abel och Abraham
och Isak är att det är texter där Guds agerande mot barn är
svårförståeligt och där luckorna i texten kring Guds agerande komplicerar gudsbilden. Varför ser inte Gud till Kains offer? Varför testar Gud Abraham på ett så avskyvärt sätt? Vad
Barnens bibel och Skatter ur bibeln kan sägas göra i dessa fall
är att de tar bort Guds problematiska roll i texten genom att
förlägga problemen någon annanstans. Vad blir då resultatet
för gudsbilden med hänseende på dessa två textanalyser? Jo,
man skulle kunna säga att Barnens bibel och Skatter ur bibeln
i dessa två exempel på olika sätt söker lösa Guds svåra roll i
texten; man skulle rentav kunna se deras olika strategier som
olika försök att lösa teodicéproblemet i dem. Hur förklara Guds
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dubbeltydiga beteende samtidigt som man för barnen vill beskriva Gud som god? Bibeln i berättelser och bilder väljer däremot att behålla Guds dubbelhet i texterna, med den troliga
konsekvensen att gudsbilden blir svårare för barn och föräldrar
att ta till sig.
Barnbiblarnas versioner av berättelserna om Kain och Abel
och Abraham och Isak visar hur olika gudsbildsproblematiken
kan lösas. Barnens bibel placerar problemet hos Kain: Gud såg
inte till Kains offer eftersom det a/ var ett sämre offer och därför
att b/ Kain var en fräck och olydig människa. Skatter ur bibeln
väljer en alternativ tolkningsstrategi, men placerar likväl problemet hos Kain: Kain missförstod hela situationen, och därför
dödade han Abel. Bibeln i berättelser och bilder, däremot, behåller gudsbildsproblematiken, och väljer istället att identifiera sig
med Kain och söka förståelse för honom: Kain kände sig förbigången av Gud; det var i själva verket synd om Kain. Den likartade transformationen – fokalisationer genom Kain och Abraham – får med andra ord tre mycket olika teologiska uttryck.
Men vad är det egentligen som skett i bearbetningen av
dessa två bibeltexter; på vilket sätt har karaktärerna transformerats? Alter har i en av sina böcker beskrivit hur en karaktär
kan avslöjas i en berättelse, och vilka metoder en berättare har
för att ge mer eller mindre trovärdig information om en karaktär; vad man skulle kunna kalla för en ”trovärdighetsskala”.
Genom att utgå från denna skala kan man som läsare bedöma hur trovärdig den information är som man får om t.ex. en
karaktärs motiv, attityder och moraliska natur. Ju högre upp
på skalan, desto mer trovärdig är informationen. Längst ned,
och alltså det som avslöjar minst om en karaktär enligt Alter,
är 1/ externa beskrivningar av hur en karaktär ser ut (t.ex.
barnbiblarnas illustrationer av Kain och Abel). Punkt 2/ är den
information som läsaren får genom en karaktärs handlingar
eller framträdanden. Dessa beskrivna handlingar lämnar till
läsaren att bedöma karaktären; handlingarna som beskrivs
kan säga mer om sammanhanget i sig än om en karaktärs
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motiv. Sedan kommer 3/ det direkta talet av/om karaktären.
Detta avslöjar möjligen mer om karaktären, men även på denna punkt kan man som läsare inte veta hur mycket det sagda
faktiskt avslöjar om karaktären, eller vad det sagda säger om
det sammanhang som karaktären ingår i. Karaktären kanske
säger ”ja” men tänker ”nej”? Den fjärde punkten, och nu börjar
informationen bli riktigt trovärdig och avslöjande, är 4/ information om en karaktärs inre tankar. Nu får man som läsare
lära känna en karaktärs medvetna intentioner och drivkrafter,
även om man fortfarande kan vara osäker på de djupare motiv
som driver karaktären. Den sista punkten i trovärdighetsskalan, och alltså den mest trovärdiga informationen, är 5/ berättarens uttryckliga påståenden kring vad karaktären känner
och eftersträvar.113
Det som utmärker bibeltexter är att punkt 4 och 5, karaktärens inre tankar och berättarens explicita påståenden kring
vad karaktären känner och eftersträvar, ofta saknas och att det
är punkt 2 och 3, karaktärernas handlingar och tal, som dominerar. I texten om Kain och Abel får man i bibeltexten t.ex.
reda på att de båda offrar, men inte vad de tänker (punkt 4)
eller känner (punkt 5), eller, för den delen, hur de ser ut (punkt
1). Ingen information ges om deras motiv, deras attityder, deras
moraliska natur eller kring vad som på ett djupare plan driver
dem. Inte heller bryter bibelns berättarröst in med förklarande
tillrättalägganden (punkt 5). Vad som däremot sker i samtliga
barnbiblars transformation är att punkt 4 (information om en
karaktärs inre tankar) och 5 (berättarens uttryckliga påståenden om vad en karaktär känner och eftersträvar) läggs till berättelsen, och att det är dessa punkter som dominerar textens
framställning och att det är genom dessa som teologin kommu113
Alter, 1981, s 116–117. Man kan ifrågasätta vilken av punkt 4/ och 5/ som i egentlig
mening ger mest trovärdig information om en karaktär, information om en karaktärs inre
tankar är väl i en mening minst lika trovärdigt om inte trovärdigare än berättarröstens
explicita påståenden? Se Bal, s 153. Alters lista, som visar hur ”Character can be revealed”,
är på många sätt skissartad och kan listas på många olika sätt (se t.ex. Humphreys, s 8,
för ett annat upplägg), varför även min listning kan och bör ses som en tolkning snarare än
en återgivning av densamma.
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niceras. Vidare läggs, genom illustrationen, även punkt 1, externa beskrivningar av hur en karaktär ser ut, till berättelsen.
Barnbiblarna erbjuder helt enkelt ny, dold information om karaktärerna som ställer bibeltexten i ett nytt ljus. Bibeltextens
externt fokaliserade berättelse blir i barnbiblarna ofta internt
fokaliserad genom en eller flera karaktärer. Bibelns berättelse
med begränsad karaktärsinformation blir i barnbiblarna en
berättelse full med avslöjande karaktärsinformation. Bibelns
berättelse med sina många luckor och lösa trådar blir i barnbiblarna till en berättelse med större koherens och mer utförlig inre logik. Genom att ge läsaren tillgång till karaktärernas
tankeliv och dolda motiv (punkt 4) och genom att ge tydliga
värdeomdömen om dem (punkt 5), samt genom illustrationen
(punkt 1), manipuleras läsarens syn och åsikt om karaktärerna
åt det håll som berättaren vill.114
Det är i detta sammanhang relevant att föra in ett resonemang från en helt annan undersökning av ett helt annat bibliskt material. I avhandlingen Wrestling with Textual Violence
från 2004 undersökte exegeten Mikael Sjöberg hur berättelsen
om Jeftas dotter i Domarboken 10:6–12:7 hade transformerats i
fem olika, extrabibliska versioner av texten.115 Texten om Jeftas
dotter är intressant eftersom den är etiskt svår och handlar
om hur domaren Jefta p.g.a. ett ingånget löfte till Gud offrar
sin dotter som brännoffer till Gud. Hur löser de extrabibliska
versionerna denna etiska problematik? Sjöberg urskiljer fem
tolkningsstrategier, och dessa tolkningsstrategier blir intressanta när de appliceras på mina resultat. Den första strategin
Sjöberg fann var (1) Fördömelse, genom vilken man dömer ut
vissa element eller karaktärer i berättelsen och tar avstånd
från dem. Den andra tolkningsstrategin var (2) Identifikation,
genom vilken man tvärtemot (1) Fördömelse försöker förstå och
114
Mieke Bal konstaterar att just information om en karaktärs tankeliv har stark manipulativ effekt på hur läsaren uppfattar en karaktär, Bal s 153.
115
De extrabibliska texterna är Antiquitatum Biblicarum av Pseudo-Filon, Judarnas Historia av Josefus, Händels Jeftaoratorium, E.L. Grants Watsons A Mighty Man of Valour samt
Upon this Evil Earth av Amos Oz.
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leva sig in i dessa element inifrån berättelsens värld. Den tredje
tolkningsstrategin var (3) Glorifiering, genom vilken element
i berättelsen upphöjs genom positiva värdeomdömen. Denna
strategi påminner om (2) Identifikation, men uppnås på ett annat sätt. Den fjärde strategin var (4) Alienation, genom vilken
man distanserar sig från vissa delar av berättelsen. Den femte
tolkningsstrategin var (5) Censur, genom vilka delar av berättelsen förnekas eller tas bort.116 Sjöbergs frågeställning handlar om etiska implikationer, medan min i detta fall handlar om
barnsyn och gudsbild, men likheterna i transformationen är
slående. För även barnbiblarna uppvisade dessa tolkningsstrategier i texterna om Kain och Abel och Abraham och Isak. Så
kunde Kain fördömas (1) och Abel glorifieras (3) i Barnens bibel,
medan Bibeln i berättelser och bilder istället valde identifikation (2) med Kain. Så skapades identifikation med Abraham (2)
i Bibeln i berättelser och bilder, medan Barnens bibel snarare
vette åt såväl identifikation (2) som, till viss del, glorifiering(3).
En typ av vad man skulle kunna kategorisera som censur (5)
fann jag i Barnens bibels och Skatter ur bibelns versioner av
Kain och Abel, där skyddsmärket tagits bort.117 Denna strategi
parallelliserades med någon av de andra tolkningsstrategierna
(t.ex. fördömelsen (1) i Barnens bibel, som blir starkare genom
kombinationen med censur (5)).
Till detta kommer Skatter ur bibelns tolkningsstrategi
av Kain och Abel, som jag i brist på bättre termer kallade för
psykologisering. Fallet med Skatter ur bibelns version var att
fokalisationen genom Kain vare sig ledde till fördömelse (1) eller identifikation (2), utan snarare till en sorts psykologisering
som möjligtvis, om man vill använda sig av Mikael Sjöbergs
schema, skulle kunna kallas för alienation (4). Skatter ur bibelns version av Kain och Abel skulle i så fall tolkas som ett
116
Sjöberg, s 203–211. Sjöbergs lista mynnar ut ur textanalyserna, men appliceras i hans
genomgång på läsartolkning generellt. Jag använder här listan för att visa på barnbiblarnas tolkning av bibeltext. Sjöbergs engelska termer är 1/ condemnation, 2/ identification,
3/ glorification, 4/ alienation och 5/ censure.
117
Detta beror dock på hur man definierar censur.
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”förfrämligande” av Kain, ett förfrämligande som skulle kunna
kallas för just alienation.
Konsekvensen av transformationerna blir i samtliga fall
texter med betydligt större koherens än i bibeltexten, där inte
minst karaktären Gud kommer ur berättelserna i betydligt
bättre dager. Bibeltexten skapar med sin karga och fåordiga
stil, kombinerad med en hemsk händelsekedja, en berättelse
där Guds roll är outgrundlig.118 I aktantanalyserna av bibeltexterna hamnade också Gud stundtals i dubbla roller. Barnbiblarna löser detta genom olika tolkningsstrategier. Dessa
tolkningsstrategier har dock det gemensamt att de skapar större koherens och inre sammanhang, och detta skapas till stor
del genom en aktiv berättarröst och en förskjutning av fokalisationen, där bibeltextens externt fokaliserade händelseförlopp
blivit internt fokaliserat eller nollfokaliserat. Följden blir att
textens tolkningspotential reduceras. Bibeltexten är betydligt
mer polyfon än barnbiblarna, som snarare uppvisar mer eller
mindre monofona tendenser. Guds roll i skeendet avdramatiseras, motståndarrollen går över till någon annan, men på bekostnad av bibeltextens öppenhet. Oavsett om Kain fördömdes,
alienerades eller identifierades med, så beskars textens öppna
tolkningspotential genom respektive barnbibels tolkning. Samtidigt behåller Bibeln i berättelser och bilder, i motsats till Barnens bibel, mycket av Guds dubbeltydighet i såväl berättelsen
om Kain och Abel som i berättelsen om Abraham och Isak. Till
Bibeln i berättelser och bilders karaktärsdrag hör att aktanter
såväl som stora delar av bibeltextens fabula är intakta. Trots
detta kan Bibeln i berättelser och bilder förhålla sig mycket fritt
till texten, göra sin egen tolkning och fylla ut texten, inte minst
med hänseende på röst och fokalisation. Vad Bibeln i berättelser och bilder visar, i motsats till Barnens bibel och Skatter ur
bibeln, är att det är möjligt att vara relativt trogen bibeltexten
i strukturell bemärkelse, även mot svåra bibeltexter, och sam118
För en narratologisk genomgång av karaktären Gud i Första Moseboken, se Humphreys,
The Character of God in the Book of Genesis: a Narrative Appraisal.
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tidigt kommunicera texten fritt till barn.
I samtliga textanalyser fyller berättarrösten en nyckelfunktion. Bibeltextens berättarröst utmärker sig genom att
notera utifrån, extern fokalisation föreligger, och mycket sällan ges kommentarer eller information om de olika karaktärernas motiv, känslor eller värderingar. Likaså är värdeladdade
omdömen från berättarrösten mycket ovanliga i bibeltexten.119
Barnbiblarnas berättarröster får i samtliga fall sägas vara
motsatsen till detta. De ger ofta tydlig och distinkt information
om de motiv, känslor och värderingar som driver berättelsens
karaktärer. Skillnaden i berättarröst är med andra ord en central komponent för att förstå transformationen mellan bibeltext
och barnbibeltext, och den teologi som blir resultatet, varför
jag kommer att fördjupa analysen kring berättarrösten ytterliggare i kapitel fyra (under ”Barnsyn”).
Påtagligt i de tre textanalyser som handlade om Jesus var
hur element ur Jesu undervisning (i respektive barnbibels tolkning) expanderat. Detta kan naturligtvis ha flera orsaker, inte
minst kan det faktum att man i en barnbibel har ett begränsat
utrymme spela in, och att man på detta begränsade utrymme
möjligen vill få med så mycket som möjligt av Jesu budskap.
Dessutom föreligger det i bibeln fyra olika evangelier, fyra olika
Jesusberättelser, medan de flesta barnbiblar, inklusive de som
ingår i den här avhandlingen, enbart redogör för en Jesusberättelse.120 Det är dock mycket påtagligt att det alterneras en hel
del mellan olika nytestamentliga bibeltexter, inte minst i jämförelse med texterna ur Gamla testamentet. I fallet Bibeln i berättelser och bilder var detta extra tydligt, där resultatet skulle
kunna karakteriseras som att bibeltext i urval tolkade annan
bibeltext i urval. I jämförelse får Barnens bibel snarare sägas
utmärka sig genom att mycket av det budskap som lagts i Jesu
119
Sådana förekommer dock, om än mycket sparsamt. Så sägs t.ex. om människorna på
Noas tid att deras uppsåt och tankar var ”alltigenom onda”, 1 Mos 6:5. Se Humphreys,
s 8–18.
120
Att det finns andra sätt att lösa detta på har t.ex. Ulf Nilsson visat i barnbibeln
Mästaren och de fyra skrivarna.
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mun inte alls återfanns i evangelierna. Trots dessa skillnader
är tendensen även i de nytestamentliga texterna att transformation delvis är likartad i båda barnbiblarna. I detta fall fyllde
man på med Jesusord som fick tolka berättelsen, typexemplet
var fiskafänget, medan teologin var mycket olikartad (mycket
olika ord lades i Jesu mun i respektive barnbibel).
En likartad narrativ strategi mötte i Jesus och barnen, där
Jesusord kring barnen fick tolka själva händelsen, välsignandet av barnen. Båda barnbiblarna betonade Jesu relation till
barnen, och lade till element i början av berättelsen som fyllde
ut deras roll. I båda barnbiblarna hade Jesu budskap expanderat. Men i Barnens bibel betonades att Jesu budskap till barnen
var att de ”alltid skulle vara snälla och att de en gång skulle få
komma till honom i himmelen”. Vidare fokaliserade Barnens
bibel genom mammorna, där betoningen kom att landa på Jesu
förmåga att kunna göra alla människor ”lyckliga”. I Bibeln i
berättelser och bilder däremot hade element från bergspredikan
kommit in, element som tolkade vad Jesu barnsymbolik kunde
syfta till (de är som de är, och är glada för det, liksom markens
liljor och himmelens fåglar), och dessutom avslutades texten
med Fader vår.
Symptomatiskt är att Bibeln i berättelser och bilder i berättelsen om fiskafänget tonar ned underverket, för att istället
genom att addera Jesusord från andra evangelier, betona vad
man kan kalla underverkets mening. Tvärtemot Bibeln i berättelser och bilder betonas Jesu underverk i Barnens bibel,121 men
det är i ett tolkningssammanhang det sker. Underverken är
inga självändamål utan ingår som en del i bokens övergripande
teologi. Här är det betoningen på bokens hjälte, Herren Jesus,
kombinerat med de underdåniga attityderna från människor
runt omkring, som blir det centrala. Underverkets yttersta
mening verkar vara att göra människor ”glada” och ”lyckliga”,
adjektiv som dessutom förekommer i de flesta av de texter från
Barnens bibel som jag utforskade i textanalyserna. Ett annat
121

Vilket jag uppmärksammade i kapitel 2.
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genomgående drag är att människorna omkring Jesus degraderas, medan Jesus själv upphöjs; ”’Vad jag är dum,’ tänkte
Petrus. ’Och vad Jesus är stark och klok! Jag duger inte till
att vara hans vän och lärjunge.’”. Men Jesus accepterar Petrus
ändå, med följden att, för att citera de avslutande orden från berättarrösten: ”Då älskade Petrus sin Mästare Jesus ännu mer.”
För att föra in Alters trovärdighetsskala i det just anförda exemplet, så fylldes det först på med Petrus tankar (karaktärens
tankeliv och dolda motiv, punkt 4), för att därefter avslutas med
den mest trovärdiga informationen, berättarens kommentarer
(tydliga värdeomdömen, punkt 5). I detta fall skiljer sig Bibeln
i berättelser och bilders version, som i fiskafänget helt saknar
såväl information om karaktärernas tankeliv (4) som tydliga
värdeomdömen från berättarens sida (5). Här är istället transformationsstrategin att fylla på med Jesusord från annat håll
(i detta fall från Markusevangeliet), som berättaren sedan ger
sin tolkning av. Kombinationen av Jesusord från ett helt annat
sammanhang och berättarens tolkning av dessa Jesusord styr
i sin tur förståelsen av texten.
Ett annat exempel på att transformationerna mellan bibeltext och barnbibeltext kunde se olika ut var liknelsen om det
förlorade fåret. Här höll sig Bibeln i berättelser och bilder nära
bibeltexten, såväl i längd som i innehåll, medan Barnens bibel
broderade ut berättelsen. Även här är Alters trovärdighetsskala
relevant, för det är en hel del av såväl punkt 4 som 5 i Barnens
bibels berättelse, där framför allt fårets tankar (4), och berättarröstens uttalade omdömen om fåret (5), ger en helt ny förståelse av texten. Det förlorade fåret hade i Barnens bibel snarast
fått formen av en klassisk folksaga, med de för folksagan så
typiska motsatsfunktionerna förbud–överträdelse, uppgift–lösning och frånvaro–återkomst tydligt artikulerade. I denna
folksaga utkristalliserade sig en mycket tydlig hjälte: herden,
som i slutet av berättelsen uttryckligen kopplas ihop med Jesus. Över huvud taget är det påtagligt i samtliga tre texter i
Barnens bibel vilken hjälte Jesus är. Även här kan man fundera
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kring hur mycket av sagans tydliga distinktioner mellan den
gode hjälten och den onde antagonisten som, så att säga, ”spillt
över” på Barnens bibel. För det är slående hur tydligt detta drag
drivs i Barnens bibel, såväl i Gamla som i Nya testamentet. Den
”lydige” Abel och den ”olydige” Kain var typexemplet på detta,
men det finns spår av detta i de flesta av Barnens bibels analystexter; såväl det ”olydiga” fåret som Jesu budskap till barnen
(”han sade till dem att de alltid skulle vara snälla och att de en
gång skulle få komma till honom i himmelen”) visar på ett likartat budskap trots mycket olika berättelser. Här finns tydliga
tendenser till en dikotomi mellan å ena sidan lydig och lycklig
och å andra sidan olydig och olycklig. Dock: medan Kains olydnad slutar med att han blir en dömd och olycklig människa, så
slutar fårets olydnad med att herden letar rätt på henne och för
henne i säkerhet. I det likartade lydighetsbudskapet finns alltså motsägelsefulla, eller om man så vill kompletterande, drag.
Det är inte självklart att olydnad leder till evigt straff, som i
exemplet Kain. Det förlorade fåret visar på något annat. Detta
blir något att fördjupa i den teologiska analysen i kapitel fyra:
hur ser relationen egentligen ut mellan lydnad–lycka och olydnad–olycka i Barnens bibel? Är det verkligen ett enhetligt budskap, eller är det motsägelsefulla signaler? Så här långt kan
jag bara konstatera linjerna i de fem texter jag analyserat: det
gäller att vara snäll och lydig, det gäller att hålla sig till Jesus,
och berättelserna strävar mot festen/himmelen.
Bibeln i berättelser och bilder å sin sida utvecklade helt
andra tolkningsstrategier, som inte går att summera lika enkelt. Gemensamt för samtliga tre nytestamentliga texter från
Bibeln i berättelser och bilder var en betoning på Jesu budskap, ofta mycket nära bibeltexten, och ofta sammansatt från
olika bibeltexter ur olika evangelier, blandade med berättarröstens tolkning och kommentarer. Även här fanns inslag av
Alters punkt 4 (information om en karaktärs inre tankar) och
5 (berättarens explicita påståenden kring vad karaktären känner och eftersträvar), men generellt sett dominerade punkt 3
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(det direkta talet av karaktären). Här är det alltså en tydlig
skillnad mellan Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder. Vidare är det i Bibeln i berättelser och bilder svårare att
hitta tydliga linjer (t.ex. lydig–olydig i Barnens bibel) mellan de
olika texterna. Bibeln i berättelser och bilder låter helt enkelt
många olika Jesusord och Jesusbudskap komma till tals, där
en förkärlek för bergspredikan kan noteras. Vidare tonades underverket ned i fiskafänget, och det som betonades var istället
ett antal Jesusord som tolkade underverket. Underverket blev i
texten om fiskafänget en exemplifikation på Jesu undervisning.
Det är med andra ord Jesu budskap som står i centrum i Bibeln
i berättelser och bilder, och berättarens tolkning av dem, medan
underverken tonas ned. Sättet att citera Jesus skilde sig åt mellan textanalyserna. I berättelsen om fiskafänget och i liknelsen
om det förlorade fåret blandades karaktärtal och berättartal
på ett sätt som gjorde det svårt att särskilja vad som var vad,
medan det i berättelsen om Jesus och barnen var relativt tydlig
åtskillnad mellan Jesu ord och berättarens tolkning av dem.
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Barnsyn, gudsbild
och Jesusbild

I det föregående kapitlet fördjupade jag mig i ett antal textanalyser och noterade hur två barnbiblar – i en av analyserna tre
barnbiblar – transformerat bibeltext. Uttryckt med andra ord
skulle man kunna säga att jag i det gångna kapitlet fördjupat
mig i ett antal av barnbiblarnas delar. I detta kapitel är det däremot barnbiblarna som helheter som kommer att stå i centrum,
och då framför allt de teologiska grundfrågorna i avhandlingen,
d.v.s. barnsyn, gudsbild och Jesusbild. I dessa teologiska genomgångar är två saker extra viktiga för mig. Dels är det viktigt att
återknyta till textanalyserna för att påvisa enhetliga tendenser och teologiska drag som de facto återkommer i respektive
barnbibel. Dels är det viktigt att visa på de drag som motsäger
de tendenser jag fann i textanalyserna. Få är de texter som i
sin helhet är harmoniska, enhetliga och fria från inre motsägelser. Här står jag alltså på två ben, där jag å ena sidan önskar
påvisa genomgående drag, å andra sidan framhålla ansatser i
texterna som motsäger dessa drag. De tendenser som textanalyserna visade på kanske bara finns i just dessa texter, medan
övriga texter uppvisar helt andra tendenser? Eller är det så att
resultatet i delarna helt och hållet stärks av helheten? Eller är
det både–och?
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BARNSYN
I det tilltal som återfinns i såväl Barnens bibel som Bibeln i
berättelser och bilder finns en tydlig mottagare: ett barn. Därför
är det också relevant att göra barnsyn till en egen analytisk kategori i avhandlingen. Med barnsyn menar jag det som karakteriserar barnet och barnets situation i respektive barnbibel. Med
andra ord handlar det om en viktig aspekt av den/de människosyner som uttrycks i barnbiblarna. Ett sätt att analytiskt tänka
kring människosyn är att göra det i fyra kategorier, där en människosyn anses bestå av en teori om universum och en teori om
människan, men också rymmer människans diagnos samt en
ordination för denna diagnos.1 I teologiska termer skulle man
kunna översätta detta till att tala om barnet och dess förutsättningar såsom skapat (en teori om människan), fallet (en
diagnos) och frälst (ordination), samt att detta barn existerar i
en skapelse med vissa givna förutsättningar och begränsningar
(en teori om universum). Dock väcker flera av dessa teologiska
ord en hel mängd olika typer av associationer och konnotationer, varför jag här väljer att tala i mer sekulära termer: vilka
är barnets förutsättningar, dess hinder samt dess möjligheter
i respektive barnbibel, och vad utmärker den värld som målas
upp i respektive barnbibel? Det är dessa frågor som ingår i den
analyskategori som jag valt att kalla för barnsyn.

”RÖST” I BARNENS BIBEL
OCH BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Innan jag går in på respektive barnbibels barnsyn finns det dock
en central narratologisk skillnad mellan bibeltext och barnbibeltext som initialt måste tydliggöras och fördjupas: berättarröstens roll och funktion. Detta blev mer eller mindre tydligt
i samtliga textanalyser i kapitel tre. Berättarröstens funktion
och enhetliga tilltal, direkt riktad till barnet, är en av de stora
1

Stevenson, s 53–66.
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skillnaderna mellan bibeltext och barnbibeltext. I detta tilltal
tydliggörs bland annat barnsynen.
Att ha ett speciellt riktat tilltal till barnet är något av det
som utmärker barnlitteratur och som ibland t.o.m. används som
skäl för att definiera en bok som just barnbok. Vuxna talar med
annorlunda röst när de tilltalar barn, vilket gör att rösten är
annorlunda i barnlitteratur än i annan litteratur.2 Berättaren i
barnlitteratur är ofta explicit, och tilltalar ofta barnet med ett
”du”, ”Nu ska du höra noga på”. Inom barnlitteraturforskning
använder man termen ”skriva ned” för detta tillvägagångssätt,
och termen används ofta med negativa förtecken. Denna negativa förståelse av att ”skriva ned” utmärks av en berättare
som överförenklar. Denne berättare utgår ifrån att läsaren är
okunnig och intar därför en överlägsen attityd gentemot sin
läsare, en attityd som är lätt att läsa in i tilltalet ”Nu ska du
höra noga på”. Men, som barnlitteraturforskaren Barbara Wall
konstaterar, det är knappast möjligt att skriva en barnbok utan
att ”skriva ned” i någon form. För faktum är att en vuxen författare har mer erfarenheter, mer kunskaper och mer vana av
livet än vad barn har.3 Att i någon form ”skriva ned” är därför
en förutsättning för att kunna kommunicera med barn. Barn
och vuxna är helt enkelt inte jämlikar, och den vuxna måste
anpassa sig till barnets nivå. Så kommer t.ex. Bibeln i berättelser och bilders berättarröst ofta in på förklaringar av olika slag,
t.ex. miljöförklaringar: ”På den tiden fanns ingen TV…”, ”Förr i
tiden hade man inga kylskåp …” (s 31). Om man som författare
inte ”skriver ned”, riskerar man att hamna i en situation där
man anstränger sig så mycket för att inte ”skriva ned” att man
i stället hamnar i en situation där man inte alls kommunicerar
med barnet.4
2

Wall, s 1–4.
Här skulle jag vilja invända att barn kanske har andra kompetenser som den vuxne
saknar, men Wall talar, som jag tolkar henne, mycket utifrån verbala och intellektuellt
kunskapsmässiga kompetenser, och i den bemärkelsen ger jag henne rätt. Wall, s 13–19.
4
Wall, s 13. Jag håller med Wall, men det är naturligtvis avgörande hur man väljer att
”skriva ned” när man kommunicerar med barn, och möjligtvis hade hon kunnat välja en
annan term för den positiva form av att ”skriva ned” som hon identifierar.
3
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En annan aspekt som Wall betonar är när berättaren skapar en roll åt den vuxne läsaren. I detta fall uppstår närmast
en identifikation mellan berättarrösten och den vuxne läsaren,
där den vuxne som läser för barnet, ofta mamma, pappa eller
en lärare, blir till ett med berättarrösten. Den vuxne som läser
blir på så sätt till ett slags relä, en förmedlande instans, för
berättarrösten. Wall kallar denna förmedlande instans för ”berättar-surrogat”.5 Denna typ av röst ligger som jag ser det nära
den typ av berättarröst som förekommer framför allt i Barnens
bibel, men även i Bibeln i berättelser och bilder. Rösten är helt
enkelt gjord så att den vuxne ska kunna göra den till sin, och på
så sätt kan den vuxne bli en förmedlande instans, ett ”berättarsurrogat”. När det gäller ideologisk litteratur, som barnbiblar,
menar jag att detta förutsätter att den vuxne åtminstone någorlunda kan känna igen sig i och identifiera sig med berättarröstens ideal och värderingar. Om så inte är fallet kan följden
bli att den vuxne helt enkelt slutar läsa boken för barnet, eller
hoppar över vissa partier. Eftersom Barnens bibel dessutom ursprungligen skrevs för tre- och fyraåringar, förutsätter boken
en vuxen uppläsare, i det ursprungliga nederländska sammanhanget ofta en lärare. Samtidigt delades den i det svenska sammanhanget ofta ut till sexåringar, vilket skapade helt andra
förutsättningar. I samband med att Bibeln i berättelser och bilder lanserades menade Johannes Møllehave att den var riktad
mot åldersgruppen fyra till tio år.6 Det i sin tur innebär att texten läses för de yngsta, något som baksidestexten till boken implicerar, medan de äldsta med största sannolikhet läser texten
själva. Det gör att båda barnbiblarna har en berättarröst som
dels kan vara gjord för den vuxne att överta, dels kan vara en
röst som talar till barnet direkt i själva läsakten.
För att tydliggöra och förstå de olika roller och funktioner som uppstår i en boks tilltal, och deras relation till den

5
6

Wall, s 19. Den term som Wall använder är teller-surrogate.
Kristeligt Dagblad, 25/9 1996.
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verklige författaren respektive det verkliga barnet som läser
texten, kan följande modell användas:
Verklig –
författare

[ Berättarröst – Mottagare ]
(”Du”)
[ roller i texten ]

– Verklig7
läsare

De två första begreppen (verklig författare och berättarröst) är
i detta fall relaterade till författaren, de två följande (mottagare
och verklig läsare) är relaterade till barnet. Det första begreppet,
den verklige författaren, är personen som håller i pennan, och
sålunda befinner sig utanför texten. Denne står i sin tur bakom
berättarrösten, den röst som tilltalar barnet i berättelsen, den
röst som föräldern kan göra till sin såtillvida att den vuxne går
med på att bli berättarsurrogat. Berättarrösten är alltså en roll
som författaren tar sig, en roll som författaren skapar, och det
är sålunda inte alls självklart att berättarrösten uttrycker vare
sig författarens värderingar eller teologi. I Barnens bibel och
Bibeln i berättelser och bilders fall, som båda har en mycket
tydlig och stundtals didaktiserande och/eller predikande berättarröst, är det dock mycket som talar för att författarnas historiska och teologiska kontext har spelat en avgörande roll för den
teologi som berättarrösten uttrycker. Berättarrösten är i såväl
Barnens bibel som Bibeln i berättelser och bilder en roll, bakom
vilken man anar författarens/berättarens teologi.
Det tredje begreppet, mottagaren, är ”Du:et” i berättelsen,
den som direkt tilltalas, och också detta är en roll.8 (Som jag
tidigare noterat är barnlitteratur en speciell genre såtillvida
att såväl mottagaren som den verklige läsaren kan vara såväl
barn som vuxen, och som sådana ha diametralt olika förväntningar på läsningen.) Även som mottagare går jag alltså in i
en roll, en förväntad roll som inte minst berättarrösten proji7
Detta är en förenkling och utveckling av en modell som först introducerades av Chatman,
men då med sex funktioner. Chatmans termer är “Real Author – Implied Author – Narrator
– Narratee – Implied Reader – Real Reader”. Se Chatman, s 146–151.
8
”Narratee: The one who is narrated to, as inscribed in the text”, Prince, s 57.
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cerar på mig. Den verklige läsaren, som befinner sig framför
texten, kan mycket väl välja att vägra att gå in i denna roll
eller helt enkelt sluta läsa, men det är inte desto mindre en roll
som läsaren får och som läsaren tillskrivs i texten. Berättarrösten och mottagaren (begrepp två och tre) är således roller i
texten, medan den fjärde funktionen, den verklige läsaren, är
det reella barnet som håller i boken och läser, alternativt även
föräldern som läser för barnet. Den första och sista funktionen,
d.v.s. den verkliga författaren och den verkliga läsaren, befinner sig båda utanför boken, de övriga två är iscensatta roller
som finns inne i boken.
I detta sammanhang är jag speciellt intresserad av rollerna
inne i boken, och av hur berättarrösten kommunicerar med
mottagaren, och vad detta avslöjar om respektive barnbibels
syn på barnet. Den röst författaren använder i tilltalet av en
läsare säger något om hur författaren ser på läsaren, vad som
utmärker läsaren, och vilken respons författaren önskar från
läsaren. Det är alltså i texten, och inte minst funktionerna inne
i den (berättarröst och mottagare), som jag söker mina svar.9

BARNENS BIBELS BARNSYN
Barnens bibels berättarsituation och syfte tydliggörs redan
i dess första text, som har rubriken ”Allt kommer från Gud”.
Denna text, som inte är baserad på någon bibeltext, är nära
sammankopplad med övriga berättelser i boken, och den tydliggör de förutsättningar som gäller såväl för barnet som för berättelsen. Med Genettes terminologi kan den kallas för en paratext;
en text som sätter in en annan text i ett sammanhang, och på
så sätt ger signaler till läsaren om hur berättelsen ska förstås.
Berättelsen börjar med berättarröstens direkta du-tilltal: ”Nu
ska du höra noga på.” Eftersom berättelsen som följer därpå
börjar med orden ”Nu ska du höra noga på igen”, blir Barnens
9
Detta innebär inte att funktion fyra (den verklige läsaren) och dennes perception av berättelsen, är ointressant (den är i högsta grad intressant!), men det primära intresset i den
här avhandlingen rör funktionerna och teologin i texten, inte framför den.
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bibels första text inte enbart en fristående läsanvisning (som
t.ex. ett förord kan vara), utan en integrerad del av innehållet
i Barnens bibel.10
Nu ska du höra noga på. Du ska få veta hur allting
blivit till. Vet du var din mat kommer ifrån? Den goda
smörgåsen som du just har ätit? Ja, mor har förstås
brett den åt dig, men brödet har hon köpt hos bagaren. Han har bakat det av mjöl. Mjölet kommer från
mjölnaren. Han har malt det av säd. Säden kommer
från bonden. Han har skördat den på sin åker. Men
vem har låtit säden växa? Gud. Herren. Och om Gud
inte hade gjort det, skulle bonden inte haft någon
säd, mjölnaren skulle inte haft mjöl, bagaren hade
inte kunnat baka bröd, och mor hade inte kunnat
breda någon smörgås åt dig. Ditt bröd kommer alltså
från Gud, liksom all annan mat. - - - Ja, så är det med
alla ting. De kommer från Gud. Gud har skapat allt:
jorden som vi bor på, himlen som han själv bor i – och
oss. Ja, Gud har skapat också dig! Far och mor fick
dig av Gud som ett litet, litet barn. (s 6)

I denna inledande text, där den som läser för barnet kan gå in
i rollen som berättarsurrogat, tydliggörs barnets situation och
förutsättning: barnet kommer från Gud, och är en del av skapelsen. Tydligt i texten är ”skriva ned”-tilltalet, och tydligt är också
att berättarrösten genom sina retoriska frågor och påföljande
svar tar sig en auktoritativ roll. Det är en bestämd berättarröst,
som leder läsaren med retoriska frågor och påföljande svar. Det
här är en berättarröst som känner Sanningen och vet att tala om

10
Genette, 1997, s 3. I den ursprungliga nederländska versionen av Barnens bibel hängde
f.ö. det som nu är berättelse ett och två samman i en berättelse.
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den för oss.11 Vidare antyder berättarrösten en slags skapelseordning, där alla har sin speciella plats, såväl modern som bagaren,
mjölnaren som bonden och, som yttersta grunden till allt, Gud.
Utan Gud finns ingenting. Allt kommer från Gud, Gud är källan
till att barnet har tak över huvudet, mat för dagen. ”Han [Gud]
sörjer för oss.” (s 6) Det är en värld med fasta, robusta ordningar
som berättarrösten ställer barnet inför.12 Det är också en värld
i vilken berättarrösten är en självklar del, redan på denna Barnens bibels första sida hinner berättarrösten tilltala barnet med
”du/dig” sjutton gånger, samt även få in fem stycken ”vi/oss”.
Introduktionstexten implicerar att personen som lyssnar
just har ätit en smörgås; matbordet är alltså första uttalade
platsen i Barnens bibel. Barnet, som tilltalas med ”du”, sitter
vid matbordet, mor har (förstås!) brett smörgåsen, barnet har
kanske rentav ätit klart, och nu ska far berätta något för oss.
För det är väl far? Eftersom mor omtalas i tredje person, och
barnet i andra, blir det sannolikt att det är far som talar. Familjen, och det sammanhang som familjen utgör, blir på detta
sätt en uttalad utgångspunkt för berättelsen. Tilltalet är uppfordrande och direkt, ”Nu ska du höra noga på”.
Barnet som en del av en familj förstärks på ett närmast
arkaiskt vis av bilden på den motsatta sidan om texten; en man
och en kvinna strävar framåt med två barn vid sin sida. Bilden
är skissliknande, svart-vit, med en dov, brun färgbakgrund.
Den skäggbeklädde mannen, Fadern, håller en käpp i vänster
hand, i höger hand håller han en tung säck över höger axel.
Blicken är riktad snett framåt, beslutsamt. Kvinnan, Modern,
håller ett litet barn i sin famn. Barnet verkar sova, kvinnan
håller om barnet ömt och omslutande med sina båda händer.
11
På så sätt påminner berättarrösten om den berättarröst vi finner i vissa typer av bekännelselitteratur. Det Genette säger om berättarrösten i Augustinus Bekännelser går också
att säga om Barnens bibels berättarröst: ”the narrator does not simply know more, empirically, than the hero; he knows in the absolute sense, he understands the truth”. Genette,
1980, s 253.
12
Att allt kommer från Gud kommer att inskärpas flera gånger under berättelsens gång.
Redan några sidor senare, i berättelsen om Kain och Abel, återkommer det: ”Men vem var
det som lät säden växa åt Kain? Och vem gav Abel alla fåren? Herren Gud. Allt kommer
från Gud. Det visste Kain och Abel väl.” Barnens bibel, s. 15f.
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Kvinnan tittar ned. Återstår så det andra barnet, som har ett
får bredvid sig. Det bär ett krus över vänster axel och klappar
fåret med sin högra hand. Barnet är svårt att köns- och åldersbestämma, och är förmodligen den person på bilden som barnet
själv lättast kan identifiera sig med. Och det är i ett tydligt
sammanhang den identifikationen sker: familjen. En familj där
alla har sin tydliga plats, en familj med stereotypa könsroller,
med en fader som beslutsamt tar ledningen och med en mor som
är ömt vårdande (och som förstås brett smörgåsen). Illustrationen parallelliserar på så sätt texten, och visar på en aspekt av
de fasta, robusta ordningar som impliceras i texten.13
Men avsnitt ett nöjer sig inte bara med att genom retoriska
frågor visa på hur allt omkring barnet samt barnet självt kommer från Gud. Berättaren har nämligen en önskan med sin berättelse:
Och nu är du ju riktigt stor! Du kan redan så mycket.
Du har lärt dig en hel del. Men du måste fortsätta att
växa, och att lära. Också det ska Gud sörja för. (s 6)

Här ställs barnet inför ännu en förutsättning, som dessutom
antyder såväl ett hinder som en möjlighet: barnet har något att
lära. Det räcker nämligen inte med att barnet är insatt i detta
goda sammanhang och i denna goda ordning. Det har också något att lära. Och det som barnet ska lära är det som kommer i
berättelserna som följer.
Den inledande berättelsen slutar med orden: ”Han är vår
Fader som bor i himmelen.” Och ”himmelen”, liksom dess synonyma begrepp ”festen”, är centrala begrepp i Barnens bibel.
Det är följdenligt också i himmelen, med den stora festen, som
allting slutar i bokens sista berättelse. Barnens bibel börjar och
slutar i en måltid, börjar och slutar med tydliga hänsyftningar
till himmelen, och himmelen/festen är aldrig långt borta från
13
Illustrationen är f.ö. en av få illustrationer i Barnens bibel som inte är direkt relaterad
till en bibeltext. Över illustrationen står ”Gamla testamentet”, och genom illustrationen
dras man med ner i urhistorien.
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någon enda av berättelserna. Detta blev inte minst tydligt i
textanalyserna. Det nya slutet i berättelsen om Kain och Abel
betonade typiskt nog den lycklige Abel i himmelen. Barnen som
är på väg till Jesus såg ut ”som om de var på väg till en rolig
fest” (s 197), och det budskap som lades i Jesu mun handlade
om att barnen skulle vara snälla, för att de en dag skulle få
komma till honom i himmelen. Det förlorade fåret ångrar sin
olydnad och kommer därpå åter till ”lagården”. Den narrativa
progressionen i Barnens bibel är klar: det börjar i himmelen,
rör sig mot himmelen, och kommer en dag att fullbordas i himmelen. De sista orden i Barnens bibel är typiska: ”Det blir en
fest som aldrig tar slut! Ja, kom snart, Herre Jesus!” (s 254).
Utifrån det faktum att barnet verkar vara den tänkta mottagaren av berättelsen, kan det i detta sammanhang återigen
vara relevant att föra in aktantanalyser, som jag gjorde i några
av textanalyserna. Men inte utifrån handlingsstrukturen, som
i textanalyserna, utan utifrån den övergripande, tematiska
strukturen, och utifrån den som är den tänkte mottagaren av
berättelsen: barnet.14 Utifrån en sådan utgångspunkt kan man
tala om barnet som det tydliga subjektet i Barnens bibel, och om
himmelen/festen som det åtrådda objektet, som barnet ska sträva efter. Detta objekt är med andra ord den möjlighet som berättelsen ställer barnet inför. Projektet i berättelsen blir därmed
att barnet, genom rätt levnadssätt, ska få vara med på festen.
subjekt: barnet

projekt: att genom rätt
levnadssätt få komma
till festen

objekt: festen

Berättelsens mål, och berättarröstens funktion, är att leda barnet till festen. För det finns ett hinder i berättelsen. Alla kom14
Vad jag gör här är att jag analyserar den tematiska strukturen i berättelsen med avseende på barnsyn. Det finns en diskussion kring vilken nivå aktantmodeller kan användas
på och huruvida aktantmodellen ska användas på förloppsstrukturer eller på tematiska
strukturer, eller på båda, samt hur detta bör göras. Min användning av de narratologiska
verktygen är heuristisk, och i detta fall menar jag att det tillför studien nya perspektiv att
använda sig av aktantmodellen på detta sätt. Se f.ö. Tønnessens resonemang, s 90–104.
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mer nämligen inte att få vara med på festen, somliga kommer
att hamna på Jesu vänstra sida. Kring detta kretsar Barnens
bibels tre sista berättelser, som samtliga hämtar stoff från
framför allt Matteus kapitel 25.
Här kommer hindren, men också möjligheterna, in i berättelsen, och dessa är relaterade till det levnads- och handlingssätt som uppvisas av barnet. Dessa hinder och möjligheter utgår ifrån de lydnads- och fromhetskrav från Guds sida som blev
tydliga i de flesta av textanalyserna i kapitel tre. Det som barnet
har att lära i flera av berättelserna är nämligen att fromma, lydiga människor blir framgångsrika och får Guds hjälp (och får
komma på festen), medan ofromma, olydiga människor slutar i
katastrof.15 De personer som det går illa för i Barnens bibel har
sig själva och sin egen olydnad att skylla (här är Guds ord till
Kain karakteristiska: ”Du ensam har skulden.” (s 16)) Människorna på Noas tid förgås, eftersom de är elaka och olydiga,
ja, de var t.o.m. ”ännu elakare än Kain” (s 18). Detta i motsats till Noa, som ”älskade Gud. Han skulle inte bli straffad”
(s 19). Det finns en tydlig koppling mellan lydnad och lycka och
olydnad och olycka/straff, mellan att vörda/älska Gud och vara
framgångsrik och mellan att inte vörda/älska Gud och sluta i
katastrof. Detta är ett stråk som genomsyrar flera av Barnens
bibels berättelser och som framträdde tydligt i textanalyserna
i kapitel tre. Man skulle kunna säga att barnet redan i berättelsen om Kain och Abel ställs inför valet av två vägar, och att
dessa två vägar sedan kommer att finnas med, mer eller mindre tydliga, boken igenom. De epitet som åtföljer karaktärerna
Kain och Abel är talande för dessa två vägar. Karaktären Kain,
som personifierar den onda vägen, åtföljs i Barnens bibel av epiteten: Elak – Inte glad – Inte lycklig – Avundsjuk – Stygg – Har
inte Gud kär – Fräck – Ljuger. Abel, den goda vägen, åtföljs av
epiteten: Full av vördnad [mot Gud] – Glad – Lycklig – Tacksam
– Har Gud kär. Dualismen är tydlig, så även pedagogiken: det
15

Var dessa olydiga och ofromma människor till slut kommer att hamna säger Barnens bibel inget om, förutom att de kommer att få stå på Jesu vänstra sida och höra honom säga:
”Gå bort ifrån mig!” (s 254). Något tydligt helvete beskrivs inte.

201

Kapitel 4  Barnsyn, gudsbild och Jesusbild

gäller för barnet att genom rätt vandel komma till festen. Det
är ingen tillfällighet att texten om Kain och Abel slutar med
den lycklige Abel i himmelen. Av dessa berättelsens påvisade
hinder och möjligheter har barnet att lära, för att det slutligen
ska få komma på festen.
Utifrån ett sådant perspektiv uppstår två typer av karaktärer i boken, karaktärer som genom sina diametralt olika egenskaper tydliggör de två vägarna som barnet har att ”lära” av.
Å ena sidan lydiga karaktärer som vördar Gud och som därför
är och förblir lyckliga, å andra sidan olydiga karaktärer som
inte visar Gud någon tacksamhet eller vördnad och därför är
olyckliga. Å ena sidan lydiga och fromma karaktärer som den
glade och lycklige Abel i himmelen, å andra sidan olydiga och
ofromma som Kain som är ”rädd” och ”olycklig” i resten av sitt
liv.16 Barnet har att lära av dessa två vägar, och dra de nödvändiga slutsatserna.
Denna moraliserande dualism kombinerad med ett lydnads- och fromhetsideal framträder extra tydligt i karaktärer
som Kain, Judas, Abel och Abraham. Men det finns stråk av
detta i samtliga textanalyser, inte bara i berättelsen om Kain
och Abel. Som det noteras i texten om Abrahams offer av Isak:
”När Gud säger något, är det alltid rätt och riktigt. Och då
måste man lyda.” (s 33) Objektet i texten kom att handla om
Abrahams lydnad och kärlek till Gud. Jesu budskap i berättelsen om Jesus och barnen blir följdenligt: ”Han sade till dem att
de alltid skulle vara snälla och att de en gång skulle få komma
till honom i himmelen.” (s 198) I liknelsen om det förlorade fåret är det just fårets egenskaper, i detta fall olydnad som vänds
till lydnad, som blir den lärdom barnet får med sig. Det gäller
alltså att vara lydig och att älska Gud för att det ska gå en väl.
Samtidigt finns det andra, nyanserande drag. Har man väl
valt fel väg (läs: varit olydig) finns det nämligen chans till förlåtelse, förutsatt att man visar ånger. Det blev tydligt i ana16
Dessa två hållningar åskådliggörs tydligt i Schäfers illustration till Kain och Abel. Se
analys i kapitel tre.
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lysen av det förlorade fåret, där karaktärsegenskaper hos fåret (dumhet och olydnad) leder till att hon kommer bort, och
det dessutom två gånger i Barnens bibels version. Genom att
betona fårets karaktärsegenskaper som orsak till att det gått
vilse, blir följden att herden blir helt utan skuld till det inträffade – karaktärsegenskaper hos fåret är den enda anledningen
till att hon kommer vilse. Skulden ligger hos fåret. Guds godhet
förblir intakt, precis som i berättelserna om Kain och Abel och
Abraham och Isak. Till skillnad från texten om Kain och Abel
finns det dock möjlighet till förlåtelse, och det genom att visa
ånger. Fåret Ullis sista tankar i berättelsen är talande: ”Aldrig
ska jag springa ifrån honom mer! Nej, jag ska alltid vara lydig!”
(s 189). Samma sak upprepas i liknelsen om den förlorade sonen (som kommer strax efter det förlorade fåret), och som avslutas med berättarröstens ord: ”Vi får alltid komma tillbaka
till honom, hur mycket ont vi än har gjort. Om vi ångrar oss
av hjärtat och på allvar, är Gud inte längre ond på oss. Då blir
han glad, och då får vi vara hans barn.” (s 194) Budskapet till
barnet blir tydligt: var helst from och lydig, men är du olydig,
så ångra dig av hjärtat.
Ett annat exempel på ånger och därpå följande förlåtelse
är berättelsen om Jona. Jona är ”inte en så värst lydig tjänare”
(s 131), det sägs till och med om stormen att den ”var lydigare
än Jona”. Men Jona ”ångrade djupt att han hade varit olydig”
(s 132). Liksom det förlorade fåret får Jona en andra chans.
Och nu sägs det dessutom uttryckligen att Jona inte ”vågade”
vara olydig mer (s 132). Lärdomen som barnet här kan dra är
således ångerns och anpassningens möjlighet.
Ytterligare en nyansering av de två vägarna kommer i berättelsen om Lot. Berättelsen om Lot är nämligen också den en
berättelse om en person som bryter mot lydig/olydig mönstret.
Lot är nämligen ”kär i sina pengar” samtidigt som det om Lot
sägs att ”han hade också älskat Gud” (s 29). Girighet är ett åter-
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kommande tema i Barnens bibel,17 men medan Lots hustru inte
kan släppa sina ägodelar (”Gud ville rädda henne också, men
hon tänkte bara på sitt hus och sina pengar … Lots olydiga hustru” (s 28–29)) kan Lot göra det, och den främsta anledningen
till detta verkar vara att Lot inte bara brytt sig om pengar utan
”också älskat Gud” (s 29). Lot bryter mot lydnadsregeln, men
håller fromhetslinjen, och klarar sig. Lärdom: man kan vara
olydig och ändå klara sig, förutsatt att man älskar Gud.
Ett annat specialfall utgör i detta fall berättelsen om Jakob
och Esau, som också den avviker från det generella tvåvägsmönster jag urskiljt. Inledningsvis slås fast att Jakob är snäll,
stillsam och att han tänker mycket på Gud, medan det om Esau
sägs att han är vild, bråkig och inte tänker mycket på Gud
(s 35). Med tanke på den generella struktur som jag just visat på skulle man kunna tro att fortsättningen på berättelsen
skulle vara given. Men i detta enskilda fall bryts mönstret.
Jakob lurar sin far och sin bror, han är med andra ord ”elak”
och ”oärlig” (s 38), med följden att han blir en ”fattig flykting”
och olycklig (s 38). Berättelsen avslutas med berättelsens sensmoral: ”Om du gör orätt, blir du också olycklig.” (s 38)
Även denna berättelse följer med andra ord Barnens bibels
moralmönster, men denna gång är det den ”goda” karaktären
som gör den onda handlingen, och därmed straffas. Jakob blir
på så sätt något av ett avskräckande exempel att ta lärdom
av. Men för Jakob går det till slut väl, för även han faller in
i mönstret och ångrar sig, ”Vad jag ångrar att jag har varit
dum!” (s 39), varpå Guds svar kommer direkt: ”Du får trots allt
vara min vän fortfarande!” (s 39). Lärdomen från berättelsen
blir att det inte räcker med att älska Gud, det kan gå illa i alla
17

Girighet och åtrå efter pengar och rikedom är en egenskap som inte uppskattas i Barnens bibel. Judas, en av de värre skurkarna i Barnens bibels persongalleri, ”tänkte bara på
pengar (s 204)”, ”var mycket kär i pengar (s 205)”, och Judas girighet betonas upprepade
gånger i flera av bokens texter, och blir huvudskälet till att Judas förråder Jesus. Om girighet och längtan efter pengar handlar även den i barnbibelsammanhang mycket ovanliga
texten om Elisas tjänare Gehasi (2 Kung 5), som i Barnens bibel fått den belysande rubriken ”Rik men ändå fattig”. Berättelsen mynnar ut i att Gehasi, på grund av sin girighet, på
profeten Elisas ord drabbas av spetälska.
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fall, men ånger leder till förlåtelse.
Dessa undantag från de två vägarna tydliggör en viktig lärdom som barnet har att ta till sig: så länge man har Gud kär
kan man göra felsteg, förutsatt att man ångrar sig. Vägen till
festen går via lydnad och fromhet, men är man olydig finns, åtminstone för den fromme, ångerns möjlighet. Denna möjlighet
till förlåtelse betonas även i Barnens bibels sista text: ”Jesus
sökte ju upp människor som hade burit sig illa åt. Han kom ju
till jorden för att göra syndare saliga!” (s 253). Lydnadsidealet
personifieras av karaktärer som Abraham och Jesus, som båda
är lydiga Gud intill döden, men det finns även en gråzon, med
personer som Jona (som inte längre vågar vara olydig), Lot (som
älskat både Gud och rikedomen, men valde Gud), det förlorade
fåret (som ångrar sig och som aldrig mer ska vara olydigt) och
Jakob (som ångrar sig). Gemensamt för dem alla är att de anpassar sig. För Kain, Judas, Lots hustru och de andra finns dock
ingen förlåtelse. De är i grunden fallna personer, som med sin
fräckhet/olydnad/falskhet/lömskhet/otrevlighet/elakhet och sin
kärlek till pengar18 är bortom förlåtelsens möjlighet. Lot, Jona,
fåret Ulli, den förlorade sonen och Jakob är undantagen som
visar på en annan möjlighet: att hålla fast vid Gud och anpassa
sig till de regler som han har slagit fast.
Betoningen på lydnad, i kombination med exemplen på
hur det går för dem som inte är lydiga (t.ex. Kain, Judas, Lots
hustru och människorna på Noas tid) ställer läsaren inför ett
högst konkret val mellan två vägar. För att få hamna på Jesu
högra sida, och för att få vara med på festen i himmelen, är det
tydligt att lydnad och anpassning (d.v.s. att ångra sin olydnad)
är viktiga egenskaper. Frälsningen är med andra ord villkorad
i Barnens bibel. Guds nåd har gränser.
Dock finns det i detta sammanhang en förutsättning som
är viktig att uppmärksamma. Det är nämligen svårt att komma ifrån att av de hundra berättelser som Barnens bibel be18
Detta är några av de epitet som används om Kain och Judas i Barnens bibel, s 14–16 och
s 204–205.
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står av, så har de flesta lite av godnattsaga över sig. Så slutar
t.ex. de flesta berättelser på ett eller annat sätt lyckligt. Det
är påtagligt att de flesta berättelserna i Barnens bibel ofta har
trygghetsskapande ingresser och framför allt trygghetsskapande slut. Så slutar inte berättelsen om Abrahams offer av Isak
med att ängeln hindrar Abraham från att utföra handlingen,
utan med en framåtblick mot Jesus. Till och med Jesu korsfästelse slutar (relativt) lyckligt: ”Jesus kunde dö lugnt”, följt av
berättarröstens trygga tilltal.19 Ja, flera av Barnens bibels berättelser liknar i sin narrativa struktur sagor. Detta blev extra
tydligt i textanalysen om Kain och Abel, där berättelsen fick en
ny struktur med en tydlig hjälte, en tydlig antagonist och dessutom ett lyckligt, nytt, slut. Tilläggen i fabulan accentuerade
detta mönster, så även ändringen av rollerna i aktantanalysen,
där aktanterna ordnades om så att berättelsen fick en tydlig
hjälte och en tydlig motståndare, så som det ska vara i en saga.
Ett annat exempel är textanalysen om det förlorade fåret, som
även det visade sig följa ett typiskt sagoschema. Detta är inte
oviktigt för att förstå Barnens bibel: boken skrivs in i ett speciellt sammanhang, och i detta sammanhang är sagans struktur
central, och inte minst sagans dualistiska struktur. De många
underverken av Jesus och betoningen av Jesu mäktighet passar
även de tydligt in i detta sagomönster, så även de många sagomotiven.20 I detta sagomönster ingår de för sagan så vanliga
dualistiska övertonerna, där den onde verkligen är ond (Kain,
Judas), och den gode hjälten verkligen god (Abel, Abraham,
Jesus). För att göra Barnens bibel rättvisa är det viktigt att se
detta sagomönster. Detta är en genre där dualismen är insatt
i sagans form, och där sagan ger en möjlighet att hantera en
19
Att berättelserna är tänkta som godnattsagor förstärks också av det lilla blad som
delades ut till många av dem som fick Barnens bibel i kyrkan; ”En hälsning till Dig som får
Barnens bibel”. Där står uttryckligen: ”Det går bra [att läsa] när som helst på dagen, men
kanske tycker ni att den bästa stunden är på kvällen då du lagt dig eller sitter i din säng.”
20
Så sägs om Maria att ”Egentligen borde hon ha bott i ett palats, för hon var en furstinna”
(s 150) och om Josef att ”Också Josef var egentligen en furste” (s 150), för att därpå tala om
det ”slott” i vilket Herodes bodde: ”Han hette Herodes och var en elak människa.” (s 150)
Orden som karakteriserar Absalom är också de sagolika: ”Han var en vacker prins med ett
styggt och falskt hjärta.” (s 117)
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komplex verklighet. Sagan är helt enkelt en av de genrer som
författaren använder sig av för att kommunicera sitt budskap.
Samtidigt leder denna sagans struktur till att Barnens
bibel uttrycker en svart-vit världsbild, och detta blir tydligt inte
minst i hur berättelsen slutar. Slutet, och inte minst berättarröstens aktiva roll i detta slut, är något av en huvudnyckel för
att förstå såväl Barnens bibels som Bibeln i berättelser och bilders barnsyn. För att förstå dessa två barnbiblar är det nämligen en god idé att läsa dem från slutet. Eskatologin, läran om
de yttersta tingen, är vad som avhandlas i de respektive sluten,
men de olika svar som antyds i respektive barnbibel på den eskatologiska frågan får avgörande bäring och betydelse för de
berättelser som föregår, och de vittnar framför allt om den bild
av världen, den teori om universum, som barnet ställs inför.
I Barnens bibel är det framför allt de tre sista avsnitten
i boken som avhandlar den eskatologiska frågan. Centralt i
samtliga tre avsnitt är bibelord från Matteus kapitel 25. Som
Moltmann konstaterat är Matteusevangeliet, och då framför
allt Matteus kapitel 25, centralt för dem som hävdar en dubbel utgång på det eskatologiska dramat.21 Matteus 25 består av
tre delar, liknelsen om de oförståndiga jungfrurna (25:1–13),
liknelsen om talenterna (25:14–30), följt av visionen om Människosonens stora världsdom (25:31–46).
Barnens bibels texturval till de tre sista avsnitten följer här
strukturen i Matteus 25, där ”Berättelsen om de tio fl ickorna”
följs av berättelsen om talenterna (”Vad har du gjort för mig”)
för att avslutas med världsdomen i det sista avsnittet (”När
Jesus kommer tillbaka”). I denna domsscen beskrivs i bibeltexten hur Människosonen till dem som står på den högra sidan
säger: ”Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.” (Matt
25:34) Men till dem på den vänstra sidan ska han säga: ”Gå
bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)
21

Moltmann, s 255–258.
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I Barnens bibels ”Berättelsen om de tio flickorna” gör berättarrösten en tydlig distinktion mellan två typer av människor.
Dels finns det människor som älskar Herren Jesus, och de ber
”Käre Herre Jesus, kom snart!” (s 246), dels finns det människor som inte längre tror att Herren Jesus kommer tillbaka.
För dem som väntar på Jesus ”blir det en glad dag när Jesus
kommer. Men inte för de andra. För dem blir det en sorglig dag.
Det har Jesus också sagt” (s 246). Även det därpå följande avsnittet, ”Vad har du gjort för mig?” betonar festen, och vikten
av att göra sitt bästa, ”För den festen måste vi alla göra något,
både stora och små” (s 249). Även här kommer dualismen mellan värdiga och ovärdiga fram: ”Men den som är lat och säger:
’Jag kan inget i alla fall’, han är en dålig tjänare.” (s 249) Detta
kulminerar i bokens sista berättelse, ”När Jesus kommer tillbaka”. Där betonas inledningsvis att ”vi måste alla göra något
för honom” (s 252), samt att Jesus vill göra människor ”glada
och lyckliga”. Sedan kommer en beskrivning av goda gärningar
som berättarrösten vill att man skall göra, att visa ”medlidande med den som har det svårt” (s 252) och ”göra din sjuka vän
glad” (s 253) till exempel. På detta talas om en ”stor och härlig
fest” (s 253), därefter ges en beskrivning av att Jesus kommer
att ställa de goda tjänarna på sin högra sida. Människorna på
den vänstra sidan får dock en likartad behandling som Kain;
till dem säger Jesus: ”Gå bort ifrån mig!” (s 254). Barnens bibel avslutas så med berättarröstens beskrivning av festen, som
kulminerar i bokens sista ord ”Ja, kom snart, käre Herre Jesus!
AMEN” (s 254).
Men vem är det som säger dessa sista ord? I meningarna
före är det berättarrösten som beskriver festen. Men de allra
sista orden, vems är de? Berättarröstens? Barnets? Både berättarröstens och barnets? Tanken är helt uppenbart att barnet ska komma till festen. Samtidigt kan man inte låta bli att
notera hotet i bakgrunden: vad händer med dem som hamnar
på Jesu vänstra sida, de som ska få höra Jesus säga ”Gå bort
ifrån mig!”? Vad ska hända med ”de människor som inte älskar
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Herren Jesus och inte vill göra något för honom” (s 254)? Den
dåliga tjänaren, som känner att ”Jag kan inget” (s 249), vad
händer med den tjänaren?
Det är med andra ord en dubbel utgång som beskrivs i Barnens bibel, och denna dubbla utgång, som avslutar hela berättelsen, sätter in det som föregår i ett nytt ljus. Betoningen på
lydnad, fromhet och goda gärningar som genomsyrar Barnens
bibel kulminerar och får sitt slutgiltiga uttryck i de sista berättelserna. En viktig teologisk förutsättning för Barnens bibel
kommer på så sätt i slutet, och den dubbla utgången sätter in
många av de texter jag varit inne på i ett tydligare ljus.
Utifrån denna övergripande, tematiska genomgång kan en
fullständig aktantmodell ritas upp:
hjälpare: barnets fromhet/
lydnad/ånger
subjekt: barnet

sändare: Gud

projekt: att genom rätt
objekt: festen
levnadssätt komma till festen

motståndare: barnets
brist på fromhet, dess olydnad
och dess oförmåga till anpassning

mottagare: barnet

Målet med berättelsen är att det i berättelsen tilltalade subjektet (mottagaren, barnet) ska sträva efter objektet (festen/
himmelen). För att nå festen finns dels en hjälpare i form av
abstrakta kategorier som fromhet/lydnad och, sekundärt (om
barnet är olydigt) ånger/anpassning. Motståndare till projektet
är också de abstrakta kategorier i form av att inte vörda Gud,
vara olydig samt att vägra att anpassa sig. Sändare av objektet
(festen/himmelen) blir Gud, och mottagare blir barnet.
En makt- och funktionsanalys skulle kunna se ut så här:
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subjekt
barnet

funktion
strävar efter
att få vara med på

objekt
festen

makt
barnets fromhet/lydnad
barnets ofromhet/olydnad

funktion
komma till festen
”Gå bort ifrån mig!”

mottagare
barnet
barnet

Det som blir tydligt i denna analys är att tyngdpunkten på
många sätt hamnar hos barnet. Det är barnets fromhet och lydnad som står i centrum, och det är barnets fromhet och lydnad
som kommer att styra berättelsens utgång. I motsats till sagan,
som är på trygg distans (”Det var en gång …”), är detta en berättelse och ett drama i vilket barnet själv ingår. För berättelsen är
inte slut än. Jesus ska nämligen komma tillbaka. Det handlar
om att komma till festen.
Barnens bibels främsta mål blir därför att barnet, genom
att välja rätt sätt att leva sitt liv (läs: fromhet, lydnad och anpassning), ska komma till festen. Detta tematiskt övergripande
mål dominerar berättelsen, och bibeltexternas främsta funktion
blir att bekräfta denna utläggning. Bibeltexten har med andra
ord instrumentaliserats för det som är den primära didaktiska
uppgiften: att barnet ska vara snällt och lydigt. De många olika
bibeltexterna har harmoniserats, didaktiserats och transformerats för att passa in i detta övergripande mål. Här finns en tendens till att bibeltexten blir sekundär till den uppfostran som
verkar vara Barnens bibels primära mål och teologiska poäng.
Detta skulle i så fall förklara de många och stora friheter som
författaren tar sig i förhållande till bibeltexten. Det primära,
uppfostran, går före det sekundära, bibeltexten. Syftet skulle
i så fall vara att personlighetsdana och socialisera barnet, och
för detta övergripande syfte lånas bibeltexterna in som ett sekundärt, auktoritativt instrument.22
22
Härav kommer förmodligen det faktum att Barnens bibel har med relativt få Jesuscitat
från bibeln. Jesus och hans budskap är sekundärt i förhållande till bokens övergripande
mål.
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BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDERS BARNSYN
Den danska originalutgåvan av Bibeln i berättelser och bilder,
Børnebibelen, saknar en inledande text som anger situation och
syfte. Däremot finns här en annan paratext, och det är baksidestexten, som börjar med orden:
Jeg ved, hvad denne bibel
blev købt til,
for her kan jeg høre
om det jeg blev døbt til …
Här anges det sammanhang i vilket boken är tänkt att fungera. I Danmark har man nämligen ingen motsvarighet till den
svenska traditionen att dela ut barnbiblar till sexåringar. Børnebibelens stora försäljningsmässiga framgång i Danmark består istället av att den blivit en populär dopgåva; en present
från församlingen eller en anhörig i samband med dopet. Denna
ursprungssituation är det som baksidestexten hänsyftar till.
Denna paratext är dock, som redan noterats, borttagen i den
svenska utgåvan.
Inte desto mindre är dopet och dopbarnet en bakomliggande och central referensram i Bibeln i berättelser och bilder, och
barnets förutsättning är att det är döpt. Versen som avslutar
berättelsen om Mose i vassen lyder sålunda:
Ett litet barn på floden
i korg som gungar fram.
Så bärs till dopets vatten
ett barn i vuxens famn.
Vart liv är fullt av faror
som liten korg av vass.
Dock står Guds änglaskaror
i liv och död på vakt. (s 86)
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Barnets situation som döpt är alltså den uttalade utgångspunkten, själva förutsättningen för berättelsen. Barnet är som döpt
vaktat av Guds änglaskara.
Jesu dop blir även det en möjlighet att skriva dopteologi på
vers:
Johannes gör som Jesus vill
och detta är dopets glada bud:
Vi hör inte bara varandra till,
vi tillhör också kärlekens Gud.
--När Jesus döptes blev världen ny,
då öppnade glädjen sin famn.
En duva flög genom solbelyst sky,
och du är döpt i hans namn. (s 175–176)
Jesu dop länkas här till barnets dop, och barnet tilltalas i duform: ”du är döpt i hans namn”. När Jesus döptes ”blev världen
ny”, och denna nya värld är barnet döpt in i. I motsats till Barnens bibel, där barnet ska erövra sin plats hos Gud, så tillhör
alltså barnet i Bibeln i berättelser och bilder redan från början
Gud.
Dopet blir på detta sätt till en bakomliggande, gemensam
och självklar förutsättning och erfarenhet för berättaren och
läsaren, och här finns kanske en av anledningarna till att texter som tio Guds bud, bergspredikan och Fader vår (texter som
samtliga saknas i Barnens bibel) finns med: Bibeln i berättelser
och bilder är en dopgåva och är som sådan också en liten dopskola och katekes (”her kan jeg høre om det, jeg blev døbt til”).
Versen som avslutar avsnittet om Jesu uppståndelse binder
samman alla dessa dopallusioner, och knyter samman dopet
med Jesu uppståndelse:
Som Marias namn blev sagt
då hon stod med sorgen, ensam,
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binds vi där i dopets pakt
samman med hans frälsarnamn.
Hon blev glad som förr var stum,
där i gravens mörka rum.
Du är hans, så först som sist,
Varje dag i livet, sant och visst!
Han som sveptes in som död
kan ditt namn och du kan hans.
I hans namn du blev ju döpt
till hans påskdagsmorgons glans. (s 258)
Dopet blir genom detta du-tilltal (”I hans namn du blev ju döpt”)
till en självklar förutsättning för berättelsen. Än en gång betonas det stora med dopet, denna gång genom att barnet döps ”till
hans påskdagsmorgons glans”.
Barnets grundläggande förutsättning blir sålunda att det
är döpt och därmed accepterat av Gud. I motsats till Barnens
bibel, där familjen utgjorde utgångspunkt och kontext, är dopet utgångspunkt och kontext i Bibeln i berättelser och bilder.
Barnens bibel skriver in barnet som del av en grupp (familjen)
med ett tydligt mål (att komma till festen), medan det i Bibeln i
berättelser och bilder istället är en betoning på dopet, och dopet
som en existentiell relation, en barnets tillhörighet till Jesus,
där målet är att barnet ska inse att det genom dopet ”tillhör”
Gud och sålunda får del av ”påskdagsmorgonens glans”.23 Oavsett vad hemskt som händer – och mycket hemskt sker i Bibeln
i berättelser och bilder – så ”står Guds änglaskaror i liv och död
på vakt”.
Ett annat utmärkande drag i Bibeln i berättelser och bilder, som är relaterad till denna betoning, är identifikationen
med olika karaktärer, något som blev tydligt i textanalyserna
23
Betoningen av dopet hade kunnat leda till en betoning av kyrkan och kyrkans gemenskap, men så sker inte. Det är enbart dopet och barnet som döpt som fokuseras.
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om Kain och Abel samt Abraham och Isak. I denna identifikation ingår en förståelse för och förlåtelse av karaktärer som
gör snedsteg. Liksom i Barnens bibel utgör Kain och Judas här
två typexempel, men utifrån helt olika utgångspunkter:
Bibeln i berättelser och bilder väljer nämligen tolkningsstrategin
identifikation istället för fördömelse. Eftersom barnet i Bibeln
i berättelser och bilder redan tillhör Gud, och så att säga redan
har en biljett till festen, blir karaktärerna i Bibeln i berättelser
och bilder snarare identifikationsobjekt för barnet att spegla
sina upplevelser och erfarenheter i, och detta gäller inte minst
de mindre lyckligt lottade karaktärerna. Två gånger upprepar
berättarrösten orden ”Hur fruktansvärt måste det inte ha varit
att vara Judas” (s 241),24 för att i den därpå följande berättelsen
om korsfästelsen poängtera att ”Jesus har ställt sig i mitt ställe
och tar min dom på sig. Jag ska stå frälst vid Jesu sida tillsammans med Petrus och Judas och rövaren och bödeln och alla de
andra Jesus frälste när han ställde sig i vårt ställe” (s 250).
Detta förlåtande drag blir extra tydligt i liknelsen om den
förlorade sonen, där alla som möter den förlorade sonen ser honom som ”en förlorad människa … bortkastad och förlorad”.
Med ett undantag: sonens far. Texten beskriver i detalj faderns
glädje över sonen, hur han kramar om och kysser honom: ”Han
såg bara att det var hans son, inte att det var en förlorad son.”
(s 218) Och om Jesu födelse är något av det första som konstateras att han är ett oönskat barn: ”det som är det märkliga med
historien är, att Gud önskade ett oönskat barn” (s 157).
När Jesus väl föds, görs en poäng av att herdarna, som hade
så dåligt rykte att man inte kunde använda dem som vittnen,
just blir de första vittnena till Jesu födelse (s 167). Det råder
ingen tvekan om att identifikationen med karaktärer som Kain,
Judas och den förlorade sonen rymmer en bakomliggande teologi: Guds kärlek, manifesterad i dopet, är större än Guds krav
på rättfärdighet. Med andra ord: oavsett vilka snedsteg barnet

24

Första gången står det ”Hur hemskt måste det inte vara att vara Judas!”, s 241.
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gör, förlåter Gud. Och denna förlåtelse utgör barnets möjlighet
i Bibeln i berättelser och bilder.
Ett annat hinder, som anknyter till detta, är att vara och
känna sig oönskad. Här betonar Bibeln i berättelser och bilder
att Guds son var ett oönskat barn, ja, de första vittnena till Jesu
födelse var ju som sagts ”odugliga människor” som herdarna,
som inte ens dög att använda till vittnen. Signalen till barnet
blir att även det som av människor ses som oönskat och odugligt är älskat av Gud. Detta gör att kategorier som lydig/olydig
eller att vörda Gud/inte vörda Gud blir ganska ovidkommande
i Bibeln i berättelser och bilder. Poängen är den motsatta: även
det oönskade, misslyckade och olydiga har en plats hos Gud.
Även karaktärer som Judas och Kain och rövaren på korset, de
oönskade och de odugliga, har en plats hos Gud. Detta öppnar
för en barnsyn som betonar Guds kärlek oavsett människors
bedömningar. Barnets möjligheter blir på så sätt oändliga i
Bibeln i berättelser och bilder.
Denna identifikation och betoning av det oönskade och den
som står utanför hör förmodligen samman med betoningen av
dopet: genom dopet får jag del av ”påskdagsmorgonens glans”.
Och Gud ser mig därmed inte som förtappad, vad jag än gjort.
Vad jag är (döpt) blir alltså viktigare än det jag gör (moral). Dopets gåva är helt enkelt större och viktigare än moralens krav.
Mot slutet av berättelsen kan man rentav undra om dopet behövs. Som det sägs i den allra sista versen i Bibeln i berättelser
och bilder:
Som Jesus hjälpte sjuka
och den som var förstörd,
och förde allt tillbaka till första
dagens morgonglöd.
Så jorden ska bli räddad
från syd och ända upp till nord,
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för jag såg en ny himmel
och jag såg en ny jord. (s 287)25
Här antyder slutet att vad Jesus gör (hjälper de svaga och förtappade) är viktigare än vad jag själv är (döpt) eller vad jag
själv gör (moral). Det allmänmänskliga går före det specifika.
I textanalyserna blev identifikationen tydlig inte minst genom inlevelsen i olika karaktärer. Så förstärks identifikationen
med Kain genom att berättarrösten söker få barnet att förstå
hur Kain måste ha känt sig och på så sätt skapa en förståelse
för Kain. På samma sätt i berättelsen om Abraham och Isak,
där många av tilläggen i berättelsen rör Abrahams relation till
Isak, samt hans känslor för honom. Här visade textanalyserna
att fokalisationen sker just utifrån Kain och Abraham – och
inte utifrån någon av de andra karaktärerna. De karaktärer
som barnet ska känna och identifiera sig med görs till huvudpersoner i berättelsen (medan de andra huvudkaraktärerna,
som Abel, Isak och Gud, lämnas därhän).
Typiskt är också tilläggen i fabulan där Abraham inte kan
sova om natten, där Abrahams oro betonas. Även detta är ett
uttryck för identifikation – barnet kan identifiera sig med Kains
och Abrahams känslor av utsatthet och oro. (Inkännandet med
Abrahams absurda situation förstärks dessutom av att det i
Bibeln i berättelser och bilder blivit monologer av bibeltextens
dialoger). Bibeln i berättelser och bilder väljer att betona Abrahams och Kains utsatthet, men också hur Gud är med på resans
gång, oavsett hur Abraham och Kain responderar på denna utsatthet. Resultatet blir som jag ser det en barnsyn där barnets
möjligheter, oavsett bakgrund eller gärningar, betonas.
En annan utmärkande förutsättning och möjlighet i Bibeln
i berättelser och bilder, som är relaterad till det jag klargjort
ovan, är betoningen av att det lilla rymmer något stort. Detta
blev inte minst tydligt i Bibeln i berättelser och bilders version
25
Det uttrycks tydligare i den danska versionen: ”Som Jesus hjalp de syge/ og enhver, som
var fortabt/ og førte alt tilbage til den morgen/ alt blev skabt/ Skal hele jorden frelses/ fra
syd og helt til nord/ for jeg så den nye himmel/ og jeg så den nye jord.” Børnebibelen, s 287.
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av fiskafänget, där just betoningen av det lilla – i detta fall det
lilla fröet – fick tolka underverket.
Denna aspekt är även tydlig i berättelsen om ”Jesus och de
små barnen”, en berättelse som i det närmaste rymmer allt som
Jesus säger på temat barn i evangelierna. Här ligger betoningen på att de vuxna kan lära av barnen, samt att barn har lättare än vuxna att förstå Jesu undervisning. Här fälls Jesu ord
från bergspredikan in om liljorna på marken och himmelens
fåglar, för att appliceras på barnet. Vidare blir Jesus ”vred” när
lärjungarna visar bort barnen. På detta kommer berättarröstens avslutande ord: ”Gud är en mild mamma och pappa, som
älskar barnen han har och därför glömmer han dem inte, utan
tar hand om dem med kärlek.” (s 208)26 Här blir skillnaden mot
Barnens bibel påtaglig; där Barnens bibel betonar barnens lydnad och att de ska vara snälla vänder Bibeln i berättelser och
bilder istället på resonemanget och gör barnen till ideal för de
vuxna att ta efter.
Även i avsnittet om det förlorade fåret betonas den enskilda
individens värde, i detta fall fåret, och det poängteras hur herden letar tills han hittar fåret, samt hur glad herden blir när
han väl funnit det. Påtagligt i samtliga analyser är betoningen
på förlåtelse, samt att den utsatta – barnet – skyddas.
Vad gäller eskatologin är ett utmärkande särdrag för
Bibeln i berättelser och bilder de många tillbakablickarna och
återkopplingarna som boken igenom görs till skapelseberättelsen. Sex sådana tillbakablickar går att finna.27 I två av dessa
tillbakablickar ryms dessutom tillbakablickar till berättelsen
om Babels torn.28 Babels torn är f.ö. det enda berättelseavsnitt
i Bibeln i berättelser och bilders version av Gamla testamentet
som helt saknas hos de Vries.
26
Den svenska översättningen har här valt en könsneutral översättning: ”Gud är en mild
mamma och pappa, som älskar barnen han (sic!) har och därför glömmer han dem inte,
utan tar hand om dem med kärlek”. Bibeln i berättelser och bilder, s 208.
27
I Kain och Abel (s 17), Babels torn (s 28), Abraham får besök (s 33), Jesus i öknen
(s 178), Pingst (s 266 och 269) samt i sista avsnittet om den nya himlen och den nya jorden
(s 283–86).
28
Bibeln i berättelser och bilder, s 266–69, 283.
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Inte minst i de två sista av dessa tillbakablickar antyds
en rekapitulation till skapelsen, där allt blir nytt som vid skapelsens morgon. Femte tillbakablicken, som är i avsnittet om
pingsten, lyder:
Först hördes ett sus som av en väldig stormvind
och den fyllde hela huset där de satt. Det lät som
ett Guds andetag som den gången man bara hörde
Guds väldiga andetag innan han skapade jorden och
himlen och månen och alla rymdens härligheter. När
Gud skapade Adam blåste han in sin ande i Adams
näsborrar. Gud skapade Adam av jord – därför kallade han också sin skapelse Adam, det betyder jordmannen – men därefter blåste han in sin livsande i
Adams näsborrar. Och Adam började andas. - - - Och
de glömde aldrig att precis som varje söndag var en
påskdag så var varje söndag en pingstdag. Samma
dag som Gud sa: ’låt det bli ljus’ – och det blev ljus.
Och för dem var allt nytt som på skapelsens morgon.
(s 266, 269)
I sista berättelsen, ”En ny himmel och en ny jord” kommer så
den sjätte tillbakablicken. Här kopplas tillbaka dels till skapelsen, men också till Babelberättelsen. Det är som om vi i Bibeln i
berättelser och bilder ställs inför en rörelse, där människan befinner sig i en paradistillvaro, från vilken människan kommer
ned (”Så stängdes trädgården för Adam och Eva, och de kom ner
till jorden ...” (s 13)), för att i Babel söka komma upp igen (”De
var trötta på jorden och ville bo i himlen”(s 26)), bara för att åter
komma ned på jorden (”Men när människor vill bygga ett paradis själva, spricker det alltid och går i bitar för dem” (s 28)), för
att med uppståndelsen och händelserna kring pingsten vända
åter till skapelsens morgon igen (”Och för dem var allt nytt som
på skapelsens morgon” (s 269)). I bokens sista berättelse knyter
berättarrösten samman berättelsen:
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Som vi minns var något av det första som berättas i
Bibeln, att Adam och Eva kastades ut ur Paradiset,
och att det aldrig har lyckats för människor att skapa
ett Paradis på jorden igen, även fast man försökte
bygga ett torn i Babel som räckte ända upp i himlen. Men allra sist i Bibeln berättas, att det förlorade
Paradiset kommer att ges till människorna som en
Guds gåva till dem i de allra sista tiderna. (s 283)
Observera att det är Gudsriket som gåva som betonas.
I versen som sedan följer accentueras återigen detta drag:
Johannes satt på Patmos där Gud viskade:
Min vän,
det Paradis ni förlorat, vill jag ge
till er igen.
--Som Jesus hjälpte sjuka
och den som var förstörd,
och förde allt tillbaka till första
dagens morgonglöd,
Så jorden ska bli räddad
från syd och ända upp till nord,
för jag såg en ny himmel
och jag såg en ny jord. (s 286–287)
Illustrationen till denna berättelse är talande. Där går en flicka
och en pojke, klädda i traditionella danska finkläder, på en väg
som förbinder jorden med den himmelska staden. På så sätt
hänger allt samman. Det börjar i skapelsen, följs av att Jesus för
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allt tillbaka till skapelsen29, och ska en dag sluta i att den nya
människan går in i den nya skapelsen. Påtagligt i versen är betoningen på de svaga och förtappade (”Som Jesus hjälpte sjuka
och den som var förstörd”), samt att hela jorden ska räddas.
Här uttrycks med andra ord alltings återställelse, en allförsoning där allt och alla en dag ska frälsas, det som ibland
kallas frälsningsuniversalism. Och det verkar inte bara vara
människorna som räddas, utan det är hela naturens återställelse i en ny skapelse som uttrycks.30
I motsats till Barnens bibels dubbla utgång är det alltså en
rekapitulation, en allförsoning, som uttrycks i Bibeln i berättelser och bilder, och även i Bibeln i berättelser och bilders fall ger
slutet och synen på eskatologin nytt ljus till berättelserna i boken som helhet. Eftersom alla människor i Bibeln i berättelser
och bilder en dag ska frälsas, eftersom hela jorden ska frälsas,
är det konsekvent att det finns förlåtelse för Kain, Judas, rövaren, bödeln och alla de andra.
Skapelseberättelsen och återblickarna till skapelsen är
alltså centrala i Bibeln i berättelser och bilder. Så verkar även
berättelsen om Babels torn vara, och i den sista återblicken till
skapelseberättelsen återfanns också en hänvisning till Babel.
Poängen med Babels torn verkar vara att människan ska inse
att hon inte själv klarar av att komma in i paradiset. Som berättarrösten uttrycker det i berättelsen om Babels torn:
29

Jesu födelse är f.ö. den mittersta texten i Bibeln i berättelser och bilder. För att göra en
likartad aristotelisk uppdelning som i Barnens bibel kan man alltså konstatera att första
avsnittet betonar skapelsen. Något av det sista som sägs i det avsnittet är: ”Så stängdes
trädgården för Adam och Eva, och de kom ner till jorden …” (s 13). Det mittersta avsnittet i
boken är berättelsen om Jesu födelse. Även här betonas det mänskliga, jordiska, men framför allt den diagonala rörelsen, fallet, vilket blir tydligt i versen till berättelsen: ”Här födde
Maria det barn hon bar/ som fattigt folk som ingenting har/ ’Gå bort, där borta finns det ett
stall!’/ Så djupt var alltså himmelens fall/ Han föll från himmelsgemaken/ så djupt faller
fattigkraken” (s 163). I det sista avsnittet vävs detta samman: ”… Bibeln handlar också
om hur Gud räddar människorna. Gud gav Adam och Eva sitt Paradis med livets träd. Och
Gud räddade människorna genom att sända sin son Jesus som frälsare till jorden.” (s 283).
Här har översättaren dock missat en poäng, i den danska texten står nämligen: ”Jesus som
frelser til jorden”, d.v.s. Jesus frälser till jorden, han är inte bara sänd som ”frälsare till
jorden”, han frälser även till jorden, en översättning som ligger i linje med bokens övergripande struktur. Människan är satt i jordens sammanhang, och hon ska inte försöka bygga
något Babelstorn till himlen. Hon är ”frälst till jorden”, s 283.
30
Jfr. Moltmann, s 253–254.
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Efter att Adam och Eva hade blivit utestängda från
Paradiset drömde alla människor, som kom efteråt
att bygga ett nytt paradis som de själva skapade –
kanske genom att bygga ett torn som gick ända in i
himlen. Ordet Babel betyder Gudsporten, därför att
man ville bygga ett torn med en port till Gud. Men när
människorna vill bygga ett paradis själva, spricker
det alltid och går i bitar för dem - - - Ruinerna var det
enda som blev kvar av drömmen om ett paradis som
människorna själv byggde ... (s 28)
Den nya skapelsen kommer att ges människan av nåd, inte genom hennes egna bedrifter (”det förlorade Paradiset kommer
att ges till människorna som en Guds gåva” (s 283)), och detta
faktum sätter in berättelserna i Bibeln i berättelser och bilder
i ett tydligare ljus. Det är inte människans eller barnets egna
bedrifter, gärningar eller tro som räknas i Bibeln i berättelser
och bilder, det ser vi tydligt i berättelsen om Babels torn, det är
tvärtom Guds gåva som räknas. Allförsoningen som teologiskt
slut blir alltså en utgångspunkt för att förstå Bibeln i berättelser och bilder som helhet, på samma sätt som Barnens bibels dubbla utgång blev en utgångspunkt för att förstå Barnens
bibel i dess helhet.
Utifrån denna genomgång blir det svårt att måla upp en entydig, tematisk aktantmodell på det sätt som jag gjorde utifrån
Barnens bibel. Bibeln i berättelser och bilders projekt blir svårare att komma åt, likaså vad som är objektet för berättelsen.
Bibeln i berättelser och bilder har helt enkelt inte den strama
narrativa struktur som Barnens bibel har. Detta kommer sig
förmodligen av att Bibeln i berättelser och bilders primära mål
inte är uppfostran, utan snarare att skapa identifikation med
vissa av berättelsens karaktärer. Samtidigt drivs naturligtvis
en tydlig teologi i Bibeln i berättelser och bilder, något som också blivit tydligt i genomgången. Som jag redan noterat finns i
boken en tydlig emfas kring det oönskade, det som inget är värt
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i andras ögon, det lilla. Det gäller det oönskade Jesusbarnet såväl som herdarna vid krubban: i Guds ögon duger alla. Utifrån
detta kan projektet anses vara att barnet ska erövra tilliten att
det som döpt redan är älskat och accepterat, och bli förvissat
om att det redan är räddat. Detta förstärks genom att berättelsen slutar i en allförsoning, där man kan ana att inte ens
dopet krävs, utan att det räcker med att vara människa. Bibeln
i berättelser och bilder målar inte upp en ofarlig värld, tvärtom
viker boken inte för de svåra passagerna och texterna,31 men
hindret i texterna blir inte barnets eventuella olydnad eller
oförmåga till tro eller huruvida barnet riskerar att hamna på
fel sida om Jesus, utan problemet blir, och detta accentueras
genom den identifikation som är typisk för Bibeln i berättelser
och bilder, barnets utsatthet. Denna utsatthet är ett hinder, ett
hinder som gör att Kain och Judas gör som de gör. Utifrån detta
kan man se berättelsens objekt som att erövra trygghet. Men
vad blir berättelsens motståndare? Är det de onda omständigheter, den utsatthet, de dåliga yttre förutsättningarna, som gör
att t.ex. Kain agerar som han gör?32
hjälpare: tillit/dopet/Gud

sändare: Gud

subjekt: barnet – projekt: erövra tilliten – objekt: tryggheten
att man är älskad
oavsett vad man gjort
eller vad som sker
motståndare: utsattheten,
dåliga förutsättningar,
tragiken i livet

mottagare: barnet

31
Detta faktum är förmodligen anledningen till att den svenska utgåvan försetts med ett
förord, riktat till den vuxne, där det konstateras att en del texter är ”svårförståeliga och
hemska”, och att man därför måste läsa boken som en roman med frågan: ”Hur går det
sedan?” Bibeln i berättelser och bilder, s 6.
32
Problemet att hitta en entydig motståndare till projektet förstärks förmodligen av allförsoningen, i vilken ”det ondas slutgiltiga öde förblir lika dolt för oss som förklaringen till
dess ursprung” Ebeling, citerad i Moltmann, s 255.
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Målet med berättelsen är att det tilltalade subjektet (barnet)
ska sträva efter objektet (tryggheten). För att nå denna trygghet finns dels en hjälpare i form av en grundförutsättning, nämligen att barnet är döpt och som sådant tillhör Gud och kan
känna tillit. Motståndare till projektet blir de dåliga förutsättningar som ibland ges i livet, det man skulle kunna kalla för livets utsatthet. Sändare av tryggheten är Gud, och mottagare är
barnet. Samtidigt kan man ifrågasätta om det över huvud taget
är möjligt att tala om ett projekt i Bibeln i berättelser och bilder.
Barnet är döpt och därmed älskat som det är, oavsett vad det
gör. Samtidigt är barnet insatt i ett sammanhang där utsattheten är en realitet, vilket tydligt framgår av berättelserna.
En makt- och funktionsanalys kan se ut så här:
subjekt
barnet

funktion
erövra tillit

objekt
trygghet

makt
Gud

funktion
ger dopet,
frälsningen, paradiset

mottagare
barnet

Det som blir tydligt i denna genomgång är att tyngdpunkten i
Bibeln i berättelser och bilder hamnar på barnet såsom döpt och
älskat, oavsett vad barnet gör eller råkar ut för. Gud finns alltid där. Gud älskar barnet, och det är Guds omsorg om det lilla
som står i centrum, en omsorg som inte bryr sig om yttre handlingar eller människors värderingar, även det som av människor
är oönskat är önskat av Gud. Vid skapelsens slut kommer hela
jorden att frälsas, oavsett tro eller gärningar. Detta får i min läsning till följd att det är Gud som har makten i Bibeln i berättelser
och bilder. Här skiljer sig Bibeln i berättelser och bilder markant
från Barnens bibel. I Barnens bibel har barnet en helt annan
subjektsroll, med en tydlig betoning på barnets handlingar. Där
makten primärt ligger hos barnet i Barnens bibel, ligger makten
hos Gud i Bibeln i berättelser och bilder. I Barnens bibel kom-
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mer barnet till festen genom rätt tro och rätt gärningar. I Bibeln
i berättelser och bilder kommer barnet till paradiset genom en
Guds gåva. Som det sägs i fiskafänget: ”Att tro är att låta bli att
bekymra sig över det som ligger i Guds hand.” (s 182)
Ett av målen för Bibeln i berättelser och bilders berättelse
verkar vara att barnet ska inse att det såsom döpt/skapat är
älskat och skyddat av Gud. En speciell tyngdpunkt läggs på
barnet och det lilla och det oönskade, och Guds omsorg om det,
för att tydliggöra denna poäng. Genom att berättelsen slutar i
en allförsoning blir konsekvensen att det utifrån frälsningens
perspektiv är ointressant vad barnet själv kan prestera. Paradiset kommer att ges till människorna som en Guds gåva.

GUDSBILD
Vad gäller gudsbilden är det framför allt tre frågor som intresserar mig. Den första frågan rör det faktum att Gud på olika
sätt beskrivs med vissa bestämda egenskaper i barnbiblarna,
inte minst med egenskaper som ”god” eller ”mild”, varför jag
frågar mig: hur beskrivs Guds godhet i respektive barnbibel?
Finns det några gränser för Guds godhet, och hur ser de i så fall
ut? Den andra frågan handlar om vilka övriga karaktärsegenskaper Gud tillskrivs i respektive barnbibel. Den tredje frågan
rör frågan om Guds oföränderlighet. Förändras Gud under berättelsens gång, och i så fall hur?

BARNENS BIBELS GUDSBILD
I Barnens bibels porträttering av Gud är det påtagligt att Gud
är god. Allt kommer från Gud, och Gud älskar och har omsorg
om människorna, även när de gör fel. Så sägs direkt efter syndafallet att ”Trots det älskade Gud fortfarande sina olydiga
barn” (s 14). Berättelsen om Hagar och Ismael avslutas med
orden att ”han [Ismael] glömde inte i hela sitt liv att Gud hade
omsorg om honom” (s 33). Som det sägs i en av berättelserna
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om Mose: ”Gud var så vis och god! Vad Gud ville, var alltid det
bästa.”(s 85) I linje med detta tänker också Jona: ”Vad Gud är
vis och god!” (s 134).
När något till synes hemskt eller mindre trevligt sker där
Gud är inblandad, där Guds godhet kan ifrågasättas av läsaren, finns ett antal strategier för att lösa detta. En sådan strategi ges i texten om Jakobs brottning vid Jabboks vad. Bibelberättelsen i Första Moseboken kapitel 32 berättar om en nattlig
brottningskamp med en ”man”, som slutar med att denne man,
när dagen gryr, slår Jakobs höft ur led. I Barnens bibel har
detta ändrats till att en ängel kommer till Jakob: ”Hela natten stannade ängeln hos honom. Och när morgonen kom, var
Jakob inte längre rädd.” (s 41). Gud är god, och i detta exempel
bearbetas berättelsen på ett sådant sätt att Guds ingripande
gör Jakob trygg.
En annan strategi ges i berättelsen om Abraham och Isak,
där texten transformerats om till en dygde- och exempelberättelse. Genom berättarröstens många inlägg kommer texten
nämligen primärt att handla om lydnad och kärlek till Gud.
Genom att ge information om Herrens tankar (”Jag vill pröva
och se vem Abraham älskar mest, mig eller barnet. Måntro han
älskar mig över allting?” (s 33)), och genom berättarröstens
accentuering på lydnad (”När Gud säger något, är det alltid
rätt och riktigt. Och då måste man lyda, även om man inte alls
förstår det” (s 33)), hamnar fokus inte på det eventuellt tvivelaktiga och hemska i Guds befallning – att döda ett barn – utan
på Abrahams karaktärsegenskaper (lydnad, kärlek till Gud).
Abraham blir en exemplarisk rollfigur för barnet att lära lydnad och kärlek till Gud av. Berättarrösten ordnar så att Guds
godhet förblir intakt, även när Gud beordrar att ett barn ska
offras på bål. Isaks eventuella trauma lindras genom att resan
upp till Moria berg ”nog [var] den härligaste resa Isak varit
med om” (s 33–34). I detta exempel förblev således Guds godhet
intakt genom textens glorifiering av Abraham samt dess betoning av Abrahams goda karaktärsegenskaper.
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En tydlig gräns för Guds godhet uppstår om en medverkande karaktär uppvisar dåliga egenskaper. Ett sådant exempel ges i berättelsen om Kain och Abel, där det onda som sker
skylls på Kain (”Du ensam har skulden” (s 16)). På samma sätt
när dödsängeln dödar egyptiernas barn: ”de [egyptierna] visste
väl varför det var så. De visste att det var deras egen skuld, och
den grymme Faraos.” (s 70) Det hemska som sker blir alltså
relaterat till andra medverkande karaktärer och deras ”skuld”,
och denna skuld legitimerar det hemska som sker i berättelsen
medan Gud går fri. I dessa exempel blir alltså Guds godhet intakt genom de medverkande karaktärernas dåliga karaktärsegenskaper. Man skulle kunna säga att människans fria vilja,
i detta fall möjligheten att välja fel, sålunda blir en gräns för
Guds godhet. Guds straff blir på så sätt förenligt med Guds
godhet. Så sägs om människorna på Noas tid att ”eftersom de
inte ville höra på honom, skulle de bli straffade” (s 19). Här
kolliderar Guds godhet med en annan av de egenskaper som
betonas i Barnens bibel, Guds rättfärdighet. Utfallet blir att
den gode Gudens rättfärdighet gör att han i vissa fall måste
straffa människorna. I detta fall går alltså Guds rättfärdighet
före Guds godhet. Detta gör att Gud straffar folket i Sodom för
deras synder (s 28). Likaså straffas Mose och Aron för att de
varit olydiga mot Gud (s 82–83), och likaså straffar Gud Elis
söner och Eli genom att döda dem (”Det var straffet för deras
synder. De hade varit dåliga tjänare åt Gud.” (s 98)) Likaså
i berättelsen om Gideon, där vi får reda på Gideons tankar:
”Därför kommer de grymma rövarna varje år. Gud har skickat
dem för att straffa Israels folk.” (s 89–90) Och om Farao sägs:
”Han [Gud] straffade honom för att han var så envis och olydig”
(s 67), och något senare: ”Så småningom skulle han [Farao] i
alla fall bli tvungen att lyda. Gud låter inte gäcka sig.” (s 68)
Men det onda och hemska som sker är inte alltid relaterat
till karaktärer i berättelsen, i enstaka fall kan det skyllas på
Satan, som har en aktiv roll framför allt i syndafallet; ”Satan,
så hette den elake fienden - - - den elake Satan som alltid vill
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locka människorna att bli olydiga” (s 13–14). Det är dock påtagligt att Satan efter ett kort omnämnande i berättelsen om
Kain och Abel generellt sett försvinner från scenen, och att den
primära tyngdpunkten istället kommer att ligga på människan
(läs: barnet) och hennes fria vilja. Satan är olydnadens källa,
men det är karaktärerna i berättelsen som väljer att vara lydiga eller olydiga. I Barnens bibels stundtals dualistiska upplägg
skulle man annars kunna tro att Satan, fienden, skulle ha en
mer aktiv roll. Men så är alltså inte fallet.
Gud har dock fler karaktärsdrag än godhet och rättfärdighet. Barnens bibels Gud är allvetande (”Gud vet allt och tar aldrig fel” (s 26)), Gud ”ser allt som händer i världen” (s 16). Gud är
dessutom stolt (”Gud låter sig inte bli utskrattad” (s 18)). Gud
har bestämt att människorna måste vara lydiga, t.ex. talar han
direkt till folket på Sinai: ”Herren Gud sade att de i framtiden
alltid skulle vara lydiga och älska honom över allting. De skulle
också älska varandra. Så skulle de alltid bli glada och lyckliga.”
(s 77) Eller som det sägs av Josua: ”Ni ska be till Gud och älska
honom alltid, ni ska lyda honom helt och hållet. Vill ni göra
det?” (s 89)
Här ges uttryck för vad som skulle kunna kallas för Guds
svartsjuka kärlek, en kärlek som belönar lydnad och vördnad,
och som straffar olydnad och ofromhet. Som Gud säger till Kain:
”Du ska hålla av mig, Kain, då blir också du glad och lycklig.” (s
16) Här skissas den grundförutsättning som jag var inne på under barnsyn: var lydig, älska Gud och älska din medmänniska,
så gör Gud dig glad och lycklig. Bryter människorna mot denna
grundförutsättning så ingriper Gud. Så är fallet i berättelsen
om syndafallet (”Eftersom Adam och Eva hade blivit olydiga,
kunde de inte få stanna i Guds närhet längre. Nu måste de gå
bort ifrån det sköna paradiset.” (s 13–14)). Så är också fallet
med Kain, när Kain inte uppvisar rätt attityd väljer Gud att
inte göra honom lycklig (s 16). På samma sätt i berättelsen om
Noa, där Gud straffar människorna eftersom de inte vill höra
på honom. Gud är god, men han är genom sin svartsjuka kärlek
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och sin rättfärdighet tvungen att upprätthålla den moraliska
grundordning som han själv och berättarrösten oupphörligen
återkommer till. Gud är garant för att det rättvisa, moraliska
universum som presenteras fungerar (lydiga och fromma undersåtar blir lyckliga, olydiga och ofromma blir olyckliga). Som
det uttrycks i berättelsen om Elia: ”Den som glömmer Gud, kan
inte vara lycklig. Gud vill inte att människorna ska glömma
honom. Det dröjde inte heller länge förrän straffet kom.” (s 122)
Guds rättfärdighet i kombination med Guds svartsjuka kärlek
kräver med andra ord att rätt ska vara rätt, och det får till följd
att många av karaktärerna i berättelsen helt enkelt inte vågar
göra annat än att lyda Gud. Så sägs om Mose: ”Men Gud sade
att det måste bli så. Och då vågade Mose inte säga emot honom
längre.” (s 65) Och Jona: ”Nu vågade inte Jona vara olydig mer.”
(s 132) Om Sara, som råkar le när hon får höra att hon ska bli
med barn, sägs: ”Och då ljög den gamla Sara, för hon var rädd
att bli straffad. Hon sade: Jag log inte.” (s 26)
Samtliga dessa exempel, med sina tydliga uttryck av rädsla
och lydighet uppåt i hierarkin, är uttryck för såväl en patriarkal gudsbild som en patriarkal ordning.33 I detta sammanhang
är det relevant att anknyta till Cecilia Nahnfeldts forskning,
som betonar hur viktigt det är med lydnad och anpassning i patriarkala system. Hierarkin går uppifrån och ned enligt Nahnfeldt, med ”Gud” högst upp, därefter ”utvalda män”, därefter
”män”, och allra längst ned ”kvinnor”. Ju längre ned i skalan,
ju lägre är kontrollen över det egna livet. Till denna hieraki
skulle jag dessutom vilja lägga ännu en kategori, efter kvinnor,
nämligen barn. Barnens bibels skildring kan, sett utifrån ett
sådant perspektiv, ses som en beskrivning av denna hierarki,
med anpassning och lydnad uppåt som primära mål, där såväl
kategorierna ”utvalda män”, ”män” som ”kvinnor” i berättelsen
har en sak gemensamt: lydnad uppåt.34
En viktig och återkommande metafor i Barnens bibel är fa33
34

Se t.ex. Ruether, s 45–46.
Nahnfeldt, s 37–40 och 95.
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dersmetaforen. Som jag noterade ovan så sägs redan på Barnens bibels första sida att ”Han [Gud] är vår Fader som bor i
himmelen” (s 6). Och Gud liknas på flera ställen vid en far av
berättarrösten: ”Han [Gud] hade omsorg om sitt folk som en far
för sina barn.” (s 74) Eller som i berättelsen om Adam och Eva:
”Gud såg till att Adam fick allt vad han behövde, som en far gör
med sitt barn. Han ville att Adam skulle vara riktigt glad och
lycklig.” (s 10) Eller som det sägs om Mose: ”hela tiden hade Gud
beskyddat Mose som en far beskyddar sitt barn” (s 85).
Barnens bibels Gud påminner på många sätt om en sträng,
patriarkal far, som i sin godhet kräver lydnad, men som kan
förlåta felsteg förutsatt att man ångrar sig och anpassar sig till
hans krav. Idealet i relationen till denne rättfärdige far är anpassning och lydnad. Såtillvida att barnet anpassar sig under
den ordning som presenteras, väntar en åtråvärd fest, ”Tänk
vilken fest det ska bli!”(s 254).
Guds godhet har således gränser, och de har att göra med
människans fria vilja och huruvida man väljer att följa de två
grundbuden i Barnens bibel, att älska Gud och lyda honom.35
Här gör sig även den eskatologiska frågan påmind, och inte
minst den fråga som man kan formulera på följande sätt: ”Vad
och hur mycket gör Gud för barnets frälsning och vad och hur
mycket måste barnet göra för den?”36 Här är det påtagligt att
läran om den dubbla utgången och de krav som ställs på barnet
står i en ömsesidig relation till varandra. Frälsningen är villkorad i Barnens bibel. Guds nåd har gränser. ”Gud låter inte
gäcka sig.” (s 68)
Vad gäller gudsbildens föränderlighet, så är det en påfallande likartad och oföränderlig Gud som möter oss i Barnens
bibel, såväl i Gamla som Nya testamentet. Detta har förmodligen att göra med berättarröstens hårda grepp om berättelsen,
där det didaktiserande draget, det barnet har att lära, är det
centrala, liksom centreringen på Jesus och festen, som är rela35

Ett tredje bud, som återfinns ibland om än inte lika ofta som de två grundbuden, är att
älska medmänniskan och göra gott mot henne, t.ex. s 77.
36
Moltmann, s 261.
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terade till detta drag. Barnens bibels helhetsgrepp gör därför
att Gud är densamme, att Guds godhet och Guds gränser är
desamma i såväl Gamla som Nya testamentet. Gud är god mot
den lydige och fromme, men hård mot den olydige och ofromme,
och ingen skillnad går att ana i Guds attityd. Gud är på så sätt
hård mot Kain i Gamla testamentet, men också hård mot Judas
i Nya testamentet. Denna Guds oföränderlighet är relaterad till
bokens övergripande mål: barnet ska genom att välja rätt sätt
att leva sitt liv komma till festen. Guds roll är att vara garant
för att det rättvisa universum som målas upp de facto fungerar. Den gode, lydige och fromme belönas, den onde, olydige och
ofromme bestraffas. Även när det yttre skeendet till synes slutar illa för den fromme och lydige (Abel) är verkligheten en annan (Abel är i himmelen och har det bra). För att detta system
ska fungera krävs en orubblig grund, och denna grund ligger i
en Gud som är densamme berättelsen igenom.

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDERS GUDSBILD
Bibeln i berättelser och bilders porträttering av Gud är inte
lika entydig som Barnens bibels, och är därmed inte lika enkel att beskriva. Till skillnad från Barnens bibel, som ofta har
med interna fokalisationer utifrån Guds perspektiv, fokaliserar nämligen Bibeln i berättelser och bilder sällan genom Gud,
och vad Gud tänker och känner i olika skeenden är därmed för
det mesta dolt. Det redogörs helt enkelt inte för Guds motiv på
samma sätt som i Barnens bibel. Istället väljer Bibeln i berättelser och bilder i normalfallet att fokalisera genom någon av
de andra medverkande karaktärerna, eller kommentera vad de
tänker och känner, vilket blev speciellt tydligt i analysen av berättelserna om Kain och Abel och Abraham och Isak. Med avseende på gudsbilden behålls därmed mycket av bibeltextens outgrundliga gudsbild, vilket bl.a. visade sig i aktantanalyserna,
där Guds dubbla roller förblev intakta.
Utmärkande för Bibeln i berättelser och bilders Gud, i jäm-
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förelse med andra karaktärer i boken, blir därför att Gud är
outgrundlig, men detta gäller enbart i den gammaltestamentliga delen av Bibeln i berättelser och bilder. Eftersom andra karaktärers tankar och beteenden avslöjas och kommenteras, men
inte Guds, uppstår en situation där Guds position blir ouppnåelig och dubbeltydig. Varför ser inte Gud till Kains offer? Det
enda som sägs: ”Gud föredrog Abels offer framför Kains.” (s 15)
Sedan fylls på med fokalisationer genom Kain kombinerat med
berättarröstens kommentarer. Men varför gjorde Gud så? Inget
avslöjas. På samma sätt i berättelsen om Abraham och Isak,
Gud beordrar att Isak ska offras, men inget sägs om varför.
Däremellan massor av information om Abrahams tankar och
känslor för Isak, men inget om Guds.
Detta är ett generellt mönster i Bibeln i berättelser och bilders gammaltestamentliga del. Läsaren får kännedom om de
olika karaktärernas tankar och känslor, och berättarrösten
har initierad kunskap om vad de olika personerna i berättelsen känner och hur de mår. Men med karaktären Gud är det
annorlunda. Det hindrar inte att de olika karaktärernas möten med och tankar om Gud ger viss information. Så sägs om
Abraham att han inte ”vågade” säga nej till Gud (s 37), och i
Guds avslutande ord till Abraham sägs också: ”Alla jordens folk
ska välsignas i ditt namn, därför att du lydde mig.” (s 39)37
Här är det alltså Abrahams rädsla för och lydnad mot Gud
som accentueras. Samtidigt har Abraham mött Gud i berättelsen innan, och där tänker Abraham om Gud att ”Han hade aldrig sett så goda ögon och det var också som om allt som de ögonen såg på blev gott. Ögonen förvandlade tältet till ett palats
och gödkalven till den bästa måltiden i världen” (s 33). Denna
Guds godhet, kombinerad med Abrahams rädsla och Guds avslutande tal om lydnad, kombinerad med de många luckorna
kring Guds intentioner, skapar en Gudsbild som är dubbel,

37

Dessa ord ligger mycket nära bibeltextens, se 1 Mos 22:18.
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svårdefinierad och outgrundlig; en lutherskt fördold Gud.38
Bibeln i berättelser och bilders Gud framstår i dessa texter som
en monistiskt patriarkal Gud, som man omöjligt kan förstå sig
på, men som man bör lyda.
Berättarrösten avslöjar alltså inget om Guds tankar. Däremot vet berättaren, i likhet med Barnens bibels berättare, att
vid valda tillfällen kommentera saker som sker i berättelsen och
ibland även Gud. I flera gammaltestamentliga avsnitt liknas
Gud vid solen av berättarrösten. Så konstateras i berättelsen
om Jakobs stege att det är livsfarligt att komma nära solen:
På den tiden Jakob levde trodde man att det var med
Gud som med solen. Gud var både den som skapade
och den som tog livet tillbaka så att man dog. Gud var
både skapare och förstörare. Därför står det i Bibeln:
’Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens
händer.’ Det betyder att om man är alltför nära Gud
brinner man säkert upp som om man flög rakt in i
solen. (s 53)
Gud beskrivs med andra ord som en dubbeltydig Gud, som den
som ger liv och tar liv, i vars närhet man kan brinna upp och förtäras. Detta ger i sin tur en spegling till berättelser som Abraham och Isak och Kain och Abel, där Guds agerande kunde vara
svårt att förstå. Det finns något förfärande över Gud i Bibeln i
berättelser och bilder. Denne outgrundlige och ibland förfärande
Gud förklarar också de gränser för Guds godhet som läsaren
kan ana i berättelsen. Varför ser inte Gud till Kains offer? Varför beordrar Gud Abraham att offra Isak? Jo, därför att Gud i
Bibeln i berättelser och bilder är både skapare och ödeläggare.
Gud besitter helt enkelt motsägelsefulla karaktärsegenskaper i
Bibeln i berättelser och bilder, och i den gammaltestamentliga
38
Luthers tanke om den fördolde Guden har sin grund i Jes 45:15, och dess tal om Gud
som en dold Gud. Enligt Luther har Gud två viljor, ja rentav en dubbel existens, där det är
den uppenbarade Guden som förkunnas i evangelierna. Denne Gud sörjer syndarens död
och söker att frälsa syndaren från den. Den fördolde Guden däremot sörjer inte syndarens
död, utan verkar liv och död i allt och alla. Althaus, s 274–281.

232

GUDSBILD – BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDERS GUDSBILD

delen av boken har gudsbilden närmast monistiska drag.
Denna Guds eld, denna Guds dubbeltydighet, återkommer
och beskrivs i versen efter berättelsen om Mose och den brinnande törnbusken, där det sägs:
Vad vet vi om kärleken? Att den är vild
den finns för de närmaste kära.
Men det finns en fara med denna eld,
den kan både döda och förtära.
Den flammar upp och den ebbar ut,
Guds eld är evig, den tar aldrig slut. (s 90)
Gud är både skapare och ödeläggare, Gud har en vild kärlek som
kan förtära, och dessa Guds drag återkommer på flera ställen i
Bibeln i berättelser och bilders gammaltestamentliga del. Stundtals är Gud hämndlysten och hänsynslös mot Israels fiender på
ett närmast förfärande sätt. Så kan Gud sända elände över filisteerna så att de dör i husen, på gatorna och på torgen (s 127).
Dock händer något med gudsbilden och Guds karaktärsegenskaper i Bibeln i berättelser och bilders nytestamentliga
del, och detta får även bäring på det som föregått i det gamla.
Guds nåd betonas i Nya testamentet, och det blev tydligt även
i analystexterna. Gud är en ”mild mamma och pappa, som älskar barnen han har och därför glömmer han dem inte, utan tar
hand om dem i kärlek”, som det sägs i berättelsen om Jesus och
barnen (s 208). Han (för Gud är en ”han” i Bibeln i berättelser
och bilder, trots översättarens rättelse i det nyss anförda citatet) är grunden för livet som det är och allt ligger i hans hand
(s 182–184). Här, i Bibeln i berättelser och bilders nytestamentliga del, är det alltså Gud och hans omsorg som accentueras.
I linje med detta är det herden som letar upp det förlorade fåret
eftersom det är så värdefullt för honom (s 216), och för att citera
orden i slutet av berättelsen handlar liknelserna om ”glädjen
som den känner som får tillbaka något som man förlorat och
saknat” (s 220). I motsats till Barnens bibel är det alltså Guds
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glädje, och inte fårets glädje, som lyfts fram, Guds egenskaper
och inte barnets egenskaper som lyfts fram, och i motsats till
Barnens bibel är det Gud och Guds omsorg som accentueras och
inte barnet och barnets karaktärsegenskaper.
Guds förlåtelse blir extra tydlig när det gäller hur karaktären Judas behandlas. Berättarrösten upprepar två gånger hur
fruktansvärt det måste ha varit att vara Judas (s 241), för att
i slutet av berättelsen om korsfästelsen låta texten mynna ut
i vad som skulle kunna kallas för berättarröstens predikan:
”Jesus har ställt sig i mitt ställe och tar min dom på sig. Jag
ska stå frälst vid Jesu sida tillsammans med Petrus och Judas
och rövaren och bödeln och alla de andra Jesus frälste när han
ställde sig i vårt ställe.” (s 250)
Här ges uttryck för den Guds förlåtelse som man kunde ana
redan i berättelsen om Kain och Abel, men som här textas ut.
Den outgrundlige Guden från Gamla testamentet är trots allt
god och vill väl, och han förlåter även den som gör felsteg, hur
grova de än är. Hans ”ögon är goda”. Guds omsorg och förlåtelse
betonas i Bibeln i berättelser och bilder, och det gäller även för karaktärer som gör hemska handlingar. Gud har i Nya testamentet
till och med en särskild förståelse för det utsatta, det förlorade.
Guds kärlek, den får vi se,
Gud som är de förlorades vän,
och älskar också de som far vilse.
De vill Gud samla till sig igen. (s 225)39
Ännu en gång ges en referens till Guds kärlek, med betoningen
på de förlorade, de som far vilse. Denna betoning sker redan
initialt i Nya testamentet, där berättarrösten gör en poäng av
herdarnas låga position i samhället och att man inte kunde använda en herde som vittne, därför att man inte kunde lita på
dem. Dessa lågt stående är de som är de första vittnena till Jesu
39

Versen i den danska utgåvan lyder: Gud elsker alt, hvad han skabte/ Han er de fortabtes
ven/ Han elsker især de fortabte/ og samler dem op igen/ Gudfaders øjne er milde/ Og alt
blir nyt for hans blik.”, Børnebibelen, s 225.
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födelse (s 167), vilket berättarrösten accentuerar. Vidare betonar berättarrösten att Jesus själv var ett oönskat barn (s 157).
Det är Guds nåd som betonas i Nya testamentet, det är den
milda blicken, det är infogandet i gemenskapen av dem som
ingenting är. Guds nåd känner inga gränser. Upprepade gånger
betonas att det är det lilla som är det stora (som i analysen av
fiskafänget), att Gud ödslar med nåden, att ”Gud skördar mer
än vad vi sår” (s 201).
Lite förenklat skulle man kunna säga att där Barnens bibel
driver linjen ”Rättfärdig eller syndare” driver Bibeln i berättelser och bilder snarare linjen ”Rättfärdig och syndare”. Det är
inte antingen-eller utan både-och. Och gör man fel finns goda
ögon som ser och förlåter. Frälsningen är given i Bibeln i berättelser och bilder, oavsett vilka gärningar man gjort. Nåden känner inga gränser.40 Det är den lutherska principen simul justus
et peccator, samtidigt rättfärdig och syndare, som tydliggörs.
Detta sätt att se och tolka Bibeln i berättelser och bilder förutsätter att man ser till berättelsen i sin helhet. För, som jag redan varit inne på, det ges andra signaler i Gamla testamentet.
Där framstod Gud som betydligt mer gåtfull, där var inte Gud
lika nådig mot de förtappade, t.ex. filisteerna. Guds omtanke
om dem man inte kunde lita på i Nya testamentet (herdarna)
motsvaras inte av samma omtanke om dem man inte kunde
lita på i Gamla testamentet (filisteerna). Här är det påtagligt
att Bibeln i berättelser och bilder inte är en entydig och sammansatt berättelse, och frågan är om det inte är en implicit
ersättningsteologi som möter i Bibeln i berättelser och bilder,
där Gud är fördold och dubbeltydig i Gamla testamentet, men
mild och förlåtande i Nya testamentet. Här kan man alltså tala
om en Guds utveckling, där bevarandet av Guds dubbla roller,
som blev tydlig i analyserna av berättelserna om Kain och Abel
och Abraham och Isak, kompenseras av en mild, nådig och förlåtande Gud i Nya testamentet.41
40

Vilket inte hindrar att Judas ångrar sin gärning, se Bibeln i berättelser och bilder,
s 241–242.
41
Althaus, s 275–276.
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Detta ställer också berättarröstens ord om Gud i berättelsen om Jakobs stege i ett nytt ljus: ”På den tiden Jakob levde
trodde man att det var med Gud som med solen [min kursivering]” (s 53). Då, när Jakob levde, tänkte man såhär om Gud,
men nu, i och med Jesus, vet vi bättre? Det textas inte ut explicit, men det blir ändå en rimlig slutsats om man ser till texten
i sin helhet. Gud utvecklas under berättelsens gång, Gud är
inte oföränderlig. Gamla testamentet har en gudsbild som är
mer gåtfull och dubbel, inte minst i jämförelse med den milde
och förlåtande pappa som upprepade gånger återkommer i Nya
testamentet. Här är det relevant att återknyta till Luthers fördolde Gud som jag var inne på ovan. Skillnaden mellan Bibeln
i berättelser och bilders och Luthers fördolde Gud är dock att
hos Luther var Gud fördold i såväl Gamla som Nya testamentet.42 I Bibeln i berättelser och bilder är Gud dock fördold enbart
i Gamla testamentet, och resultatet blir en sorts ersättningsteologi, där Gamla testamentets dubbeltydiga gudsbild ersätts
med Nya testamentets milde pappa.

JESUSBILD
Ofta fyller berättelserna om Jesus närmare hälften av textmassan i en barnbibel. Här är varken Barnens bibel eller Bibeln i
berättelser och bilder något undantag. Därför är det naturligt
att fördjupa analysen även kring den bild av Jesus som kommuniceras, det man kan kalla för Jesusbild. Vilken bild ges
av Jesus, och vilken är betydelsen av Jesu person i respektive
barnbibel? Vad spelar Jesus för roll för barnet? För att komma
åt dessa övergripande frågor är fem frågor av specifikt intresse
för mig. För det första: hur och när introduceras Jesus i respektive barnbibel, och vilka ord använder berättarrösten för att
introducera och presentera Jesus? För det andra: hur beskrivs
Jesu verksamhet i respektive barnbibel? För det tredje: vad är
Jesu budskap i respektive barnbibel, vad i hans förkunnelse är
42

Althaus, s 274–281.
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det som återges? För det fjärde: hur beskrivs Jesu person, och,
för det femte, vilken funktion har Jesus för barnet? I de två
sista frågorna ryms hur Jesu död och uppståndelse beskrivs i
respektive barnbibel, och vilken roll Jesu död, uppståndelse och
person har för hur frälsningen beskrivs.

BARNENS BIBELS JESUSBILD.
JESUS INTRODUCERAS I BERÄTTELSEN
Redan tidigt i Barnens bibels berättelse blir det påtagligt att
boken strävar mot Jesus, eller ”Herren Jesus” som han ofta
kallas. Extra tydligt blir detta i de sju framåtblickar om Jesus
som finns i Gamla testamentet. Framåtblickarna, som med ett
undantag kommer i slutet av respektive berättelse, får till följd
att hela berättelsen strävar mot Jesus, och Gamla testamentet
igenom påminns läsaren gång på gång om den som komma
skall.
Redan i berättelsen om Adam och Eva kommer första framåtblicken:
Och en gång skulle det födas ett barn som skulle bli
starkare än själve Satan. Det skulle straffa Satan och
laga så att han inte kunde göra något ont mer. Vad
var det för ett barn? Herren Jesus Kristus … en gång,
när det lilla barnet kom till världen, skulle allt bli bra
igen. När de tänkte på det, blev de litet gladare i alla
fall. (s 14)

Redan i berättelsen om skapelsen introduceras alltså Jesus för
barnet. Här uppstår en situation där berättarrösten påtalar en
typologisk relation mellan Gamla och Nya testamentet. Påtagligt är också hur de i berättelsen ingående karaktärerna har
full kunskap om vad som kommer att ske i berättelsens framtid.
Adam och Eva väntar på Jesus! Framåtblicken har dessutom
den funktionen att den ger berättelsen om Adam och Eva ett
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lyckligt slut. Istället för att sluta i att de ”olydiga barn[en]” nu
blivit ”olyckliga” (s 14), riktas blicken framåt, mot lyckan själv.
Det lyckliga slutet är som jag noterat tidigare ett typiskt drag
för Barnens bibel, och det går inte att komma ifrån att flera
av framåtblickarna, förutom att introducera Jesus, dessutom
har en funktion att ge vissa av berättelserna ett lyckligt slut.43
Påtagligt i framåtblicken är också väntan på ”det lilla barnet”.
Hoppet ställs alltså, och formuleras i termer av en väntan på ett
barn. Betoningen av att Jesus blev just ett barn, och att väntan
på Jesus också är en väntan på barnet, återkommer på flera
andra ställen i Barnens bibels framställning.
Några berättelser senare, i avsnittet om ”Abraham”, kommer nästa framåtblick: ” ’Och en gång i framtiden kommer Jesus Kristus att födas’. Och den dagen tänkte Abraham på med
allra största längtan.” (s 25).
I denna framåtblick uppstår åter en situation där huvudpersonen, i detta fall Abraham, ser fram emot Jesu födelse, och
det sägs att han med längtan tänker på den dag Jesus Kristus
ska födas. I de två första framåtblickarna är det sålunda en
situation där karaktärerna inlemmas i berättarröstens typologiska rörelse framåt. Adam, Eva och Abraham tror på och
väntar på Jesus. Även i denna framåtblick är det födelsen, och
därmed indirekt väntan på barnet, som står i centrum.
I berättelsen om Abrahams offer av Isak kommer den tredje
framåtblicken:
Och längre fram, efter många, många år, när Abraham för länge sedan hade kommit till himmelen …
Då var det åter en far som offrade sin son, men den
gången ropade ingen: ”Låt bli!” Den gången blev
verkligen sonen offerlammet. Vem var den fadern?
Det var Gud själv som älskade oss så att han offrade
sin ende son för oss. Vem var sonen? Jesus Kristus
som dog på korset för att bära straffet i vårt ställe.
Som blev ett offerlamm för vår skull. (s 34)
43

Ett annat exempel på detta är berättelsen om Abraham och Isak.
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I denna framåtblick är det en annan emfas än i de två tidigare.
Här är det framför allt det typologiska mönstret som står i centrum, där Abraham tjänar som typ till antitypen Gud, och Isak
som typ till antitypen Jesus.44 I denna typologi är det berättarrösten, och inte de i berättelsen ingående karaktärerna, som
ser fram emot Jesu ankomst. Berättarrösten intar en tidsligt
distanserad position, ”efter många, många år, när Abraham för
länge sedan hade kommit till himmelen”, för att kommunicera
sin poäng. Abraham befinner sig, liksom de andra hjältarna i
Barnens bibel, i himmelen. I motsats till de två första framåtblickarna, där karaktärer i berättelsen väntar på Jesus och sålunda befinner sig i vad man skulle kunna kalla för berättelsens
nutid, blir det i denna framåtblick mer av en retrospektiv betoning. Abraham är i denna framåtblick sedan länge i himmelen,
och offret av Jesus har redan ägt rum. Berättarrösten avslöjar
i denna framåtblick inte bara att Jesus ska födas, som i de två
första framåtblickarna, utan också att han ska dö.
I framåtblick nummer fyra, ”Jakob flyttar till Egypten”,
kommer nästa typologi:
När Jakob skulle dö, var han inte ledsen. Han visste
att det en gång skulle komma en tid som skulle bli
ännu mycket skönare och lyckligare. Då skulle det
komma en kung som tog sig an människorna ännu
mycket bättre än Josef hade kunnat göra. En gång i
framtiden skulle det leva en man på jorden som skulle råka ut för samma saker som Josef. Han skulle
också bli pinad och plågad och såld till onda människor. Och han skulle också vara en fånge. Men han
skulle bli ännu mycket mer gudfruktig än Josef. Han
skulle älska Gud ännu mer. - - - Vet du vem den konungen är? Det är Jesus Kristus som vill göra också oss
lyckliga. (s 56)
44
Jag använder mig här av en definition av typologi som bl.a. omfattas av Frye, där något
som sker i Gamla testamentet blir till förebud till något som sker i det Nya. På så sätt blir
Adam en ”typ” med Kristus som ”antityp” (Rom 5:14), syndafloden en ”typ” till ”antitypen”
det kristna dopet (1 Pet 3:21). Frye, s 79–84.
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Även i denna typologi ser huvudrollsinnehavaren, i detta
fall Jakob, fram emot att Jesus ska födas. I typologiskt hänseende blir dessutom Josef av berättarrösten typ till antitypen
Jesus, som ska råka ut för samma saker som Josef. Även i detta
fall är antitypen förmer än typen, i detta fall ”mer gudfruktig”.
Nu betonas också, för första gången, att Jesus ska vara ”konung”. Men även i denna framåtblick betonas att Jesus ska bli
”pinad och plågad och såld till onda människor”. Innan läsaren
kommit till Nya testamentet har alltså många av de grova dragen i berättelsen avslöjats i Gamla testamentet.
Den femte framåtblicken återfinns i berättelsen om ”Guldkalven”:
Han [Mose] älskade sitt folk så mycket, hur illa det
än hade burit sig åt. Men bära straffet för folket, det
skulle han inte, och det kunde han inte. Det skulle
längre fram en annan göra. Herren Jesus skulle bära
straffet för Israels folk och för många andra människor. (s 79)
Även här är antitypen större än typen, Jesus större än Moses,
och även här återkommer motivet med att Jesus ska bära ett
straff, något som typen, Moses, inte kan. Även den sjätte framåtblicken, som återfinns i slutet av berättelsen om ”Konung
Salomo” är en typologi där antitypen är större än typen:
Ja, Salomo var en god konung, men inte den bäste av
alla. Han var visserligen vis, men längre fram kom en
konung som var ännu visare. Han tog sig an människorna ännu bättre än konung Salomo hade gjort, och
han gjorde dem ännu lyckligare. Den konungen lever
än. Vet du vad han heter? Jesus Kristus. (s 121)
I Barnens bibels värld strävar Gamla testamentet på så sätt
framåt, via framåtblickar och typologier, ibland via karaktärer
i berättelsen, ibland via berättarröst, mot den stora hjälten:
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Herren Jesus Kristus, konungen. En hjälte som inte bara berättarrösten ser fram emot, utan även flera av karaktärerna i
berättelsen: Adam, Eva, Abraham och Jakob. En hjälte som inte
bara har de karaktärsegenskaper som hjältarna i Gamla testamentet hade, utan en hjälte som har mer av dessa: Jesus är
mer gudfruktig, han är ännu visare. För att riktigt tydliggöra
Jesu centralitet kommer så en sista framåtblick i den sista berättelsen i Gamla testamentet, en text som i mycket summerar
samtliga framåtblickar: ”Israels folk vänder hem.” Berättelsen
är den mittersta berättelsen i Barnens bibel. Det är också den
sista berättelsen i Gamla testamentet. Denna sjunde framåtblick är i mångt och mycket en summering av de övriga sex,
men blir också något av en läsanvisning för det som nu komma
skall i Nya testamentet.
Avsnittet, som heter ”Israels folk vänder hem”, handlar inte
så mycket om att Israels folk vänder hem. Den handlar desto
mer om det som är den paratextuella överrubriken på sidan
144, ”Och sedan kom Frälsaren”:
Bara till Gud bad nu israeliterna, och i templet offrade de åt honom. De läste också i Guds böcker. Där
stod alla de vackra berättelserna om Adam och Eva,
om Abraham, om David och om profeterna. Och vet
du vad som också stod i de böckerna? Att en gång
skulle det hända något underbart. Något som Gud
hade lovat för länge, länge sedan. Redan åt Adam och
Eva hade han lovat det. Och sedan lovade han Abraham det, och David också. Gång på gång hade Gud lovat det, men ännu hade det inte blivit verklighet. Vet
du vad det var? Att det en gång skulle födas ett barn
som skulle göra människorna fullkomligt lyckliga.
Det barnet skulle bli Frälsaren. - - - Det stod mycket
om Frälsaren i Guds böcker. Böckerna var fulla av
sådant. Det stod att han skulle födas i Betlehem där
också David var född. - - - Och äntligen – efter lång,
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lång väntan – kom Frälsaren. Han föddes i Betlehem,
så som det stod i Guds böcker. Och vet du vad han
heter? Jesus. (s 144)
När Nya testamentet börjar är läsaren med andra ord väl informerad om att bokens huvudperson nu äntligen ska komma, och
läsaren är även införstådd i vissa av de saker som ska hända
Jesus.
Barnens bibels skildring är framåtblickande till sin karaktär, och i samband med denna genomgång av Gamla testamentet är det viktigt att notera att det i slutet av Nya testamentet
dyker upp en ny typ av framåtblickar i Barnens bibel. Om framåtblickarna i Gamla testamentet hade en räckvidd som slutade
i och med att Jesus kom, kommer i slutet av Nya testamentet
ett antal eskatologiska framåtblickar som ännu ej är fullbordade, med en räckvidd långt in i framtiden. Detta gäller framför
allt bokens fyra sista avsnitt. Avsnitt 98, ”Ut i vida världen”,
slutar således: ”En gång ska det inte finnas något land där inte
människorna har hört talas om Jesus. Och då ska han komma
tillbaka till jorden. Och hela världen ska bli hans konungarike.”
(s 246)
I linje med detta börjar avsnitt 99, ”Berättelsen om de tio
flickorna”: ”En gång kommer det att firas en stor fest, en fest så
härlig att ingen har varit med om maken.” (s 246) Och i linje
med detta börjar avsnitt 100, ”Vad har du gjort för mig?”, med
orden: ”När Herren Jesus kommer tillbaka till jorden, blir det
en stor fest. För den festen måste vi alla göra något, både stora
och små.” (s 249)
Och så avsnitt 101: ”Herren Jesus är i himmelen nu. Han är
vår konung, och vi är hans tjänare … En gång vänder Herren
Jesus tillbaka till jorden. Och då kommer han att fråga var och
en av oss: ’Vad har du gjort för mig?’ ” (s 252)
Jesus är med andra ord portalgestalt boken igenom, och väntan på hans ankomst är ett centralt drag genom hela Barnens
bibel. I Gamla testamentet väntar man på att Jesus Kristus
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ska komma. I Nya testamentet, när han väl kommer, så övergår
den första väntan på Jesus Kristus i en andra väntan på Jesus
Kristus, väntan på hans återkomst. I slutberättelserna trissas
denna väntan upp. På så sätt skapas en förväntan hos läsaren:
”Jag vill vara med på den festen, jag vill stå på den högra sidan
om Herren Jesus Kristus.” Men i de två sista framåtblickarna
låg fokus inte enbart på att Jesus ska komma tillbaka. Fokus
låg också på vad barnet ska göra: ”För den festen måste vi alla
göra något, både stora och små” (s 249), samt Jesu fråga: ”Vad
har du gjort för mig?” (s 252).
Barnens bibels ständigt framåtblickande skildring, som
mot slutet går över i eskatologiska framåtblickar, skapar på så
sätt en teologi som är eskatologiskt orienterad. Det gäller att
vara redo när Jesus kommer. Det gäller att vara lydig och snäll
och att älska Gud. På samma sätt som Adam, Eva, Abraham
och Jakob väntade på Jesus, väntar jag på Jesus. Väntan på
Jesus är ett centralt teologiskt tema i Barnens bibel.
Alla dessa framåtblickar och typologier som genomsyrar
Barnens bibel visar på en outtalad förutsättning som är central
hela boken igenom: bibeln är en enhet, där delarna och helheten
existerar tillsammans i harmonisk samklang. Jesus Kristus
blir den hermeneutiska nyckeln för att förstå bibeln, och bibeln
handlar i sin helhet om Jesus. Bibelns enhet och dess vittnesbörd om Kristus är en självklarhet i Barnens bibel, och bibelns
yttersta mening blir på så sätt kristologisk. Det är denna syn
på bibeln som öppnar upp för en typologisk läsning, där en händelse i Gamla testamentet blir typ för en senare händelse i Nya
testamentet, som då fungerar som dess antityp, något som blev
mycket tydligt i framåtblickarna i Gamla testamentet. Gamla
testamentet reduceras på så sätt till ett antal berättelser som
väntar på fullbordan i Nya testamentet. Personer och händelser i Gamla testamentet blir till typer som fullbordas genom
antityper i det Nya testamentet. Historien blir till ett linjärt
utvecklingsskede, med Jesus som oproblematiskt centrum och
slutmål. Vidare uppfattas historien som fylld med mening som
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väntar på att uppfyllas. Följden blir att Gamla testamentet riskerar att degraderas till en prolog till det verkliga dramat som
väntar på att uppfyllas i Nya testamentet.
Men om bibelns mening blir kristologisk uppkommer naturligtvis frågan: vilken kristologi? Vilket är Jesu budskap?
Hur presenteras Jesu verksamhet?

JESU VERKSAMHET I BARNENS BIBEL
När Jesus väl föds betonas i berättelse efter berättelse hur lycklig han gör människor (något som ju också upprepades gång på
gång i framåtblickarna). Så slutar avsnitt 55, ”Herdarna i Betlehem”, med orden: ”Barnet i krubban hade gjort dem så glada”
(s 156), avsnitt 56, ”Barnet i templet”, med ”Och han hade åter
gjort några människor lyckliga” (s 157), avsnitt 57, ”De vise
männen från österlandet” med: ”Och hela sitt liv var de glada
över att de hade funnit Jesus, konungen över alla konungar”
(s 160), avsnitt 58, ”Den elake kung Herodes” med: ”Men en
gång skulle Jesus bli kung och göra många, många människor
glada och lyckliga.” (s 161) Detta överensstämmer med framåtblickarna i Gamla testamentet: den fantastiske Herren Jesus
Kristus, som gör människor lyckliga, är här. Eftersom att bli
lycklig och vara lycklig är en av kristenlivets viktigaste poänger
enligt Barnens bibel, är det kanske inte så märkligt att Jesus
omges av och skapar just denna lycka.
När Jesu verksamhet väl kommer igång följer, som jag visade
i kapitel två, underverk på underverk, som samtliga resulterar i
lyckliga människor. Så slutar t.ex. avsnitt 64, ”En stackars sjuk
man”, med orden: ”För kort tid sedan hade han varit så olycklig. Och nu hade han blivit en stark, glad människa. Det hade
Jesus gjort honom till.” (s 173) Avsnitt 65, ”Mannen som var
lam”, slutar med orden: ”Han hade blivit en stark och frisk människa. Han steg upp och tog täcket på axeln. Han skrattade och
jublade och ropade: ’Herre jag tackar dig! Du har gjort mig så
lycklig!’. Människorna som stod där kunde knappt tro sina ögon.
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De sade till varandra: ’Ett så stort under har vi aldrig upplevt
förr. Vad Herren Jesus är mäktig! Vad han är god!’ ” (s 174–175).
På samma sätt avslutas avsnitt 66, ”Pojken i Nain”, med orden:
”Och i hela staden talade de om hur mäktig Jesus var. Så mäktig att han till och med kunde göra en död levande!” (s 177).
I berättelse efter berättelse visas på olyckliga människor
som möter Jesus för att därpå bli lyckliga. Vad Jesus anbelangar, noteras ofta att han är ”mäktig”. Än en gång är sagogenren
viktig att uppmärksamma. I beskrivningen av Jesu underverk
är det påtagligt hur Jesus på många sätt liknar en mäktig sagohjälte, som överkommer hindren som gestaltas i berättelsen
genom att utföra underverk, och som på så sätt gör olyckliga
människor lyckliga. I berättelse på berättelse på berättelse.

JESU BUDSKAP I BARNENS BIBEL
Jesu budskap följer samma linje som hans verksamhet; det är
lyckan som dominerar. ”Han talade till folket för att göra dem
glada.” (s 181) Han kallar de första lärjungarna med orden:
”Följ med mig … jag ska lära er att göra människor lyckliga.”
(s 167) Något senare summeras Jesu undervisning i texten om
fiskafänget: ”Jag ska hjälpa er att komma till himmelen fastän
ni har gjort så mycket ont. Bara ni ångrar det onda och vill
älska Gud av hjärtat!” (s 170). I samma text säger Jesus till Petrus: ”Du ska lära dig det fina yrket att göra människor glada.”
(s 172) I berättelsen om Jesus och barnen sammanfattar berättarrösten Jesu undervisning: ”Han sade till dem att de alltid
skulle vara snälla och att de en gång skulle få komma till honom
i himmelen.” (s 198) Jesus framstår i Barnens bibel som en stor,
mäktig kung, som gör ledsna och olyckliga människor glada och
lyckliga. Jesu budskap handlar följdenligt om vad man ska göra
för att bli lycklig och glad, samt, i förlängningen, om vad man
ska göra för att komma till himmelen. Att Jesus i Barnens bibel
gör människor lyckliga och att hans budskap handlar om att bli
lycklig är nu inte speciellt anmärkningsvärt, det var ju precis
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det som framåtblickarna i Gamla testamentet hade lovat, och
det är ju det som betonas i Jesu verksamhet och i Jesu budskap.
Med tanke på hur central Jesus är i Barnens bibel är det
slående hur lite av Jesu undervisning från evangelierna som
de facto återges i Barnens bibel. Faktum är att Jesu undervisning såsom den återges i bibeln i stora drag är frånvarande
i Barnens bibel. Liknelserna finns med, men de är i de flesta
fall omgjorda på ett sätt som gör att även de harmonierar med
Barnens bibels övergripande teologi, vilket inte minst textanalysen av det förlorade fåret tydliggjorde. För även i denna var
det lydnaden och dess koppling till trygghet och lycka som accentuerades, med betoning på fårets karaktärsegenskaper och
framför allt på vikten av lydnad. Herdens dubbelt upprepade
budskap, ”Håll er till mig, små lamm! Håll er till mig!” (s 187)
och ”Stanna nu i min närhet!” (s 188) kontrasteras mot Ullis
tvåfaldiga olydnad, som mynnar ut i sensmoralen, som ges genom Ullis egna tankar: ”Aldrig ska jag springa ifrån honom
mer! Nej, jag ska alltid vara lydig!” (s 189). Det av Jesu undervisning som återges i Barnens bibel är således till största delen
de delar som har berättelsens form – alltså hans liknelser – och
dessa liknelser är, som blev tydligt i textanalysen om det förlorade fåret, transformerade och bearbetade så att de passar in i
Barnens bibels övergripande lydnadsteologi.
Om man bortser från liknelserna, och istället ser till Jesu
”övriga” undervisning, visar det sig att mycket lite av denna
finns med i Barnens bibel. Exempel på explicita citat ur Jesu
undervisning som går att finna är t.ex. från berättelsen ”Det
underbara fiskafänget”: ”Jesus sade: ’Kom till mig, ni alla som
arbetar och sliter, ni som är trötta och ledsna, så ska jag trösta er’ ” (s 170); förmodligen en återgivning av Matteus 11:28:
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka
er vila.” Vidare återges Jesusordet ”Jag är den gode herden” direkt efter liknelsen om det förlorade fåret (s 189).45 De gånger
45

Se genomgång i kapitel tre.
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Jesusord förekommer i berättelsen är det för att legitimera berättarröstens agenda, och det är påtagligt hur Jesusorden är
anpassade och omgjorda för att bekräfta denna agenda.

JESU PERSON OCH FUNKTION I BARNENS BIBEL
Historiskt sett har frågan om vem Kristus är (kristologi) och vad
Kristus gör (soteriologi, vad frälsningen består i och hur man
får del av den) åtskilts.46 Denna åtskillnad är dock artificiell,
eftersom vad någon är och vad någon gör naturligtvis hänger
samman. Kristologin påverkar soteriologin och vice versa. De
många olika kristologier och soteriologier som funnits under
kyrkans historia har sin grund i att det bibliska materialet är
rikt och diversifierat på detta område. Vem är Jesus? Vari består hans gärning? Bibeln ger många olika svar, och dessa olika
svar är grunden till de kristologier och soteriologier som senare
kom att formuleras.47
Historiskt sett finns det två tydliga klusterbildningar inom
kristologins och soteriologins område. Dessa två har många
grundläggande likheter, men också ett antal grundläggande
skillnader. De största skillnaderna dem emellan handlar om
tyngdpunkt, vad i Kristi försoningsgärning man väljer att betona.48
Det ena klustret betonar att Jesus dog ”för våra synder”, att
hans död var en ”lösen”, ett ”offer”, ett ”straff” han tog på sig.
Denna klusterbildning brukar ofta personifieras av Anselm av
Canterbury (1033–1109), och då kallas för objektiv försoningslära.49 Denna försoningslära baseras på en vred Gud, som blivit
kränkt av människans olydnad, symboliserad genom syndafal46

Macquarrie, s 5.
Se t.ex. 1 Kor 15:3, 2 Kor 5:19, Rom 3:24 och 1 Kor 15: 57.
48
Lowe, s 222– 226.
49
I svensk litteratur används ofta termerna objektiv och subjektiv försoningslära om de två
klustren. I engelskspråkig litteratur används oftare termerna juridisk (juridical) och moralisk (moral influence) försoningslära, så t.ex. Lowe s 230–31 och Latourette, s 499–505. När
dessa termer används i svenska sammanhang brukar de ofta omnämnas som forensisk och
moralisk försoningslära.
47
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let. Enda sättet för Gud att förhålla sig till denna kränkning är
genom att straffa människan. Samtidigt kan inte Gud välja att
överse med vad som hänt – det vore att bryta med den ordning
som Gud själv har fastställt. Därför agerar Gud genom att dö på
korset, för att kunna försona människan med sig själv. Grundtanken är alltså att Gud är vred och behöver försonas, och den
förändring som äger rum sker inne i Gud. Guds vrede stillas
genom Jesu offer/lösen/straff. Gud är s.a.s. försoningens objekt,
därav namnet objektiv försoningslära. På så sätt leder Kristi
död till att en lösensumma betalas till djävulen (t.ex. Gregorius
av Nyssa och Ireneus), att Kristus offrat sig som ett offerlamm i
vårt ställe (t.ex. Athanasius), eller till att Jesu offer betalar för
den ärekränkningens synd som Gud drabbats av genom människans olydnad (Anselm). Till detta kluster brukar även betonandet av Jesus som Herrens lidande tjänare räknas.50
Det andra klustret brukar kallas för den subjektiva försoningsläran, och personifieras ofta med Anselms samtida
Abelard (1079–1144). Här betonas framför allt människans
kärleksfulla gensvar till Jesu försoningsverk. Denna respons
leder till en förändring i människans hjärta, hennes hjärta
sätts i brand, vilket leder till sann kärlek. I denna försoningslära betonas alltså den subjektiva förändring som äger rum
inne i människan, människans respons till det Kristus gjort
för henne. Denna betoning av människans kärleksfulla gensvar finner vi också spår av hos betydligt tidigare tänkare, t.ex.
Clemens av Alexandria.51
Många feministiska teologer har kritiserat den objektiva
försoningsläran för att vara sadistisk, en försoningslära där
en Gud som kräver och beordrar lidande prisas. En vred och
småsint Gud som bara kan förlåta om blod har flutit; en Gud
som med andra ord representerar den värsta typen av manligt
beteende.52
Andra teologer har betonat att de båda försoningslärorna
50

McGrath, s 328, 331f., 340f., Macquarrie, s 83f.
McGrath, s 330, 343, Macquarrie, s 169, 181.
52
T.ex. Johnson, s 124.
51
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är sammanflätade med varandra, och att det faktum att människan i frälsningen inte klarar sig utan Gud inte nödvändigtvis behöver strida mot tanken att människan själv kan närma
sig Gud. En sådan mellanposition innehar Auléns s.k. Christus
Victor-kristologi, där Kristi seger över ondskan betonas.53
Historiskt sett har den objektiva försoningsläran dominerat, och det är därför inte speciellt uppseendeväckande att
det primärt är den objektiva försoningsläran som också möter
i Barnens bibel. Dock har Barnens bibel en nyansrik bredd på
detta område, något som inte minst blir tydligt i framåtblickarna i Gamla testamentet.
I de flesta av de sju framåtblickarna finns nämligen en uppsjö av kristologiska anmärkningar och påståenden. Påtagligt
är hur var och en av dessa framåtblickar betonar olika kristologiska och soteriologiska motiv i Jesusdramat. Det gör att man
kan tala om sju kristologiska motiv i Barnens bibel.
Det första kristologiska motivet finns i den första framåtblicken där segern över Satan betonas: ”Och en gång skulle
det födas ett barn som skulle bli starkare än själve Satan. Det
skulle straffa Satan och laga så att han inte kunde göra något ont mer. Vad var det för ett barn? Herren Jesus Kristus.”
(s 14) Denna betoning på att Jesus är starkare och skulle straffa
Satan för tankarna åt en Christus Victor-kristologi, en kristologi där Jesu död och uppståndelse konstituerar den ultimata
segern över djävulen. Detta kristologiska motiv kommer dessutom direkt efter det s.k. syndafallet, där Satans roll betonas i
Barnens bibel.
I den andra framåtblicken återfinns det andra kristologiska
motivet, nämligen inkarnationen i dess berättelseform: ” ’Och
en gång i framtiden kommer Jesus Kristus att födas.’ Och den
dagen tänkte Abraham på med allra största längtan.”(s 25).
I den tredje framåtblicken kommer det tredje kristologiska
motivet, med betoningen på Jesus som offerlamm samt bärare
av straffet i vårt ställe: ”Den gången blev verkligen sonen offer53

Aulén, s 9–14.
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lammet. Vem var den fadern? Det var Gud själv som älskade
oss så att han offrade sin ende son för oss. Vem var sonen? Jesus Kristus som dog på korset för att bära straffet i vårt ställe.
Som blev ett offerlamm för vår skull.” (s 34) Detta är en offeroch straffsoteriologi som tydligt hör hemma inom den objektiva
klusterbildningen.
I den fjärde framåtblicken kommer så en referens till det
kristologiska motiv som man skulle kunna kalla för lidande
tjänaren-motivet: ”En gång i framtiden skulle det leva en man
på jorden som skulle råka ut för samma saker som Josef. Han
skulle också bli pinad och plågad och såld till onda människor.
Och han skulle också vara en fånge.” (s 56) Även denna framåtblick kan sägas tillhöra den objektiva klusterbildningen, med
sin betoning på ”pinad och plågad och såld”.
I den femte framåtblicken kommer det femte kristologiska
motivet, där straffet betonas, och att Jesus blir den straffade:
”Han [Mose] älskade sitt folk så mycket, hur illa de än hade
burit sig åt. Men bära straffet för folket, det skulle han inte,
och det kunde han inte. Det skulle längre fram en annan göra.
Herren Jesus skulle bära straffet för Israels folk och för många
andra människor.” (s 79) Betoningen på straffet placerar även
denna framåtblick inom det objektiva klustret.
I den sjätte framåtblicken betonas visheten och vad man
skulle kunna kalla för ett vishetskristologiskt motiv, ett motiv
som inte ryms i något av de båda kluster jag gått igenom: ”Ja,
Salomo var en god konung, men inte den bäste av alla. Han var
visserligen vis, men längre fram kom en konung som var ännu
visare. Han tog sig an människorna ännu bättre än konung
Salomo hade gjort, och han gjorde dem ännu lyckligare. Den
konungen lever än. Vet du vad han heter? Jesus Kristus.”
(s 121)
Här är feministteologen Elizabeth A. Johnsons vishetskristologi av speciellt intresse.54 Johnson tar fram en tills nyligen
relativt negligerad kristologi, med rötter i Nya testamentet och
54

Johnson, s 120ff.
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urkyrkan, där Jesus som Visheten betonas. Den kristologiska
motivbredd som vi finner i Barnens bibel rymmer alltså även
visheten och en antydan till en vishetskristologi, även om det
naturligtvis bara är spår av en sådan som möter.
I den sjunde framåtblicken kommer det sjunde kristologiska motivet. Jesus presenteras där som alla profetiors uppfyllelse: ”Redan åt Adam och Eva hade han lovat det. Och sedan
lovade han Abraham det, och David också. Gång på gång hade
Gud lovat det, men ännu hade det inte blivit verklighet. Vet du
vad det var? Att det en gång skulle födas ett barn som skulle
göra människorna fullkomligt lyckliga. Det barnet skulle bli
Frälsaren.” (s 144)
Det är en bred samling av kristologiska och soteriologiska motiv
som framträder i dessa framåtblickar. När Jesu korsfästelse närmar sig smalnar dock motivbredden av, och Jesu försoningsgärning som ett straff betonas gång på gång. I Getsemane trädgård
ber Jesus: ” ’Fader, låt mig ensam lida! Jag älskar människorna.
Låt mig nu lida i deras ställe. Då behöver de inte bli straffade, då
kan de komma till himmelen.’ Och nu skulle det ske. Nu skulle
straffet komma, det som Jesus inte hade förtjänat och som han
ändå ville bära. Men straffet var så tungt och svårt!” (s 211).
Något senare alluderas än en gång på Jesaja kapitel 53 och
lidande tjänaren-motivet: ”För att vi har gjort ont, blev han slagen. För våra synder blev han straffad. Så älskade Jesus oss.”
(s 214) I avsnittet om Golgata konstateras: ”Han har utstått och
lidit allt för oss. Och för att han har gjort det, får vi komma till
himmelen.” (s 219) Något senare: ”Han ville lida straffet därför
att han älskade människorna.” (s 220) När dramat närmar sig
sitt slut konstateras: ”Nu var straffet nästan överståndet. Jesus
hade gått igenom allt, lidit allt.” (s 221) I uppståndelsetexten
konstateras: ”Nu var straffet över helt och hållet.” (s 225) Men
det finns andra drag; när Jesus rider in i Jerusalem betonas
kampen mot Satan: ”Han ville strida mot Satan, den mäktigaste fienden, han som gjorde människorna olyckliga.” (s 202)

251

Kapitel 4  Barnsyn, gudsbild och Jesusbild

Barnens bibel får alltså sägas ha en diversifierad och intressant mångfald av soteriologier och kristologiska motiv, speciellt i Gamla testamentets framåtblickar. I Nya testamentet
smalnar det av, och den slutgiltiga tyngdpunkten hamnar i en
objektiv försoningslära, med betoning på ”straffet”. Jesu död är
ett offer för att lösa det straff som människorna – läs barnet
– annars skulle få.

BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDERS JESUSBILD.
JESUS INTRODUCERAS I BERÄTTELSEN
Bibeln i berättelser och bilder håller en relativt tydlig åtskillnad
mellan Gamla och Nya testamentet. Det får till följd att det inte
finns några tydligt explicita framåtblickar i Gamla testamentet
till Nya testamentet vad gäller Jesus eller hans gärning. Jesus
nämns dock två gånger i Gamla testamentet, i samband med tio
Guds bud, där berättarrösten försöker förklara det tredje budet
och varför judarna firar sabbat på en lördag, medan de kristna
gör det på en söndag (s 103). I det sammanhanget nämns att de
kristna har sin vilodag på en söndag, eftersom Jesus uppstod
ur graven på en söndag (”Vi kristna har söndagen som helgdag,
därför att Jesus uppstod från graven på en söndag.” (s 102))
Därpå beskrivs de tolv stammarna, varpå Jesus nämns igen:
”Till exempel är kung David av Juda stam. Det är Jesus också,
eftersom man leder hans släkt tillbaka till David” (s 103).
Dessa två notiser visar på det kristna sammanhang i vilken Bibeln i berättelser och bilder är tänkt att fungera. När berättarrösten är inne på de 12 judiska stammarna, och kommer
till Levi stam, kommer dessutom en framåtblick och förklaring
till berättelsen om den barmhärtige samariern (s 103–104).
Illustrationsmässigt kan man notera att kung David (på sidan
137 i Bibeln i berättelser och bilder) ser likadan ut, såväl utseendemässigt som till klädsel, som Jesus så som han illustreras
på t.ex. sidorna 179, 188, 207 och 227. Detta i kombination med
notisen att Jesus hör till samma stam som David skapar en
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indirekt koppling mellan Gamla och Nya testamentet. Tydliga
kristologiska och soteriologiska hänsyftningar återfinns dock
först i Nya testamentet och då främst–men inte enbart–i passionsberättelsen.

JESU VERKSAMHET
I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
När berättelsen om Jesus väl börjar, återkommer kopplingen
till kung David. Initialt nämner berättarrösten att Josef var av
Davids släkt, och något av det första som sedan sägs om Jesus
är ängeln Gabriels ord om att Gud ”ska ge honom [Jesus] en tron
så som kung David hade” (s 155). Dock betonar berättarrösten
på ett tidigt stadium att ängelns budskap inte var något glädjebudskap för Maria, det var tvärtom ”något mycket hemskt”,
och berättarrösten förklarar ingående att det faktum att Maria
var gravid kunde leda till att hon blev stenad till döds (s 157).
Redan här betonas alltså utsattheten, samt att ”Gud önskade
ett oönskat barn” (s 157).
I berättelsen ”Jesu födelse–julnatten” betonas att i motsats
till kejsaren, som ville ha pengar genom en skattskrivning, så
är det i Guds ögon inte pengarna som räknas: ”I Guds ögon är
det barnet som räknas.” (s 160) När Jesus föds, lägger berättarrösten en teologisk betoning på att det var just ”på den sämsta platsen – mellan boskap i ett stinkande stall” (s 162) som
Jesusbarnet föddes. Gud ville ”att det var här Maria skulle
föda sitt barn. Här bland de ringaste och fattigaste” (s 160).
I den följande berättelsen om herdarna betonas att ”herdar på
den tiden räknades som de mest odugliga människorna” (s 167),
och berättarrösten gör en poäng av att Gud valde just herdar
som vittnen till Jesu födelse, eftersom herdar hade så dåligt rykte på den tiden att de inte gick att bruka som vittnen. Redan i
dessa första berättelser accentueras ett centralt teologiskt tema
i Bibeln i berättelser och bilder: Jesus är till för de minsta, för de
odugliga, och Gud önskar det oönskade. Jesus introduceras på
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ett sätt som betonar nedifrånperspektivet. Ett utslag av denna
betoning blir Bibeln i berättelser och bilders ständiga emfas på
”barnet” och ”det lilla”. Detta drag blev också tydligt i textanalyserna, där moment från olika delar av evangelierna tematiskt
fogades samman, såväl i berättelsen om Jesus och barnen som
i berättelsen om fiskafänget. Över huvud taget är det påtagligt
att Jesu undervisning accentueras i Bibeln i berättelser och bilders version av Jesu verksamhet, medan underverken tonas ned,
inte minst i jämförelse med Barnens bibel. Och vid de tillfällen
då ett underverk beskrivs är det påtagligt hur Jesu undervisning i flera fall omgärdar och tolkar själva underverket, något
som blev tydligt i textanalysen av berättelsen om fiskafänget.
Så mynnar berättelsen om helandet av den lame i Kapernaum
ut i människomassans ord, ord som på många sätt skulle kunna
sammanfatta Bibeln i berättelser och bilders teologi: ”Så här är
Guds rike! Glädjen bryter fram även hos lama och blinda och
olyckliga. Och den lame går iväg på friska ben.” (s 196).
Ett annat drag i Jesu verksamhet, som lyfts fram och betonas upprepade gånger mot slutet av berättelsen såväl i text
som i verser, är nattvarden. Nattvarden introduceras i avsnittet ”Den sista kvällsmåltiden”, där berättarrösten går in och
håller en längre kateketisk predikan på nästan en sida om vad
nattvarden är och innebär. Här betonas bl.a. att ”när de kristna
upprepar nattvarden, är det därför att Jesus återigen är den
som delar ut brödet och vinet till alla som kommer” (s 240).
I versen som följer sägs t.ex. ”Evigt han upprepar ordet/ när
vi samlas vid bordet/ Evigt finns han vid mötet/ ger han oss
vinet och brödet” (s 244). I ”Vandringen till Emmaus”, som
är en redogörelse för den s.k. Emmausvandringen i Lukas
24:13–35, kommer återigen antydningar som gäller nattvarden, t.ex. i versen ”Han brinner i hjärtat med hjärtats glöd/ Vi
känner igen, när han räcker oss bröd/ Och var gång det sker
ska vi finna/ att människohjärtan ska brinna” (s 263). Avslutningsvis omnämns nattvarden i avsnittet ”Pingstdagen”, där
det konstateras:
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När de kom tillsammans delade de brödet och vinet
och upprepade de ord han hade sagt den sista kvällen
han var med dem. ’Detta är min kropp’, sa han och
bröt brödet i bitar. ’Och detta är mitt blod’, sa han när
han räckte dem bägaren med vinet. (s 265)

JESU BUDSKAP
I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
I motsats till Barnens bibel återfinns i Bibeln i berättelser och
bilder en hel del av Jesu undervisning, såväl liknelser som
Jesusord. Ofta, om än inte alltid, ligger dessa ord relativt nära
bibeltexten, något som blev tydligt i textanalyserna (t.ex. det
förlorade fåret). Samtidigt är det påtagligt att urvalet av Jesusord från evangelierna sker utifrån en tematisk utgångspunkt.
Så blir texten om Jesus och barnen anledning till att ta fram huvuddelen av de ord som handlar om barn i samtliga evangelier,
samt även Jesusord som i överförd bemärkelse kan användas
om barn. Ofta sätts urvalet av Jesusord in i ett sammanhang, så
att de får betona ”det lilla” i alla dess former. Det är, som framkommit ovan, de fattiga, de som anses odugliga, de oönskade
och de andligt fattiga som kontinuerligt lyfts fram i Bibeln i berättelser och bilder, och de Jesusord och liknelser som återfinns i
urvalet får betona just dessa drag av evangeliet. ”Gud med styrka de svaga kläder”, som det sägs i versen till bergspredikan
(s 193), och i liknelsen om såningsmannen (Matt 13:1–9) framhålls hur Gud ödslar med sin nåd, ”När en fattig bonde kunde
ödsla så – hur mycket mer ödslar inte då Gud? När himlens
regn och solens ljus får ut så lite, vad kan då inte Gud få ut av
det vi kan ge honom – om vi överhuvudtaget har gett honom
något?” (s 200). Som det sägs i den efterföljande versen: ”Gud
skördar mer än vad vi sår/ En himlens nåd, helt ny för varje år.”
(s 201) 55 Att texten om såningsmannen sedan går att tolka på
55
Eller som det står i den danska texten: ”Gud høster mere, end vi så´de. Det kalder vi for
himlens nåde.”, Børnebibelen, s 201.
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många andra sätt är inte relevant i sammanhanget – i Bibeln
i berättelser och bilder sätts texten in i detta sammanhang av
berättarrösten, och tematiken styr tolkningen.
Betoningen på det lilla och det som inget anses vara återfinns i var och varannan berättelse, och passar dessutom väl
in på barnet, som lätt kan applicera detta budskap på sig själv.
Mycket av Jesu budskap så som det presenteras i Bibeln i berättelser och bilder summeras i den saga som avslutar Bibeln i
berättelser och bilders version av bergspredikan. I denna beskrivs hur Sankte Per, mot all rim och reson, släpper in såväl
en ond och hårdhjärtad smed, en gammal snål gumma och en
präst som ingen brydde sig om, som en mjölnarpojke i himlen
– och detta genom att först mjölnarpojken, och sedan Sankte
Per, har mixtrat med vikterna (s 191–192).
Att tematiken styr urvalet blev också tydligt i textanalysen
om fiskafänget, där underverket fick exemplifiera Jesu undervisning. Jesu undervisning om tro från Markus 4:26–34,11:23
och Matteus 13, 17:20, som upptar huvuddelen av textutrymmet
i berättelsen, föregår underverket, och underverket blir på så
sätt en förstärkning och en illustration av Jesu undervisning.

JESU PERSON OCH FUNKTION
I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER
Som jag noterade ovan får man vänta till Nya testamentet för
att finna såväl kristologiska som soteriologiska antydningar i
Bibeln i berättelser och bilder. Här finns inte samma motivbredd
som Barnens bibel hade att erbjuda. Bibeln i berättelser och bilder har en mycket tydlig betoning på Jesus som offerlamm, och
redan i den första berättelsen i Nya testamentet betonas att
Jesu uppdrag är att frälsa från synd. Ängeln säger följande ord
till Josef: ”Hans namn ska vara Jesus och han ska frälsa sitt
folk från deras synder.” (s 157) Avsnittet avslutas med orden:
”Det judiska folket bar fram Maria. Maria bar Jesus i sin mage.
Och Jesus bar korset.” (s 158). Redan här antyds alltså varför

256

JESUSBILD – JESU PERSON OCH FUNKTION
I BIBELN I BERÄTTELSER OCH BILDER

Jesus kommit, men också vad som ska hända senare i berättelsen.
I det följande avsnittet, ”Jesu födelse – julnatten”, betonas inkarnationen i versform: ”Det är inte bara en fantasi/ att
Jesus blev människa som vi/ Han föddes på riktigt med kropp
och blod/ och stjärnan visa var stallet stod” (s 163).
Istället för framåtblickar från Gamla till Nya testamentet,
som var så viktiga i Barnens bibels kristologiska bygge, använder Bibeln i berättelser och bilder bakåtblickar för att bygga sitt.
I ”Den sista kvällsmåltiden” finns en sådan typisk bakåtblick,
från Jesus till Isak. Det konstateras att det inte fanns något
påsklamm på bordet: ”Det var nästen som den gången Isak sa
till sin pappa, när de var på väg upp på berget, som hette Moria
berg: ’Pappa, var är offerdjuret?’ ”(s 236). På detta följer ett
avsnitt, där analogin mellan Jesus och Isak tydligt skrivs ut
för läsaren:
Jesus och hans vänner var samlade i en sal i närheten
av Moria berg. Och innan de gav sig iväg upp på berget, hade Jesus flera gånger berättat för dem om allt
det fruktansvärda som skulle hända när de kom fram
– om hur han skulle bli tillfångatagen, misshandlad
och dödad. Var fanns lammet? tänkte alla tolv, som
var tillsammans med honom vid bordet. Johannes
döparen som hade döpt Jesus hade sagt om honom:
’Se, Guds lamm.’ Betydde det kanske, att han skulle
offras för alla precis som påskalammet? Och plötsligt
fick de en klump i halsen när de tänkte på, att han
var deras offerlamm. Att Gud som hindrade Abraham
att offra sin son Isak på Moria berg, den här gången
ville ge bort sin son för alla. (s 236–237)
Det är en offerbetonad soteriologi som här skrivs ut. Jesus motsvarar påsklammet, som offras för alla, i en tydlig hänsyftning
till Johannes 1:36. Omnämnandet av Moria berg, färden upp
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på berget, offerlammet, faderns vilja att offra sonen och avslutningsvis Abraham gör att texten analogiskt binds samman
med Abrahams offer av Isak. Det sker i en tillbakablick, där
den äldre texten (Gamla testamentet) blir nyckel för att förstå
den yngre (Nya testamentet). Detta till skillnad från Barnens
bibel, där relationen var den omvända, och Nya testamentet var
nyckel för att förstå Gamla testamentet.
På denna betraktelse följer berättelsen om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter (Joh 13:1–17), som följs av en vers där
detta att ha blivit rentvättad betonas:
Här är början, sök och finn den.
Jag har renat er från synden.
När jag dödas något sker.
Ni ska inte gå allena.
Jag har tvättat alla rena.
Jag har tvättat era fötter.
Även den vars synd är svår
Har jag renat, var den går. (s 238)
Jesu försoning för med sig att man blir fri från synd, rentvättad,
och det gäller ”även den vars synd är svår”, ord som implicit
antyder förlåtelsen av Judas.
Det följande avsnittet, ”Korsfästelsen”, avslutas med orden:
Och när jag en gång dör och mitt liv ska dömas, så
står jag där inte längre framför domaren, för Jesus
har ställt sig i mitt ställe och tar min dom på sig. Jag
ska stå frälst vid Jesu sida tillsammans med Petrus
och Judas och rövaren och bödeln och alla de andra
Jesus frälste när han ställde sig i vårt ställe. (s 250)
Även här möter betoningen av domen och det ställföreträdande offret. Jesu ställföreträdande offer, att han ställt sig i mitt
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ställe, gör att jag slipper undan domen, och betoningen i texten hamnar på personer som just misslyckats i berättelsen eller gjort onda handlingar: Petrus, Judas, rövaren och bödeln.
I den påföljande versen tydliggörs denna försoningslära ännu
tydligare:
Gud blev människa, Jesus led,
för att stå i de lidandes led.
Gud blev människa, spottloskor hagla.
Dog som frälsare, gav rövaren fri.
Gud blev människa, han på korsvägen ragla,
och man hyste inte ett dugg empati.
Dog för alla i långfredagsnatt,
satte sig där de fördömda satt,
ställer sig där de elända står.
De dömdas frälsare,
de modlösas bror.
De lidandes tröst,
de utstöttas röst.
Ställer sig själv hos dem
som inte behövs. (s 252)
Jesus träder in och tar de fördömdas plats, ställer sig i de hopplösas ställe, han dör för alla. Mycket tydligt framträder här även
Bibeln i berättelser och bilders typiska betoning på dem längst
ned, rövaren, de eländiga, de fördömda, de lidande, modlösa och
hopplösa.
I ”Vandringen till Emmaus” kommer ännu en kristologisk/
soteriologisk pusselbit. När Jesus där utlägger vad Mose och
profeterna skrivit konstateras: ”Och han berättade vad Mose
hade skrivit och vad alla profeterna hade skrivit – särskilt profeten Jesaja, som skrev att Herrens tjänare skulle lida och dö
och bära hela världens synd.” (s 260) I versen står sedan:
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Har inte profeten Jesaja sagt,
att han ska bli slagen och föraktas,
och dömas av människors övermakt
och dö som ett offerlamm som slaktas.
Och han som ska dö som ett offerlamm,
ska bära all världens synd och skam. (s 262)
Motivet med herrens lidande tjänare från Jesaja 53 fogas här in
i en traditionell, objektiv försoningslära, med betoning på Jesus
som offerlammet, Jesus som bär all världens synd.
Bibeln i berättelser och bilder uttrycker en objektiv försoningslära med betoning på ord som ”straff”, ”dom” och ”offerlamm”; en Kristus som ställer sig i läsarens ställe för att bära
straffet/domen/världens synd och skam på sina skuldror. Det
är Guds nåd som står i centrum, en nåd som gäller även för den
”uslaste förrädaren”, för de eländiga, för de fördömda.
Denna försoningslära kopplas i flera av exemplen ovan ihop
med Jesu omsorg om de misslyckade och utstötta. Jesu död som
ett offerlamm gör att alla människor får förlåtelse, oavsett vilka gärningar de gjort.
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Min inledande fråga till barnbiblarna rörde transformationen
och dess teologiska konsekvens: ”Man skulle kunna uttrycka
frågeställningen så här: (1) På vilket sätt har transformationen
gjorts – har något lagts till, har något tagits bort? (2) Vad blir
den teologiska implikationen av det som lagts till eller tagits
bort?” För att förstå den bearbetning som ägt rum mellan bibeltext och barnbibeltext, och för att förstå den teologi som blir
konsekvensen av denna bearbetning, framstår en kategori som
extra viktig: barnsynen. Här är därför platsen att återknyta till
Bonnie Miller-McLemores beskrivning av barnsynen i teologiskt perspektiv, som jag presenterade i kapitel ett.
Miller-McLemore beskriver tre sätt att se på barnet: en förmodern, en modern samt en postmodern syn.1 Den förmoderna
synen bygger på tanken att barnet föds och går ut i världen
märkt av arvsynden. Ett uttryck för denna arvsynd är bl.a. barnets onda vilja, en vilja som det är förälderns uppgift att kväsa
och bryta ned. Detta nedbrytande ska ske inte minst genom
den dagliga bönen och bibelläsningen.
Med upplysningen uppstår det som Miller-McLemore kallar den moderna synen på barnet, där barnet ses som ett oskrivet blad, en tabula rasa. Barnen kom att ses som sociala och
goda, och de föddes inte med någon arvsynd utan var tvärtom
1

Miller-McLemore, s 13–23.
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oskyldiga. Barnen föddes som fullkomliga varelser, och problemet var inte barnet utan det faktum att barnet föddes in i en
ofullkomlig värld. Om barnet visade upp ett destruktivt eller
aggressivt beteende ansågs det därför inte bero på någon medfödd arvsynd, utan på att man tagit hand om och uppfostrat
barnet på fel sätt. Med Miller-McLemores språkbruk kan man
kalla den förmoderna barnsynen för ofullkomliga barn i en fallen värld, och den moderna synen för fullkomliga barn i en ofullkomlig värld.2
Enligt Miller-McLemore går det idag att formulera en tredje
barnsyn, en barnsyn hon kallar postmodern: det ofullkomliga,
potentiellt labila barnet i en ofullkomlig, labil värld.3 Modernismens upphöjt romantiserade barn och den förmoderna betoningen på det depraverade och syndfulla barnet är tankekonstruktioner som enligt Miller-McLemore behöver kompletteras.
Att göra synen på barnet mer nyanserad, och visa på att även
barn är komplexa varelser, leder dessutom till att man tar barn
på större allvar, enligt Miller-McLemore.
I min studie av transformationen och dess teologiska konsekvens är Miller-McLemores indelning fruktbar, eftersom
den tydliggör och skapar förståelse för de båda barnbiblarnas historiska kontexter och hur barnsynen i dessa kontexter
i sin tur påverkar det teologiska innehållet i dem. Barnens
bibels ständigt upprepade betoning på lydnad, snällhet och
goda gärningar, som har blivit på gränsen till övertydlig under
studiens gång, bottnar utifrån denna indelning i en barnsyn
som i mångt och mycket kan kallas förmodern. Framför allt är
lydnaden central i texter med denna barnsyn. Lydnadens fundamentala betydelse i denna diskurs är något som inte minst
Alice Miller har inskärpt:

2
Miller-McLemores termer är imperfect children in a fallen world samt perfectible children
in an imperfect world.
3
Miller-McLemores term är the imperfect, even potentially volatile, child in an imperfect,
volatile world.
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Lydnad är så viktigt att all undervisning faktiskt inte
består av något annat än att lära sig lyda.4
På samma sätt blir det tydligt att Bibeln i berättelser och bilder är tillkommen i en tid där den moderna barnsynen råder.
Barnet är fött gott, barnet upphöjs upprepade gånger i texterna, och gör ett barn något ont (t.ex. Kain, som dödar Abel) skapas förståelse för Kains agerande. Här anar man dessutom att
Bibeln i berättelser och bilder öppnar upp för det Miller-McLemore kallar för en postmodern barnsyn. Hemska saker sker i
Bibeln i berättelser och bilder, även barn är labila, rentav potentiellt våldsamma, och den värld som porträtteras är även den
labil och potentiellt våldsam. Även gudsbilden (främst i Gamla
testamentet) tillåts vara dubbeltydig. För att använda sig av
Miller-McLemores distinktioner är således Barnens bibel genomsyrad av en förmodern barnsyn, medan Bibeln i berättelser
och bilder främst är genomsyrad av en modern barnsyn. I detta
fall är således den historiska aspekten av avgörande betydelse:
Barnens bibel från 1948 har en annan barnsyn än vad Bibeln i
berättelser och bilder från 1996 har. Den barnsyn som råder i en
viss tid är med andra ord en kategori som påverkar hur bibelns
berättelser kommuniceras och bearbetas till barn. Bibeltexten
instrumentaliseras för det som är den primära, didaktiska uppgiften: att föra vidare värderingar som bottnar i hur en viss tid
ser på barnet och vad som är viktigt i att vara barn i den tiden.
Följden blir att barnsynen till stor del styr vad i bibeltexten som
ska presenteras och betonas.5 Således blir uppfostran, med betoning på lydnad, den centrala lärdomen för barnet i Barnens
bibel, eftersom uppfostran är den primära didaktiska uppgiften
i Barnens bibel. Bibeln i berättelser och bilder har en emfas som
överensstämmer med en modern barnsyn, och sålunda betonas
4
“Obedience is so important that all education is actually nothing other than learning how
to obey”, Miller, s 12. Se f.ö. Alice Millers hela resonemang kring ”den svarta pedagogiken”,
s 3–20.
5
Detta är, förmodligen, anledningen till att många nyare barnbiblar väljer bort många
texter där hemska saker sker, t.ex. Kain och Abel. Barnet ska helt enkelt ”skyddas”.
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barnet och det barnet kan associeras med (det lilla, det utsatta,
den i beroendeställning), och den primära didaktiska uppgiften
blir således att kommunicera Guds omsorg om barnet, att Gud
älskar barnet och att få barnet att ta till sig och känna tillit till
detta.
Barnsynen är med andra ord relaterad till den teologiska
och historiska kontext i vilken barnbibelförfattaren står, en
teologisk och historisk kontext som dessutom i vissa fall är helt
åtskild från det sammanhang i vilken barnbibeln sedan delas
ut (vilket inte minst är påtagligt i fallet Barnens bibel).
I linje med detta blir det barnet som i Barnens bibel har
makten i den maktanalys som jag gjorde i kapitel fyra. Genom
sin fromhet och sin lydnad ska barnet säkra en plats på festen,
och barnbibeltextens mål, utifrån den barnsyn som boken bygger på, är således att barnet ska agera i form av att vara snällt
och lydigt. I motsats till detta är det Gud som har makten i
Bibeln i berättelser och bilder, och barnbibeltextens mål, utifrån
den barnsyn som boken bygger på, är att barnet ska inse och ta
till sig att det är älskat av Gud, och att det är Gud som agerar
genom sina gåvor: dopet, frälsningen och paradiset. Två helt
olika tyngdpunkter som kommer av två helt olika barnsyner
från två helt olika historiska kontexter.
Följande makt- och funktionsanalys av Barnens bibel och
Bibeln i berättelser och bilder tydliggör hur dessa olika barnsyner får genomslag i de två barnbiblarna. Notera vem som har
makten och vari makten består i respektive barnbibel:
Barnens bibel:
subjekt
barnet

funktion
strävar efter
att få vara med på

objekt
festen

makt
barnets fromhet/lydnad
barnets ofromhet/olydnad”

funktion
komma till festen
”gå bort ifrån mig!”

mottagare
barnet
barnet
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Bibeln i berättelser och bilder:
subjekt
barnet

funktion
erövra tillit

objekt
trygghet

makt
Gud

funktion
ger dopet, frälsningen, paradiset

mottagare
barnet

Makten hamnar i Barnens bibel hos barnet. Genom att agera så
som de många hjältarna gör (Abel, Abraham och Jesus), och genom att inte agera som motståndarna (Kain och Judas) kommer
barnet att erövra nåden och komma på festen. Bibeln i berättelser och bilder saknar den belöning som festen innebär, men
Bibeln i berättelser och bilder behöver heller ingen belöning eftersom berättelsens funktion är att få barnet att inse att nåden
är given oavsett barnets gärningar. Belöningen blir barnets oavsett dess prestation.
Även i detta fall är barnsynen central för att förstå skillnaden mellan barnbiblarna. En förmodern barnsyn ställer större
krav på barnet av det enkla skälet att barnet är fallet, fött med
arvsynd. Följden blir en betoning på lydnad, där barnet måste
göra något (agera, vara lydigt) för att kompensera den medfödda brist som barnet har. En modern barnsyn ser däremot barnet som i grund och botten gott, varför Bibeln i berättelser och
bilders berättelse istället betonar hur Gud älskar barnet, och
det är därför Gud som agerar, och fokus hamnar istället på att
få barnet att inse och ta till sig detta. Samtidigt anas dragen
från en postmodern barnsyn i den utsatthet som stundtals målas upp i berättelsen. Tillvaron är labil, även barnet kan vara
labilt, men Gud bryr sig, och barnet är objekt för Guds kärlek.
Detta medför i sin tur att oavsett vad barnet gör så älskar Gud
barnet, något som också blir tydligt i hur Gud relaterar till karaktärer som intar motståndarpositioner i berättelsen.
Denna bakgrund är helt avgörande för att förstå hur de teologiska frågorna sedan samverkar med barnsynen. Den dubbla
utgång som antyds i Barnens bibel passar mycket väl in i och
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erbjuder såväl en möjlighet som ett hot för den barnsyn som vill
betona och åstadkomma lydnad. Den allförsoning som antyds i
Bibeln i berättelser och bilder passar i sin tur mycket väl in för
den barnsyn som vill betona att barnet är fött gott, att frälsningen är given, och som därför vill betona att barnet är älskat
som det är, oavsett vad barnet gör eller vad som sker i den labila
värld i vilket barnet existerar. De skilda roller och budskap som
kommuniceras genom karaktärer som Kain, Abraham, Judas
och Jesus i respektive barnbibel är inte slumpmässiga, utan
ingår i ett större mönster där barnsynen utgör ett fundament.
Den barnsyn som uttrycks springer ur den teologiska och
historiska kontexten, och styr innehållet i transformationen.
Men barnsynen påverkar inte bara innehållet i transformationen, utan delvis också hur transformationen går till.

BARNSYN OCH GENRE
De båda barnbiblarna är i sin barnsyn och till sitt teologiska
innehåll olika, men när det kommer till hur själva bearbetningen av bibelmaterialet går till är många transformationsgrepp
likartade: berättarens roll är annorlunda, fokalisationen har
ändrats, segment i fabulan har lagts till eller tagits bort, tempot har förändrats etc. Bearbetningen hjälper till att fullfölja de
teologiska tolkningsstrategierna, som bl.a. får utlopp i identifikation med en karaktär, fördömelse av en karaktär, glorifiering
av en karaktär eller alienation gentemot en karaktär, för att
nämna fyra tolkningsstrategier som blev tydliga i materialet.
Genom att ge läsaren del av privilegerad information i form
av karaktärens tankar eller berättarröstens kommentarer om
densamme, genom att lägga till nya punkter i berättelsen och
utesluta andra, genom att sätta in nya tyngdpunkter (scener
och pauser), skapas ny koherens i berättelsen. Detta görs ofta
på likartat sätt, narratologiskt, av de i studien ingående barnbiblarna. Transformationen skiljer sig alltså genom sitt inne-
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håll, men inte genom hur den görs. Ofta förläggs dessutom fokalisationen till samma karaktär, och i några fall är det till och
med samma moment i bibeltexten som görs om till scen.
Samtidigt finns det också skillnader mellan barnbiblarnas
transformationer. I textanalyserna blev det t.ex. tydligt hur
Barnens bibel tagit över mycket av sagans form. Inte minst
sagans dualistiska struktur, i form av en tydlig distinktion
mellan hjälte och motståndare, mellan lydig och olydig, mellan
lycklig och olycklig, men också det lyckliga slutet för hjälten
(och det olyckliga slutet för motståndaren). Som sagoforskaren
Vladimir Propp konstaterat konstitueras en saga av att den är
en underbar berättelse, där det som förekommer i sagans värld
inte förekommer i vår värld. Samtidigt är enligt Propp sagans
form så stark att om en annan text görs om till saga så tar sagans struktur överhanden.6
Flera av textanalyserna i kapitel tre ger tydliga indikationer på att detta är vad som sker i Barnens bibel, inte minst
genom de ändrade rollerna i aktantanalyserna. Så blev t.ex.
den motståndarroll som i bibeltexten kunde tillskrivas Gud i
Barnens bibels version tillskriven Kain. I berättelsen om det
förlorade fåret är det således inte herden som tappar bort fåret,
utan det är fårets karaktäregenskaper som gör att det går vilse
och kommer bort. Gud är nämligen en god och fullkomlig karaktär i Barnens bibel, och sagans form har inte plats för några
nyanseringar. Vidare betonades och upprepades, på sagans
underbetonade sätt, Jesu underverk i berättelserna om Jesus,
och denna sagoform mynnade ut i att olyckliga människor blev
lyckliga, samt i hjältens budskap om att vara lydig och snäll.
Att berättelsen görs om till saga får med andra ord konsekvenser för såväl gudsbilden som Jesusbilden (se nedan).
Samtidigt samverkar Barnens bibels val av sagogenren,
med sagogenrens onyanserat dualistiska struktur och platta
6
”Liksom den levande folktron låter sig litterärt material endast med svårighet assimileras av sagan. Denna är så motståndskraftig, att andra former slås sönder mot den och en
sammansättning omöjliggörs. Om ett möte ändå kommer till stånd, blir det sagan som tar
överhanden.” Propp, 1971, s 113.
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personskildring (där den onde är ond och den gode god), med
den barnsyn som finns i Barnens bibel. Det blir sålunda påtagligt hur de genremässiga valen påverkar teologin, men också
hur teologin påverkar de genremässiga valen. Sagans dualistiska form passar väl in i såväl Barnens bibels lydnadsteologi som
dess dubbla utgång. Konsekvensen blir att berättarmanér och
teologi, åtminstone delvis, hänger samman. Sagogenren passar
bra för en teologi som har dualistiska drag, samtidigt som sagogenren skapar en teologi med dualistiska drag. Sagoforskaren
Bruno Bettelheim uttrycker det väl:
I folksagan förenklas alla situationer. Figurerna i
den är klart tecknade, här förekommer inga detaljer
som inte har vikt och betydelse. Alla gestalter i sagan
är snarare typer än ensamma i sitt slag.7

Sett utifrån ett sådant perspektiv kan karaktärer som Kain
och Judas snarare ses som ”typer” (för att använda Bettelheims
term), typer som har mer gemensamt än vad som skiljer dem
åt. På samma sätt blir det med bokens goda, förebildliga karaktärer, också dessa kan ses som ”typer”, som i centrala drag
påminner om varandra. Snävt uttryckt existerar alltså två typer av karaktärer i Barnens bibel, och till dessa två typer läggs
dessutom en mellanform, en tredje typ, nämligen den olydige
som ångrar sig.
Barnens bibels hemvist i sagogenren skapar på så sätt ett
sagans skimmer över berättelsen, ett skimmer som dock bryts
i början och slutet av boken, där sagan plötsligt bryter in i barnets verklighet här och nu. Det sker även i illustrationerna som
plötsligt föreställer moderna miljöer som barnet kan känna
igen. Genom Barnens bibels början och slut blir berättelsen inte
bara en underbar och fantastisk saga utan Barnens bibel blir
en berättelse där saga och verklighet möts. Den här berättelsen
får en betydligt mer allvarlig klangbotten, där sagans genre
7

Bettelheim, s 15.
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bryts och där barnet ställs inför ett tydligt val i sin vardag,
ett val som kan resultera i både det ena och det andra, vilket
berättelsens olika karaktärer är tydliga exempel på. I en sagosamling där hjältarna belönats och motståndarna straffats
ställs barnet plötsligt själv i berättelsens fokus. Detta sker i bokens sista texter, där barnet självt avgör, genom sitt agerande,
om berättelsen kommer att få ett lyckligt slut. Barnens bibels
första text konstaterar att barnet har något att lära, och i slutet
avgörs om barnet lärt sig det som berättelsen vill lära ut eller
inte. Berättelsen har etiska implikationer som barnet har att
ta till sig och integrera i sitt liv. Detta i motsats till sagan, som
inte konfronterar oss direkt, och inte heller säger rent ut vilka
val vi måste träffa.8
Annorlunda är det i fallet Bibeln i berättelser och bilder,
som rent genremässigt är svårare att specificera. Allmänt sett
liknar Bibeln i berättelser och bilder mer en didaktiserande,
kateketiskt undervisande predikan än en saga.9 Berättarrösten (läs: predikanten) lever sig in i berättelsens karaktärer och
”förlänger” dem, lever sig in i deras situation. Ofta följs direkta
bibelcitat, som ibland är något förlängda, av fria utläggningar,
precis som en predikant som läser några verser ur bibeln för
att sedan predika över dem. Detta specifika drag blev tydligt i
flera av textanalyserna. Detta leder i sin tur till att sagogenren
och underverken tonas ned till förmån för predikande, didaktiserande utläggningar. Genom att tematiskt betona urval av
Jesu undervisning från olika evangelier, och komplettera med
egna tolkningar av dem, förstärks det som är berättarröstens
(läs: predikantens) budskap. Detta intryck blev påtagligt i såväl textanalyserna i kapitel tre som i den övergripande genomgången i kapitel fyra. Vidare får berättelserna genom detta
genreval mer av här och nu över sig, med en existentiell beto8

Bettelheim, s 43.
Jag använder här Jonny Karlssons definition av predikan: ”Predikan – när någon av
samfundet legitimerad och av församlingen utvald företrädesvis i gudstjänstsammanhang
framför ett på biblisk text baserat muntligt budskap om frälsning i Jesus Kristus, med
anspråk på att detta budskap rymmer ett gudomligt tilltal.” Karlsson, s 26.
9
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ning, och budskapet är inte lika entydigt som Barnens bibels.
Predikogenren gör nämligen att Bibeln i berättelser och bilder
får ett mer tematiskt budskap, styrt av det tema och den tolkning som predikanten gör av varje avsnitt, och stundtals liknar
Bibeln i berättelser och bilder på så sätt en predikosamling. Så
blir Kain och Abel en möjlighet att predika att Gud har omsorg
om alla, även den som gör snedsteg, Jesus och barnen blir en
möjlighet att predika att Jesus bryr sig om och älskar alla barn
och fiskafänget en möjlighet att predika kring vad tro är. Draget av predikosamling kombineras med en enhetlig teologi som
återkommer boken igenom. Dock gör draget av predikosamling
att Bibeln i berättelser och bilder blir mer disparat i jämförelse
med Barnens bibel. Barnens bibels val av sagogenren skapar
nämligen ett mer repetitivt, upprepande drag i berättelsen.10
Till detta predikande drag kommer så de kateketiska dragen. Vissa kristna läromoment betonas och återkommer nämligen under framställningens gång, och dessa läromoment liknar
och har mycket gemensamt med traditionell katekesundervisning. Katekesundervisningen var i den tidiga kyrkan en dopundervisning som bestod av trosbekännelsen och Fader vår. Efterhand kom även tio Guds bud med i katekesundervisningen,
och under medeltiden även sakramenten. Luthers lilla katekes
består sålunda av fem huvudstycken, nämligen tio Guds bud,
trosbekännelsen, Fader vår, dopets sakrament samt nattvarden. 11 Bibeln i berättelser och bilder har, som blev tydligt i kapitel fyra, en betoning på framför allt dopet, men även nattvarden, och till detta kommer traditionellt viktiga katekestexter
som tio Guds bud och Fader vår. Såväl sakramentsbetoningen
(dopet, nattvarden) som de typiska katekestexterna (tio Guds
bud och Fader vår) förekommer således i Bibeln i berättelser och
bilder, medan de helt saknas i Barnens bibel. Det är katekes10
En annan aspekt av detta repetitiva drag blev tydligt i kapitel två, i genomgången av
Barnens bibels texturval, där det konstaterades att berättelser med likartat upplägg, t.ex.
lärjungakallelsen, förekom två gånger.
11
Se Luther, 1983. För en genomgång av katekesens utveckling som genre, se Fraas, s
710–715.
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genren, och inte minst Luthers lilla katekes, som man här kan
ana i bakgrunden. Detta katekesdrag förstärker det undervisande drag som blivit tydligt under studiens gång. I såväl textanalyserna i kapitel tre som i den övergripande genomgången i
kapitel fyra blev det tydligt att det finns en betoning på undervisning i Bibeln i berättelser och bilder, och det gäller inte minst
Jesu egen undervisning i berättarröstens urval och tolkning.
Berättarrösten tar sig på så sätt en roll som liknar ett mellanting mellan en predikant och en kateket.
Många typiska katekesdrag återfinns sålunda i Bibeln i
berättelser och bilder, inte minst katekesens ursprungliga
funktion som dopundervisning. Samtidigt är det viktigt att notera att vissa typiska katekesdrag, framför allt trosbekännelsen, saknas. En anledning kan vara att trosbekännelsen, och
inte minst läran om treenigheten, är allt för abstrakt för att
fungera i en barnbok. Dock finns hänsyftningar till treenigheten i samband med bokens dopundervisning, t.ex. ”Man döps i
Faderns och Sonens och Den heliga Andens namn” (s 189).
Vidare finns i Bibeln i berättelser och bilder en accentuering
av vad det är att tro, som i mycket liknar kateketisk utläggning
och undervisning om vad det är och innebär att vara kristen. I
denna undervisning ligger betoningen på att det är Gud som är
det handlande subjektet i trons värld: ”Att tro är att låta bli att
oroa sig över det som ligger i Guds hand” (s 182), ”Gud skördar
mer än vad vi sår” (s 201). Eller som det sägs i ”Stormen på
sjön”: ”Jesus har tro som räcker för fler än två/ Och den som
bara tror på sin egen tro/ även om han är stor bland profeter/
så sjunker han, fast Petrus han heter/ om ingen griper hans
hand.” (s 205) Detta drag, med betoning på trosundervisning,
blev tydligt i såväl textanalysen om fiskafänget som i textanalysen av Jesus och barnen. I det förlorade fåret är det herden
som betonas, och herdens subjektsroll. Betoningen ligger genomgående på nåden, där det förlorade paradiset till sist ges
människorna som en Guds gåva (s 283).
Att sagogenren fyller en marginell roll i Bibeln i berättel-
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ser och bilder till förmån för den undervisande prediko- och
katekesgenren är förmodligen en anledning till att rollerna i
aktantanalyserna (t.ex. Kain och Abel) mer liknar bibeltextens. Den typ av predikan som presenteras i Bibeln i berättelser
och bilder, med ständigt återkommande bibelcitat som följs av
berättarröstens (predikantens) kommentarer, gör att det blir
svårt att avvika alltför mycket från bibeltextens narrativa
struktur. Men det finns fler skäl till att rollerna i de gammaltestamentliga texterna liknar bibeltextens, och det har bl.a. att
göra med gudsbilden.

GUDSBILDEN
Gudsbilden i t.ex. Första Moseboken är mångtydig och svår,
med en Gud som är oförutsägbar i sitt handlande och i sina befallningar.12 I jämförelse med detta får barnbiblarna sägas stå
för en betydligt mer enhetlig gudsbild, en gudsbild som dessutom behåller sin relativa enhetlighet oavsett vilken biblisk bok
det är som behandlas.13
I studien blev det dock tydligt att gudsbilden såg ganska olika ut i barnbiblarna. I Barnens bibel fanns en påtaglig betoning
på att Gud är god, och att vad Gud vill alltid är det bästa. Påverkan från sagogenren gör dessutom att det inte finns några rum
för nyanser i den bilden. När Guds agerande därför kan uppfattas som tvivelaktigt, löses detta genom att andra karaktärer
får ta på sig skulden, exempelvis Kain, eller att berättarrösten
aktivt går in och förklarar vad en till synes hemsk befallning
från Gud egentligen handlar om. Detta är fallet i berättelsen
om Abrahams och Isak, där berättelsen genom berättarröstens
försorg främst kommer att handla om Abrahams exemplariska
lydnad, en lydnad som barnet kan lära sig av. Genom att berättelsen dessutom fokaliserar genom Gud, och läsaren därmed
12

Se t.ex. Humphreys, s 7–21, 138–145.
Detta har naturligtvis att göra med hur man ser på bibeln som text, och att barnbiblarna
behandlar bibeln som en text, som jag beskrev i kapitel ett.
13
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får känna Guds tankar, och genom att Isak berättelsen igenom
är ovetande om vad som sker (”Det var nog den härligaste resa
Isak varit med om”, s 33–34), blir det tydligt att det hela är ett
lydnadstest som bär med sig en lärdom. En lärdom som berättarrösten formulerar i berättelsens mitt: ”När Gud säger något,
är det alltid rätt och riktigt. Och då måste man lyda, även om
man inte alls förstår det.” (s 33) Gud är, med andra ord, fortfarande god.
Ett annat likartat exempel är berättelsen om Jakobs nattliga brottningskamp vid Jabboks vad. Bibelberättelsen i Första
Moseboken kapitel 32 berättar om en brottning med en ”man”,
som slutar med att denne man, när dagen gryr, sparkar Jakobs
höft ur led. I Barnens bibel har detta ändrats till att en ängel
kommer till Jakob: ”Hela natten stannade ängeln hos honom.
Och när morgonen kom, var Jakob inte längre rädd.” (s 41)
Denna Guds godhet och omsorg om de sina har patriarkala
inslag, och flera av karaktärerna i boken, som Sara, Mose och
Jona, vågar helt enkelt inte säga emot Gud. Är man olydig eller
gör felaktiga handlingar så kommer nämligen straffet automatiskt. De karaktärer det går illa för har sig själva att skylla,
då deras olydnad och brist på fromhet är anledningen till den
situation de hamnat i. Detta är i sin tur relaterat till Guds rättfärdighet, som gör att Gud måste straffa människor, förutsatt
att de inte ångrar och anpassar sig. Ångern är nämligen en
återkommande möjlighet i Barnens bibel, inte minst tydlig i
textanalysen av liknelsen om det förlorade fåret.
Följden av denna gudsbild blir att när hemska saker sker i
berättelsen, så sker de av två skäl: antingen därför att en ond
människa gjort en ond handling (Kain dödar Abel) eller också
därför att Gud straffar någon som gjort en ond handling (Gud
gör så att Kains säd inte växer, och Kain är rädd och olycklig i
hela sitt liv). I linje med denna gudsbild tas Kainsmärket bort
i Barnens bibel, eftersom det i denna gudsbild är naturligt och
självklart att Gud straffar den olydige och ofromme. Relationen
mellan lagen och nåden i Barnens bibels berättelse är nämli-
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gen sådan att Gud styr berättelsen i relation till karaktärernas
lydnad och fromhet. När det trots allt går illa för den fromma
och moraliska karaktären (t.ex. Abel), löses detta genom att ett
nytt slut introduceras, med den lyckliga Abel i himmelen, eftersom sagans struktur kräver att det går väl för hjälten. Den
allsmäktige och patriarkale Guden styr på så sätt skeendet i
berättelsen, och det tilltalade subjektet, barnet, har att lära av
den relation mellan lag och nåd som presenteras.
Bibeln i berättelser och bilder har inte samma enhetlighet i
sin gudsbild, utan här går en skiljelinje mellan Gamla och Nya
testamentet. Gud är stundtals motsägelsefull i Bibeln i berättelser och bilders version av Gamla testamentet, och vissa av de
dubbeltydiga inslagen i gudsbilden från Första Moseboken behålls, vilket blev tydligt inte minst i textanalyserna om Kain
och Abel och Abraham och Isak. Guds dubbeltydighet blir extra
tydlig i de hänsyftningar till solen som återfinns på flera ställen
i den gammaltestamentliga delen.14 Ett bra exempel som tydligt åskådliggör denna Guds outgrundlighet är berättelsen om
Abraham och Isak, där det konstateras att Abraham inte ”vågade” säga nej till Gud (s 37). I motsats till Barnens bibel fokaliseras inte heller genom Gud; läsaren får därmed inte känna Guds
tankar, och Guds befallning och motiven till befallningen är lika
outgrundliga som i bibeltexten. Gud är i Gamla testamentet en
monistiskt patriarkal Gud som man gör bäst i att lyda. Samtidigt
beskrivs Gud även i Gamla testamentet som god, en Gud med
”goda ögon” (s 33). Gud är sålunda både skapare och ödeläggare i
Bibeln i berättelser och bilders version av Gamla testamentet.
Dock förändras Gud i Nya testamentet, Gud utvecklas och
ändrar karaktär. Det blir istället Guds omsorg och kärlek, inte
14

T.ex: ”På den tiden som Jakob levde trodde man att det var med Gud som med solen. Gud
var både den som skapade och den som tog livet tillbaka så att man dog. Gud var både
skapare och förstörare. Därför står det i bibeln: ’Det är fruktansvärt att falla i den levande
Gudens händer.’ Det betyder att om man är alltför nära Gud brinner man säkert upp som
om man flög rakt in i solen.” Bibeln i berättelser och bilder, s 53. Hänsyftningar till solen
är f.ö. vanliga även i den nytestamentliga delen av Bibeln i berättelser och bilder, men då
utan de förtärande inslagen: ”Han [Jesus] lyser som solens skiva/ Det eviga livet vill han
oss giva”, s 164.

274

GUDSBILDEN

minst om barnen och de utstötta, som betonas i Nya testamentet. För att spetsa till det så ersätts Gamla testamentets outgrundlige Gud med Nya testamentets milde pappa.
Gudsbilden i Nya testamentet betonar således Guds kärlek och godhet, och en extra emfas läggs på Guds kärlek till
de förlorade, de oönskade och dem som räknas som odugliga.
Guds nåd känner inga gränser i den nytestamentliga delen av
Bibeln i berättelser och bilder, och upprepade gånger tydliggörs
det att Gud slösar med nåden, att ”Gud skördar mer än vad
vi sår” (s 201). Denna betoning i Nya testamentet, ställd mot
gudsbilden i det Gamla testamentet, tenderar dock att likna en
sorts ersättningsteologi, där det som varit (gudsbilden i Gamla
testamentet) nu ersatts av något bättre (en Gud som inte längre
är fördold, vilket är liktydigt med gudsbilden i Nya testamentet).15 Vissa av de uttryck som används i Gamla testamentet,
”På den tiden som Jakob levde trodde man att det var med Gud
som med solen … Gud var både skapare och förstörare” (s 53)
stärker denna iakttagelse. Gud visar sig som en enbart god och
kärleksfull Gud först i och med Nya testamentet, medan Gud i
Gamla testamentet är dubbeltydig och svår.
Denna Guds dubbelhet i Gamla testamentet förklarar
varför Gud inte ser till Kains offer eller varför Gud säger till
Abraham att offra Isak, och denna Guds dubbelhet i Gamla
testamentet förklarar varför rollerna, i jämförelse med bibeltexten, förblev intakta i aktantanalyserna. Gud är helt enkelt
sådan i Gamla testamentet. I linje med denna gudsbild kan
Gud sända elände över filisteerna så att de dör ”i husen och
på gatorna och på torgen” (s 127). Något sådant händer inte i
Nya testamentet, där Gud är en ”mild mamma och pappa, som
älskar barnen han har” (s 208), och där Gud på ett speciellt sätt
ser till dem som inget är i andras ögon. Det är svårt att inte
läsa in ersättningsteologiska motiv i en sådan framställning,
där Gamla testamentet riskerar att bli något av en halvmörk
motsats som tydliggör ljuset i form av den nåd och det förlåtel15

För en beskrivning och definition av ersättningsteologin, se Svartvik, 2006, s 83–87.
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sens budskap som så ymnigt flödar i Nya testamentet.
Gud utvecklas med andra ord under berättelsens gång, men
relationen mellan lag och nåd är däremot relativt orörd. För
även om den gammaltestamentliga delen presenterar en outgrundlig Gud, som å ena sidan väljer att inte se till Kains offer
och å andra sidan sedan väljer att ge honom ett skyddstecken
på pannan, som å ena sidan har ”goda ögon” och som å andra
sidan uppmanar Abraham att offra sin son, så är Guds omsorg
om den som gör fel likartad boken igenom. Gud tar sig an och
bryr sig om Kain i Gamla testamentet på samma sätt som Gud
tar sig an och bryr sig om Judas i Nya testamentet. Guds handlande i relationen till lag och nåd är likartat boken igenom, det
är orden om Gud och Guds karaktärsegenskaper som utvecklas.
Bibeln i berättelser och bilder saknar med andra ord de etiska
implikationer som var så viktiga i Barnens bibel.

JESUSBILDEN
Om Gamla testamentet ibland tenderade att tjäna som relief
i Bibeln i berättelser och bilder, kan man säga att Gamla testamentets roll i Barnens bibel snarare är att tjäna som prolog.
Inte minst blev detta tydligt i den framåtsyftande framställning som var påtaglig i såväl textanalyserna i kapitel tre som i
den övergripande analysen i kapitel fyra, där väntan på Jesus
Kristus blev ett centralt motiv redan i skapelseberättelsen.
På så sätt längtar såväl Adam och Eva som Abraham efter att
Jesus ska komma, och berättarrösten återkommer upprepade
gånger till den typologiska relationen mellan Gamla och Nya
testamentet, där det som händer i Nya testamentet är större
och viktigare än det som händer i Gamla testamentet; Jesus är
”ännu visare” än Salomo och ”mer gudfruktig” än Josef. Här är
sagomotivet viktigt för att förstå Jesu roll, inte minst hur han
upprepade gånger tecknas som ”kung”, och hur han gång på
gång gör olyckliga människor lyckliga.
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Denna lycka var viktig och ständigt återkommande i framåtblickarna i Barnens bibels version av Gamla testamentet,16
men den blir totalt dominerande när Jesus väl föds i Nya testamentet. Berättarrösten är, på typiskt sagomanér, mån att betona den glädje och lycka som följer Jesusbarnet. Det gäller såväl
herdarna som de vise männen som människorna i templet, och
denna glädje och lycka är central genom hela Jesu verksamhet.
Hans ord till de första lärjungarna blir således: ”Följ med mig
… jag ska lära er att göra människor lyckliga.” (s 167) Hans ord
i fiskafänget till Petrus är likartade: ”Du ska lära dig det fina
yrket att göra människor glada.” (s 172)
På samma sätt visar de många underberättelserna på hur
Jesus gör sjuka och olyckliga människor till friska och lyckliga människor, och berättarrösten ser till att avsluta avsnitten med ord som: ”För kort tid sedan hade han varit så olycklig. Och nu hade han blivit en stark, glad människa. Det hade
Jesus gjort honom till.” (s 173) Detta drag blev tydligt under hela
studiens gång, och än en gång är det påtagligt hur sagans dualistiska struktur skiner igenom även i Jesusbilden, ja, kanske
framför allt i Jesusbilden. Herren Jesus är helt enkelt Barnens
bibels oproblematiske hjälte, kung och självklara centrum,17
och hans godhet och makt gör de olyckliga människorna lyckliga. På samma sätt handlar hans budskap, de få gånger som
Jesus talar (huvuddelen av Jesu verksamhet i Barnens bibel
består i att göra sjuka människor friska, olyckliga människor
lyckliga), om trygghet och glädje och om att vara snäll. Framför
allt är det berättarröstens didaktiserande tilltal till barnet, och
inte Jesusorden, som dominerar. Som avslutningen på berät16
”Det är Jesus Kristus som vill göra också oss lyckliga” (s 56), ”Han tog sig an människorna ännu bättre än konung Salomo hade gjort, och han gjorde dem ännu lyckligare”
(s 121), ”Att det en gång skulle födas ett barn som skulle göra människorna fullkomligt
lyckliga” (s 144).
17
Det sätt på vilket Barnens bibel framställer Jesus som hela bibelns poäng för närmast
tankarna till den förmoderna och fornkyrkliga exegesen. I denna exeges sågs bibeln som
en meningsfull enhet, med Kristus som självklart centrum, där bibeln i sin helhet vittnade
om Kristus. Det är alltså inte bara barnsynen som är förmodern i Barnens bibel, utan
upplägget i stort. För en genomgång av det som utmärkte fornkyrklig exeges och homilia,
se Young, s 1–21.
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telsen ”Jesus går på vattnet”: ”När Herren är din vän, är du alltid trygg. Då behöver du inte vara rädd för någonting.” (s 186)
Eller avslutningen på berättelsen om ”Den gode herden”: ”Den
gode herden! Ska vi inte hålla oss till honom alltid? Hos honom
är vi alltid trygga och säkra. Hos honom är det skönt och gott
att vara.” (s 189) Eller avslutet på berättelsen om ”Mannen som
inte ville förlåta”: ”Har du förstått berättelsen riktigt? Vad ska
du göra om någon har varit elak mot dig?” (s 187).
Berättarröstens didaktiserande tilltal är det centrala, och
Jesu budskap förstärker det som är berättarröstens agenda.
Jesu budskap till barnen blir därför att ”de alltid skulle vara
snälla” (s 198). Eller som det sägs i fiskafänget: ”Jag ska hjälpa
er att komma till himmelen fastän ni gjort så mycket ont. Bara
ni ångrar det onda och vill älska Gud av hjärtat!” (s 170). Eller
som herden säger i ”Den gode herden”: ”Håll er till mig, små
lamm! Håll er till mig!” (s 187). Jesu budskap överensstämmer
här med det budskap som berättarrösten driver. Jesusbildens
dualistiska sagodrag används helt enkelt för att inskärpa barnets subjektsroll av berättarrösten, en subjektsroll där det är
viktigt att agera genom att vara lydig, snäll och älska Gud.
Kristologiskt uppvisade Barnens bibel en stor motivbredd.
Detta gällde framför allt i de gammaltestamentliga framåtblickarna, där genomgången i kapitel fyra tydliggjorde att man
kunde finna antydningar till många olika sorters kristologier.
Inte minst är denna bredd värd att notera eftersom boken i
sin helhet tenderar att presentera relativt platta karaktärsbeskrivningar, något som således bryts i kristologin. En av anledningarna till denna kristologiska motivbredd kan vara att
Jesus, såsom den sagohjälte han beskrivs som, naturligtvis
besitter alla goda kristologiska sidor som man kan tänka sig.
Motivbredden i framåtblickarna fyller i så fall funktionen att
visa på hur stor Jesus är. Jesus är inte bara ett offerlamm, han
är dessutom den som vunnit seger över Satan, han är dessutom
den lidande tjänaren, han är dessutom alla profetiors uppfyllelse, han är dessutom den visaste av alla människor … Jesus
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är helt enkelt sagans hjälte, och den kristologiska motivbredden hjälper till att bekräfta och förstärka detta faktum.
Många av tilläggen i Nya testamentet förstärker dessa Jesu
sagohjältedrag. Som det sägs i ”Jesus går på vattnet”: ”Men han
hade inte glömt sina lärjungar. Han såg dem i mörkret. Jesus
kunde se också i mörkret … Vattnet kunde inte hindra honom.
Det måste lyda honom. Jesus sade: ’Du ska bära mig, vatten!’
Och då bar vågorna honom.” (s 184)
Dock kan den kristologiska motivbredden i Barnens bibel
förklaras även på andra sätt. Den kristologiska bredden, i kombination med betoningen på att vara snäll, lydig och göra goda
gärningar, väcker nämligen frågan om det inte trots allt är en
subjektiv försoningslära som dominerar i Barnens bibel. Sett
ur det perspektivet skulle i så fall berättelsen sträva efter att
inspirera barnet till att leva det fulländade liv som Gud vill att
människan ska leva här och nu. Jesusgestalten kan ur detta
perspektiv ses som ett föredöme, som vill inspirera barnen att
göra goda handlingar, att väcka en kärleksfull respons hos barnet. I sin tacksamhet över vad Jesus gjort för mänskligheten
gör barnet därför de goda gärningar som förväntas av det, men
inte därför att det måste, utan därför att det vill göra goda gärningar, eftersom det älskar Gud.
Ett annat utmärkande drag i Barnens bibel är den eskatologiska betoningen. Den första väntan på Jesus, som sträcker sig
över hela Gamla testamentet, går i slutet av Barnens bibel över
i en andra väntan på Jesus. Slutorden i boken är också ”Ja, kom
snart, käre Herre Jesus! AMEN” (s 254) Denna eskatologiska
betoning sammanfaller med en annan betoning: vad barnet
måste göra för Jesus. Tron och trons handlingar hör samman
i Barnens bibel, bibeltolkningen får etiska konsekvenser. För
den fest som väntar ”måste vi alla göra något, både stora och
små” (s 249). Genom en avslutande betoning på texter hämtade
från Matteus kapitel 25, med exempel på två trogna och lydiga
tjänare som får vara med på festen, respektive en lat och fräck
som istället sätts i fängelse, inskärps en dubbel utgång på dra-
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mat. Eller som det sägs i berättelsen om de tio flickorna: ”Alla
som ville hjälpa till att göra festen vacker, skulle få vara med
och fira den.” (s 247)
Den eskatologiska betoningen sammanfaller med att sagogenren plötsligt tonas ned och går över i ett mer didaktiserande,
undervisande tilltal till barnet, ett tilltal som inte är helt olikt
tilltalet i bokens första berättelse. Festen som på olika sätt följt
barnet i berättelse efter berättelse visar sig plötsligt inte bara
vara ett sagotema. Festen är reell. Jesus är inte en sagohjälte,
också han är reell, och han ska komma tillbaka. ”Och då kommer han att fråga var och en av oss: ’Vad har du gjort för mig?’ ”
(s 251).
Den didaktiska tanken verkar således vara att barnet ska
lära av de goda exempel som getts under berättelsens gång, och
avskräckas av de dåliga exemplen, för att sedan själv gå i de
goda exemplens fotspår. ”Men du måste fortsätta att växa, och
att lära. Också det ska Gud sörja för” (s 6) som det sägs i berättelsens inledning. Berättelsen börjar i en måltid, och kommer
en dag att fullbordas i en måltid, om barnet bara förstår att ta
till sig de lärdomar som texten ger.
Barnens bibel har med andra ord en mycket medveten och
enhetlig struktur, där såväl gudsbilden som Jesusbilden springer ur den barnsyn och det genreval som boken genomsyras av.
Målet är att barnet ska göra goda gärningar och vara lydigt, och
för detta högre ändamål, detta uppfostranssyfte, bearbetas och
transformeras bibelns berättelser, vilket påverkar såväl gudsbild som Jesusbild. Samtidigt samverkar genreval och teologi
på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra vad som kommer ur
vad. Genererar genrevalet teologin eller teologin genrevalet?
Bibeln i berättelser och bilder har, i motsats till Barnens
bibel, en Jesusbild med relativt tydlig åtskillnad mellan Gamla och Nya testamentet. Det är således med Nya testamentet
som Jesus introduceras, och Gamla testamentet blir på så sätt
inte heller en enda lång prolog och framåtblickande väntan på
att Jesus ska komma. Där Barnens bibel tenderade att göra
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Nya testamentet till nyckel för att förstå Gamla testamentet,
blev relationen i Bibeln i berättelser och bilder den motsatta:
genom att göra analogier mellan t.ex. Isak och Jesus i den
nytestamentliga delen blev texterna mer jämbördiga. Som
Jesper Svartvik uttrycker det:
Problemet med den enbart framåtblickande typologin är att GT får sitt värde enbart på grund av NT.
Det är betydligt bättre att söka analogier mellan GT
och NT: analogins linjer kan nämligen dras åt båda
hållen: från GT till NT och från NT till GT. Analogin
gläds över likheterna men rangordnar dem inte.18

Betoningen vad avser Jesu verksamhet och Jesu undervisning,
likväl som berättarröstens kommentarer till såväl verksamheten som undervisningen, kom att hamna på barnet och det
barnet kan associeras med. En speciell betoning lades på det
lilla, men det lilla också i överförd bemärkelse: de eländiga, de
fördömda, de modlösa, de som till synes ingenting är. De få av
Jesu underverk som återges fyller också generellt funktionen
att betona just det teologiska budskap som berättarrösten vill
betona. Som i berättelsen om den lame i Kafarnaum: ”Så här är
Guds rike! Glädjen bryter fram även hos lama och blinda och
olyckliga.” (s 196) Underifrånperspektivet är centralt, och detta
kombineras med att nåden betonas och lagen tonas ned. ”Gud
skördar mer än vad vi sår.” (s 201) Även här är det alltså så att
Jesu budskap och verksamhet förstärker det som är berättarröstens budskap. Den predikande betoningen på det lilla förstärks genom att välja ut Jesusord och underverk som i direkt
eller överförd bemärkelse går att applicera på det som är berättarens agenda. På samma sätt är det med Jesu verksamhet,
där det blev tydligt i textanalysen av berättelsen om fiskafänget
hur underverket exemplifierade det som var berättarens poäng.
Petrus agerande och underverket som blir följden tydliggör helt
18

Svartvik, 2006, s 374.
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enkelt det som är berättarens budskap: ”Att tro är att låta bli
att bekymra sig över det som ligger i Guds hand.” (s 182)
Kristologiskt har Bibeln i berättelser och bilder en betoning
på att Gud blivit människa i Jesus, och soteriologiskt är det en
betoning på Jesus som offerlamm, där det upprepade gånger
betonas att Jesu uppdrag är att frälsa från synd. Det första
som sägs om Jesus i Nya testamentet är följdenligt att ”han ska
frälsa sitt folk från deras synder” (s 157). Detta objektiva drag i
försoningen är ständigt återkommande, och summeras i versen
till korsfästelsen: ”Han som blev en i vårt ställe/ för oss som
svek när det gällde.” (s 253)
I motsats till Barnens bibel finns i Bibeln i berättelser och
bilder en betoning av sakramenten, och då på de lutherska
sakramenten, dopet och nattvarden, där dopet förekommer i
såväl Gamla som Nya testamentet. Även om rågången mellan
testamentena är relativt tydlig vad avser Jesusbilden, är boken uppenbart inskriven i ett kristet sammanhang, vilket inte
minst blev tydligt i dopallusionerna i Gamla testamentet. Betoningen på dopet och nattvarden är förmodligen påverkad av det
kateketiska genrevalet. Det kateketiskt, undervisande draget
blir nämligen tydligt i berättarröstens ständigt återkommande
undervisning kring just dopet och nattvarden.
Eskatologin hänger samman, liksom i Barnens bibel, med
det budskap som kommuniceras i berättelsen som helhet. Det
får till följd att Bibeln i berättelser och bilder uttrycker en allförsoning, där det förlorade paradiset en gång kommer att ges
som gåva till människorna. Det är även här nåden, och inte
människans egna bedrifter, som poängteras. Den didaktiska
tanken verkar vara att barnet, genom identifikation med berättelsens karaktärer och genom att ta till sig berättarröstens
budskap, ska erövra tillit och trygghet, trots att barnet lever i
en labil värld där vad som helst kan hända.
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Jag har i den här studien fördjupat mig i två barnbiblar. Den
äldsta, Barnens bibel, har funnits i Sverige i över 45 år, och
boken har fått stor spridning eftersom Svenska kyrkan har haft
den som utdelningsbibel under många år. Även om de flesta
församlingar idag har gått över till andra barnbiblar, delas
den fortfarande ut och används i vissa församlingar. Framför
allt finns Barnens bibel kvar i många skolor, och då som högläsningsbok för lågstadieklasser när man har religionsundervisning. Generellt sett har dock Barnens bibels spridning och
användning minskat i Sverige och norra Europa, vilket inte
hindrar att boken röner framgång i andra länder och på andra
kontinenter. Under senare år har Barnens bibel t.ex. översatts
till flera afrikanska språk samt till hindi och nepalesiska.19
Den yngre barnbibeln, Bibeln i berättelser och bilder från
1996, finns för närvarande enbart på danska och svenska. Den
är relativt ny på den svenska marknaden, den kom ut senhösten 2006, men har sakteliga börjat användas som utdelningsbibel. Hur spridd den blir i Sverige återstår att se.
Jag konstaterade initialt att barnbiblar säljs i stora upplagor, och att barnbibeln för många inte bara är det första mötet
med bibeltexten, utan i vissa fall även det enda mötet med bibeltexten. Den stora spridning och den genomslagskraft som barnbiblarna har i såväl hem och skola som församling gör att de
får anses vara mycket intressanta ur forskningssynpunkt, inte
minst för forskning med bibelvetenskaplig och religionsdidaktisk inriktning. Den myckna forskarmöda som inom bibelvetenskapen lagts ned på bibeltexternas tillkomsthistoria har dock
inte motsvarats av en liknande forskarmöda vad gäller hur texterna har tolkats och tagits emot under olika tider.20 För att
uttrycka det med John Sawyer:

19
20

Uppgifterna har framkommit genom brevväxling med författarens son, 2/3 2004.
Se Svartviks resonemang kring detta, 2006, s 11–14.
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Vad folk tror att en text betyder, oavsett vilka skrivfel
eller felöversättningar eller allegoriska metoder eller
ordlekar eller fria associationer som är involverade,
kan vara lika intressant och historiskt viktigt som den
ursprungliga betydelsen, om inte intressantare.21
De bearbetningar och tolkningar som barnbiblarna i studien
gjort av bibeltexten ger i många fall en helt ny förståelse och
ett helt nytt sammanhang åt bibelns texter. Det väcker den relevanta frågan kring hur barnbiblarna uppfattas av såväl barn
som föräldrar. På vilket sätt är en barnbibel en bibel? Denna
fråga är i sin tur relaterad till en annan: Hur stor bibelkunskap
kan man utgå ifrån att föräldrar och barn har? Låt mig ta ett
exempel från Barnens bibel, där berättelsen om ”Den gode herden” avslutas med att berättarrösten bryter in: ”Var det inte en
vacker berättelse? Också den berättade Jesus. Och när han hade
gjort det, sade han: ’Jag är den gode herden!’ ”(s 189). För den
bibelkunnige är det uppenbart att liknelsen om det förlorade
fåret i bibeln inte ser ut på det sätt som den gör i Barnens bibel,
liksom att Jesus inte säger ”Jag är den gode herden” efteråt.22
Vad som dock intresserar mig är om dagens barn och föräldrar
har den hyggliga bibelkunskap som krävs för att förstå att det
förlorade fåret i bibeln är en ganska annorlunda berättelse jämfört med hur den presenteras i Barnens bibel.
Genette resonerar kring en liknande frågeställning i Palimpsests (om än med andra exempel): vad händer när man inte längre kan anta att den ursprungliga texten, hypotexten, är känd,
utan det istället är så att den nya texten, hypertexten, är den
läsaren känner till eller har att tillgå? Då blir det plötsligt en

21
“What people believe a text means, whatever scribal error or mistranslation or allegorical
method or wordplay or free association is involved, may be as interesting and historically
important as the original meaning, if not more so.” Sawyer, s 250.
22
Även om Jesus liknas vid en herde på andra ställen, t.ex. Matt 9:36, 15:24 och 26:31.

284

BARNBIBELN I MORGON

situation där den nya texten, hypertexten, tar hypotextens roll.23
Hypotexten kan i ett sådant fall inte anses vara känd annat
än av de specialister som har med den att göra, t.ex. präster
och forskare, medan den för de flesta andra endast är en känd
titel som man känner till namn men aldrig läst i original, t.ex.
Bibeln eller Romeo och Julia. Istället blir det hypertexten som
läses, och ibland förstås som hypotexten. En sådan förståelse
uppmuntras på ett speciellt sätt i detta fall, där Barnens bibels
berättarröst tydligt markerar och antyder att berättelsen som
den ges i Barnens bibel är berättad av Jesus, och att han efter
den sa ”Jag är den gode herden”. En sådan förståelse uppmuntras även i Skatter ur bibeln, där baksidestexten tydligt markerar att texten har återgetts utan tolkning eller kommentar (hur
nu något sådant skulle kunna vara möjligt).
Ett likartat problem uppstår när Bibeln i berättelser och
bilder återger missionsbefallningen, citerad ur Bibel 2000, men
med ett centralt tillägg, nämligen där berättarrösten specificerar att Jesu bud är ”att Gud är kärleken” (s 264). Hyggliga
kunskaper om hypotexten, i detta fall bibeln, gör att man kan
ta dessa förenklingar och tolkningar för vad de är, men om man
som barn/förälder inte har dessa hyggliga kunskaper i hypotexten? Då kan en situation uppstå där hypertextens tolkningar
och förlängningar uppfattas som hypotextens, och på så sätt ersätter hypertexten hypotexten. Detta blir inte minst fallet när
berättarrösten så tydligt gör sin berättelse till bibelns berättelse. Vad Barnens bibel gör med liknelsen om det förlorade fåret
är att förlänga den. Men Barnens bibels förlängning är här så
annorlunda från bibeltextens, vilket framgick av textanalysen
i kapitel tre, varför man med Genettes terminologi rentav kan
tala om en ”otrogen förlängning”.24 Genom att ge ett helt nytt
sammanhang, en helt ny ton och en helt ny resonansbotten till
23
Genette, 1997, s 200. ”But what is a hypertext whose hypotext has been forgotten and
which everyone reads as an autonomous text? - - - they were received at first as continuations but soon ceased to be so for the majority of readers, and their hypertextuality is today
only an appurtenance of culture, or even scholarship.”
24
Genette, 1997, s 192–93, 198.
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berättelsen, får hypertexten rentav rollen av att vara ett förtydligande korrektiv till hypotexten.25
Utifrån Genettes resonemang kring hyper- och hypotext
kan man fråga sig vad som händer när enbart specialister läser
hypotextens version (i detta fall bibeltexten), och folket i gemen
läser och bär med sig hypertextens version (i detta fall barnbibeln), och i flera fall säkerligen tar hypertexten för att vara
nära om än inte identisk med hypotexten.
Som blivit tydligt i studien har bibelberättelserna inte bara
blivit lite bearbetade utan ofta rejält bearbetade av barnbiblarna. Slut har strukits, karaktärers dolda intentioner har textats
ut, tempon har ändrats och tillägg har gjorts och framför allt
har berättarrösten fått en helt ny roll. Detta, kombinerat med
resonemanget ovan, gör att det är lite vanskligt att kalla barnbiblar för just ”barnbiblar”. En ärligare kategorisering vore
kanske ”utläggning av bibeln för barn”. För det har blivit tydligt att det är just utläggningar av bibeltext som barnbiblarna
presenterar.
Ett exempel på när tolkningen tydliggörs genom formen är
den judiska midrashlitteraturen, som enbart genom sitt upplägg, med flera olika tolkningar av en text bredvid varandra,
tydliggör tolkandets villkor. Tänk en barnbibel där t.ex. de tre
barnbibeltexterna om Kain och Abel som ingick i denna studie
fick publiceras bredvid varandra, kanske rentav tillsammans
med texten ur bibeln? Ett annat exempel är de afrikanska
dilemmasagorna, som ofta avslutas med en fråga, direkt ställd
till barnet, ofta med etiska implikationer: ”Hur skulle du känna
dig om du var Kain? Vad skulle du göra?”26
Andra exempel på genrebreddning kommer från länder
som Tyskland och Danmark. Här tänker jag t.ex. på den danska barnbibeln Børnenes Computerbibel, f.ö. även den skriven av
Johannes Møllehave, som består av en traditionell barnbibel
25

Genette, 1997, s 196–198.
Den danska barnbibeln De mindstes bibel, av Synne Garff, har med sådana direkta frågor riktade till barnet, t.ex. i texten om Abraham och Isak: ”Hvorfor tror du, Gud stopper
Abraham?”. Garff, s 59.
26
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med en medföljande CD-rom bestående av tolv dataspel kopplade till tolv av texterna i boken. Ett annat belysande exempel
på genrebreddning står den tyska barnbibeln Hosentaschebibel,
av Horst Heinemann, för. Hosentaschebibel är så liten att den
passar i bakfickan (Hosentaschebibel kan närmast översättas
med ”Bakfickebibeln”), och består enbart av bilder till kända
bibeltexter. Till detta finns sedan ett lärarmaterial, som består
av samma bilder uppförstorade till planscher, utifrån vilka läraren sedan kan berätta muntligt. Upplägget ligger med andra
ord inte så långt ifrån Luthers Passional från år 1529.
Ett annat intressant tyskt exempel är Mit Gott unterwegs
som i sitt urval och i sin teologi valt att lyfta fram kvinnorna
i bibeln, eftersom så många barnbiblar ofta väljer att enbart
lyfta fram de manliga karaktärerna (se f.ö. mitt resonemang
kring detta i kapitel två).27 Vidare är den svenske författaren Ulf Nilssons olika böcker kring bibliska teman värda att
lyfta fram, t.ex. Mästaren och de fyra skrivarna och Ett barn,
ett lamm, en sång. Ett annat belysande exempel är seriebibeln
Människosonen av den danske serietecknaren Peter Madsen.
Här finns något att lära för såväl barnbibelförfattare som
förlag. Framför allt har det studien igenom blivit tydligt att
barnbibelgenren är en betydligt mer komplicerad genre än man
kanske först tänker sig. Det är inte lätt att bearbeta en bibeltext
för vuxna, och det är inte heller lätt att bearbeta och adaptera
en bibeltext till barn. Detta för i sin tur med sig att det krävs
en tydlig teologisk medvetenhet hos den/de som ska presentera
bibeln för barn, liksom det krävs en teologisk medvetenhet hos
den/de som väljer att dela ut en barnbibel eller väljer att läsa en
barnbibel som högläsningsbok i religionsundervisningen.
Att föra vidare bibelns texter till barn är såväl en religiös
som en kulturhistorisk uppgift, och därför är det viktigt att
reflektera kring vad som sker när barnbiblarna transformerar
bibeltexten. De förenklingar som barnbiblarna presenterar får
följder inte bara för hur man ser på bibeltexten, utan även för
27

Ett annat exempel är den feministteologiska barnbibeln Gütersloher Erzählbibel.
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hur man ser på vad religion är, på människans natur, på hur
man ser på det onda och det ondas ursprung etc. Barnbiblarna
kommunicerar helt enkelt så mycket mer än bara bibeltexten.
I en tid där man alltmer kan anta att barnbibeln inte bara blir
det första mötet med bibeln utan också det enda mötet med
bibeln, ställs höga krav på den som ska förmedla bibelns texter
till barn. Vill man dessutom kommunicera att Gud är god, att
Gud har barnen kär, att detta är texter som är relevanta för
att bygga ett framtida och fredligt samhälle med, ställs ännu
högre krav. Är t.ex. den objektiva försoningsläran, som genomsyrade båda barnbiblarna (om än på olika sätt) verkligen något
som barn idag kan ta till sig och förstå? Finns det andra och
rentav bättre sätt att förklara försoningen för barn?
Nya bibelöversättningen, Bibel 2000, tog många år att slutföra. Det sågs som en självklarhet att det krävdes filologiska
specialister, hermeneutisk expertis och språkvårdare för att
översätta bibelns texter till en ny tid. Vad gäller barnbiblar
ställs däremot inga motsvarande krav. Vad som helst kan delas
ut och läsas som ”bibel” för barn, med följden att vad som helst
också delas ut och läses som ”bibel” för barn.
Ovanstående resonemang tydliggör ett antal framtida forskningsingångar inom barnbibelforskningen, där inte minst barnets reception av barnbibeltexten är av speciellt intresse. Hur
tolkar och uppfattar barnet (och föräldern) de olika barnbibeltexterna? Hur stor roll spelar illustrationen när barnet tolkar
en barnbibeltext? Den (framför allt) tyska barnbibelforskning
som hittills gjorts har ofta haft en historisk inriktning, medan
forskning direkt knuten till mottagarledet, i form av föräldern
och barnet framför texten, saknats. Här finns sålunda en framtida forskningsutmaning. En annan forskningsutmaning gäller illustrationerna till barnbiblarna, där för tillfället enbart
översiktlig forskning existerar på barnbibelområdet. 28
28
Ett undantag utgör ett just nu pågående ungerskt forskningsprojekt, där sexåringars
reception av barnbibelillustrationer undersöks. Vad avser den översiktliga forskningen,
se Rosenaus artikel i Adam (Hg.), 1999, Kinder- und Schulbibeln, samt Adam (Hg.), 2005,
Illustrationen in Kinderbibeln.
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Barnbiblar är med andra ord fortfarande ett viktigt och
till vissa delar outrett forskningsområde. Vidare är barnbibelforskning ett forskningsområde med stor relevansfaktor, inte
minst eftersom det är teologisk litteratur med stor spridning
som vänder sig direkt till barn. Framför allt är det ett viktigt
och relevant forskningsområde eftersom Graham Greene med
största sannolikhet har rätt:
Förmodligen är det endast under barndomen som
böcker har någon djupare påverkan på våra liv.29

29
“Perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives,” Greene,
s 13.
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SUMMARY
The subject of this study is bibles for children with a focus on
what happens when the biblical text is transformed and adapted to children. How is this transformation made, and what are
the theological implications?
The study examines two of the most popular and most sold
children’s bibles in Scandinavia, Barnens bibel by Anne de Vries
(originally written in Dutch and first published in 1948, entitled Kleuter vertelboek voor de bijbelse geschiedenis) and Bibeln i
berättelser och bilder by Johannes Møllehave (originally written
in Danish and first published in 1996, entitled Børnebibelen).
Using narratology as a heuristic methodological tool,
the study analyses and examines five texts: Cain and Abel,
Abraham and Isaac, the catch of fish and the calling of the first
disciples (Luke 5:1–11), Jesus and the children, and the parable of the lost sheep. These five texts are analysed by means
of narratological tools such as fabula, tempo, actantial model,
narrator and focalisation. The study shows that major changes
have been made in the children’s bibles’ versions of the original biblical text. New beginnings and endings are introduced,
information is added, and there are frequent changes in tempos and focuses. The difference between the biblical text and
the children’s bibles is most apparent, however, in regard to the
voice of the narrator and the issue of focalisation.
The often distant and detached narrator of the biblical text
is, in the children’s bibles, transformed into an active, involved
and knowledgable narrator, passing judgements and adding
commentary to the stories. The narrator makes, for instance,
evaluative commentary on the sacrifices of Cain and Abel, and
describes how Abraham and Isaac feel during the trip to Moria. The narrator also directly addresses the reader by inserting remarks such as “you know, in this time…”. Regarding the
issue of focalisation, the standard biblical external focalisation
(presentation is limited to the characters´ external behaviour)
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is in the children’s bibles replaced by either internal focalisation
(presentation is coloured by one characters´perspective), or zero
focalisation (presentation with no perceptual constraint). The
result is that the reader gets information about what the different characters in the story think, for instance, the thoughts
of Cain and Abel during the sacrifice, or the thoughts of the
mothers who are about to bring their children to Jesus. The
reader is even informed about what God thinks at a certain moment. When a character’s inner thoughts are filtered and laid
bare through internal or zero focalisation and when the voice
of the narrator makes explicit remarks about the different characters in the narrative, the character is revealed to the reader.
By filling out the gaps in the bible story, by adding comments,
and by revealing the inner thoughts and motives of the different
characters, and by sometimes adding new ends to the stories,
the children’s bibles present a revised and more coherent story
than the biblical text. This new story has a clear address: the
child. The narrator takes the child, sometimes firmly, by the
hand and shows him or her how to evaluate the bible story. The
child is thereby often spared the ambiguities of the original
bible text, but at the expense of losing his or her freedom and
opportunity to engage in interpretation.
Four interpretative strategies are identified in the study:
identification, through which the children’s bibles identify with
one or several characters in the story, condemnation, through
which the children’s bibles condemn one or several characters
in the story, glorification, through which the texts glorify one or
several characters in the story, and finally, alienation, through
which the children’s bibles alienate one or several characters in
the story.
The theological implications of the revised stories in the
children’s bibles are analysed through three theological themes: the conception of the child, the conception of God and the
conception of Jesus. The study shows that the conception of the
child reflected in the two children’s bibles is decisive and has
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important implications for both the conception of God and the
conception of Jesus. The voice of the narrator has a clear recipient, a child, and therefore the view of the child is central
and controls how the child is addressed and what is stressed
in the biblical story. The study also shows that the ending of
each of the children’s bible in the study is central for understanding each adapted bible’s theology as a whole. The way the two
children’s bibles end displays the core theology in each book.
In regard to the conception of God, Barnens bibel has a
typical patriarchal view of God as the father, and obedience and
submission to God are important values in the text. God is good
and righteous, ever and without exception, and he punishes the
sinner (who becomes unhappy and unfortunate) and rewards
the righteous (who becomes happy and fortunate). Sometimes,
though, God forgives the sinner, but only if the sinner shows
true regret and submits to God. These characteristics of God
are evident in one way or another in the five texts that are analysed in the study.
In Bibeln i berättelser och bilder God is not as uniform as
in Barnens bibel, and the character of God changes and evolves
throughout the story. In the Old testament, God is ambiguous,
and several times he is compared to a fire and/or a sun that
can give warmth but also destroy. His ambiguous nature is demonstrated several times, as in the stories of Cain and Abel, or
Abraham and Isaac. But in the New testament, God is all benevolent, and the text stresses that God cares especially about the
sinners and the marginalized.
As to the view of Jesus, he is the main character from the
start in Barnens bibel, introduced already in the story of Adam
and Eve. All through the Old testament stories, its heroes (e.g.
Abraham, Jacob, Josef and Salomo) await the advent of Jesus
Christ, and the Old testament is in many respects treated as
a prologue to the New testament. The book pays special attention to the miracle-stories of Jesus, and Jesus is presented as
a long-awaited hero who, in story after story, makes unhappy
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people happy. The message of Jesus as presented in the biblical
text is seldom represented in Barnens bibel. From a Christological perspective, Jesus is presented through a wide range of
theological concepts. He is the Lamb of God, he is the vicarious sufferer, he is the suffering servant, he is God incarnate,
he is Wisdom and he is the defeater of Satan. In other words,
Barnens bibel has a view of atonement that includes objective as
well as subjective aspects.
Bibeln i berättelser och bilder stresses the message of Jesus,
mostly taken from the synoptical tradition and especially from
Matthew, and, in comparison with Barnens bibel, it tones down
the miracle stories. The Sermon on the Mount (Matthew 5–7)
is found in many of the stories, and the book specifically selects
the parts from the teaching of Jesus that stress the importance
of what is insignificant in the eyes of the people. The story as
a whole is divided into a wide range of different themes, and
every part of the story has its theme. In fact, the study stresses
that Bibeln i berättelser och bilder in many respects is like a
collection of sermons. From a Christological point of view, Jesus
is presented as the Lamb of God and as the payer of debts, i.e.
a view of atonement that stresses the juridical aspect.
Finally, the study argues that the genre of the fairy-tale
is important to fully understand the transformation that has
taken place in Barnens bibel, that the genre of the catechism
is important to fully understand the transformation that has
taken place in Bibeln i berättelser och bilder, and that the genre
of the sermon is important to fully understand the transformation that has taken place in Barnens bibel as well as in Bibeln
i berättelser och bilder.
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TACK
Det finns tre personer förutan vilka denna avhandling aldrig hade blivit av. De är, i kronologisk ordning, Björn Skogar,
Cristina Grenholm och Anders Tyrberg.
Det var Björn Skogar, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, som initialt uppmuntrade mig och fick mig att tro
på mitt avhandlingsämne, och det var Björn som fick mig att
inse att bibelvetenskap kan vara mer än fi lologi. Utan ditt stöd
och din inspiration hade den här avhandlingen aldrig blivit av.
Tack!
Det var Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, sedermera min huvudhandledare, som uppmuntrade mig att fortsätta skriva, och det var Cristina som
hjälpte mig att söka och få pengar för avhandlingsprojektet.
Under åren som gick fanns du alltid till hands med råd och stöd
och professionell handledning. Tack!
Sist men inte minst var det Anders Tyrberg, docent i litteraturvetenskap, min biträdande handledare, som stödde mig och
utmanade mig inte minst vad gällde metoden i avhandlingen.
Under åren som gick fanns du alltid till hands, inte bara som
en exceptionellt duktig och noggrann forskare, utan också som
en vis person. Tack!
Vidare finns det tre personer som höjde nivån på avhandlingen betydligt genom sina noggranna och kunniga läsningar
under olika faser av avhandlingens gång. De är, i kronologisk
ordning, Stefan Klint, teol. dr. i Nya testamentets exegetik,
Mikael Sjöberg, teol. dr. i Gamla testamentets exegetik och Jesper Svartvik, docent i Nya testamentets exegetik. Era kunniga
och kreativa läsningar tillförde såväl kunskap som inspiration
till avhandlingsarbetet, och avhandlingen hade inte blivit det
den till slut blev utan er hjälp. Tack!
Avslutningsvis finns det en person som förbättrade slutresultatet betydligt genom att lägga ned ett gigantiskt arbete
på att läsa slutmanus och komma med värdefulla synpunkter,
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Karin Johannesson, universitetslektor i religionsfilosofi. Tack,
Karin, för vänskap, stöd och teologiska samtal under årens
lopp.
Ett stort tack till dem som deltagit vid de olika seminarier
och konferenser där jag lagt upp texter. Ett speciellt tack till
Reiner Andreas Neuschäfer, Erfurt Universitet, för gästvänlighet, vänskap, värdefulla synpunkter och hjälp med anskaffande av litteratur.
Tack till design director Hans Knutsson, som gjorde omslaget helt utan ersättning, och tack Skagens Museum för rättigheten till omslagsbilden, och tack till vännerna på Verbum.
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