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Det gamle testamentet (GT) er en 
samling bøker (39 i antall) skrevet 
opprinnelig på hebraisk, og noen deler 
på arameisk som er et beslektet språk. 
Jødene kaller gjerne denne hellige 
skriften for Tanak, som er en 
forkortelse for de tre deler som de har 
delt bøkene inn i. Den første delen er 
Torah (loven), den andre er Neviim 
(profetene) og den tredje er Ketuvim 
(skriftene).  
 
Det er mange som har kommet med 
påstander om at teksten til GT har blitt 
forvrengt gjennom tiden, og at vi ikke 
kan stole på den overleverte teksten. 
Stemmer dette? Er teksten blitt endret i 
overleveringen? Betyr det at selve 
budskapet har blitt endret og gått tapt? 
Hvis du har lurt på dette noen gang så 
er det helt forståelig. Hvorfor sier vi 
det? Fordi vi har tre ting vi må forholde 
oss til. For det første så har 
vi ikke noen original eller 
opprinnelig tekst vi kan gå 
til. For det andre har vi 
mange tusen avskrifter eller 
kopier av teksten skrevet for 
hånd. For det tredje har vi 
mange forskjeller blant 
avskriftene. Da er det ikke 
noe rart at vi stiller 
spørsmålet: kan vi egentlig 
stole på den overleverte 
teksten til GT? 

Før vi gjennomgår disse viktige 
spørsmålene bør vi ha 
bakgrunnskunnskap om selve 
overleveringen. Dette er avgjørende for 
å kunne gi et grundig svar vi kan stole 
på, og ikke minst forstå det. Vi må ha 
forståelse av teksthistorien, det vil si 
hvordan teksten er blitt kopiert for 
hånd og overlevert gjennom tidens løp. 
Etter å ha drøftet disse viktige tingene 
er vi bedre i stand til å gjennomgå 
forskjellene vi finner i den overleverte 
teksten til GT eller Tanak. 
 
HÅNDKOPIERING BLIR NØDVENDIG 
Ettersom materialene som ble brukt for 
å skrive i antikken var papyrus og 
pergament (dyreskinn) som forringes 
over tid, måtte man gjøre noe for å 
bevare teksten og skriften til viktige 
dokumenter. For at teksten skulle gå 
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videre fra generasjon til 
generasjon måtte den 
derfor kopieres for hånd. 
 
Alle gamle dokumenter 
er derfor avskrifter av 
eldre skrifter. Når det 
gjelder de bibelske 
skriftene til GT så ble det 
samme gjort med dem. I 
Moseloven ble det 
oppfordret til å lage 
kopier av teksten, og det ser vi i 5. 
Mosebok 17:18, der det står: «Når 
kongen har satt seg på tronen, skal han 
få laget en bokrull med en kopi av 
denne loven, skrevet av etter 
levittprestene.» (Bibel 2011). Dette 
viser at kopiering for hånd av den 
bibelske skriften ble en del av levittenes 
oppgaver.  
 
Det som er spesielt med de bibelske 
håndskriftene, er at vi finner mange 
tusen avskrifter av dem, og mange er 
på originalspråket hebraisk, som f.eks. 
den massoretiske tekst og de såkalte 
dødehavsrullene. Vi har også avskrifter 
på andre språk, slik som gresk, som er 
oversatt fra hebraisk og som er kjent 
som Septuaginta. For å ha større 
forståelse av alt dette må vi bli kjent 
med disse avskriftene for å se hvordan 
de ble kopiert, og så sammenligne dem 
med hverandre. La oss derfor bli kjent 
med de hebraiske håndskrifter først for 
så gå videre til den greske 
oversettelsen. 
 
MASORETISKE TEKSTEN 
Den hebraiske teksten som vi finner i 
den masoretiske teksten, har vært 
viktig siden middelalderen. Den har 

hjulpet mange til å forstå hvordan 
teksten ble bevart gjennom tidene. 
Hvorfor kaller man det den 
massoretiske tekst? Fordi det var noen 
lærde menn fra antikken som ble kalt 
masoreter og som påtok seg ansvaret 
for å overlevere den hebraiske teksten i 
Tanak på en nøyaktig måte. Ordet 
masoret kommer fra hebraisk og betyr 
overlevering. Det Store norske leksikon 
nevner under artikkelen masoreter 
følgende: «Masoreter, betegnelsen på 
rabbinerne som utarbeidet et system 
for å bevare den hebraiske 
bibelteksten, både dens skriftlige form 
og uttalen av de enkelte ord. Den 
tidligere teksten besto etter alt å 
dømme av en fortløpende 
konsonanttekst, uten oppdeling i ord 
eller avsnitt.»  
 
Disse lærde menn utviklet vokalpunkter 
eller vokalmerker (på hebraisk nikkud), 
for å markere rytmen og melodien i en 
resitasjon. De lagde også et 
noteapparat i margen for å ha statistikk 
og for andre interessante opplysninger. 
Disse har blitt et viktig hjelpemiddel for 
mange. Notatene kalles masora, og det 
er tre typer av disse som ble brukt. Vi 
har masora ketana eller parva (den lille 
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masora), masora gedola eller magna 
(den store masora), og masora finalis 
(en slags sluttnote). Den masoretiske 
teksten som er komplett og inneholder 
hele den hebraiske Bibelen, med alle 39 
bibelbøkene, er fra år 1008 og er kjent 
som Codex Leningrad. Den er brukt som 
standardtekst for å oversette til andre 
språk. Vi har også en annen masoretisk 
tekst som er fra år 930 ved navn Codex 
Aleppo. Den er å se på Israel museet i 
Jerusalem, men mangler en del av 
Mosebøkene.   
 
MASORETISK STANDARDTEKST 
I mange år frem til trykkpressen på 
1450-tallet var den masoretiske teksten 
den viktigste kilden til GT på hebraisk, 
og den forble standardteksten også 
etter dette. Dette var til stor hjelp for 
bibeloversettere. 
  
Rudolf Kittel (1853-1929) var en tysk 
bibelforsker som i 1906 publiserte sin 

 
1 The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia 
Hebraica, side 47 (2014). 

første av tre utgaver i Leipzig, og dette 
verket ble kalt Biblia Hebraica Kittel 
(BHK). Både i den første og andre 
utgave av Kittels Biblia Hebraica ble den 
2. utgave av den Rabbinske Bibelen fra 
1524-1525 brukt som grunnlag, med et 
fotnoteapparat som belyste forskjeller i 
håndskriftene, men uten masora 
notatene. I den tredje utgaven av BHK 
(kom i flere bind fra 1929-1937) brukte 
man Codex Leningrad. Det var den 
tyske forskeren Paul Kahle (1875-1964) 
som hadde fått mulighet å studere 
Leningrad kodeksen, som ble utlånt fra 
Sovjet til Tyskland i et par år, og som 
anbefalte å bruke denne håndskriften i 
den tredje utgaven av BHK.1  
 
Codex Leningrad ble brukt som 
standard håndskrift for de 
etterfølgende utgavene av Biblia 
Hebraica serien. Mellom 1968 og 1976 
ble teksten til BHK revidert og publisert 
i flere bind. Den fikk navnet Biblia 
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Hebraica Stuttgartensia (BHS), for å 
poengtere at det var det tyske 
bibelselskapet i Stuttgart som var 
utgiver. Men etter hvert ble det 
nødvendig å lage en ny utgave som ble 
kalt Biblia Hebraica Quinta (BHQ), altså 
den 5. utgaven i denne serien. Det 
første bindet kom ut i 2004 og arbeidet 
pågår fremdeles. Da brukte man nye og 
bedre fotografiske bilder av Codex 
Leningrad, samt de nyeste funnene fra 
Dødehavet og kommentarer av 
forskere.  
 
Et pågående prosjekt fra universitetet i 
Jerusalem er å lage en utgave av den 
hebraiske Bibelen som gjengir teksten i 
Codex Aleppo, og som skal inkludere en 
grundig kommentar og et 
fotnoteapparat. Foreløpig er det utgitt 
bøkene Jesaja, Jeremia og Esekiel. 
 
DØDEHAVSRULLENE 
Frem til 1947 var det den masoretiske 
teksten fra middelalderen som var den 
viktigste hebraiske teksten av GT. Men i 

 
2 The Dead Sea Scrolls and the Bible (2012), side 3. 
3 Det ble ikke funnet noen eksemplar fra Nehemjas bok, men 
fra Esras bok. Det er enighet om at Esra og Nehemja var en 
og samme skriftrull i antikken. Fragmentet som var fra 
Nehemja, viste seg å være falskt. 

1947 ble det gjort et sensasjonelt funn 
ved Dødehavet, i det som i dag er Israel. 
I flere huler i Qumran-området ble det 
funnet mange håndskrifter, som var 
omkring 2000 år gamle, hvorav mange 
bibelske håndskrifter.  
 
Av de ca. 900 håndskrifter som er 
funnet i Qumran, er litt over 200 
eksemplarer bibelske håndskrifter, 
mange i fragmentert form. Den mest 
kjente og komplette er den store 
Jesaja-rullen fra første hule. Det er 
funnet 30 kopier av 5. Mosebok, 21 
kopier av Jesajas bok, og 36 av 
Salmenes bok i hulene ved Qumran2. Vi 
finner alle bibelbøker representert 
unntatt Ester og Nehemjas bok3. 
Forskere har datert de fra ca. 250 fvt. til 
ca. 68-70 evt. Så disse skriftene fra 
Dødehavet er de eldste håndskrifter vi 
har tilgang til av GT.4 
 
SEPTUAGINTA OVERSETTELSER 
Vi har også greske oversettelser av den 
hebraiske teksten av GT. Denne 

4 Det er to små amuletter kalt Ketef Hinnom-skriftene som er 
blitt funnet i Jerusalem i 1979 som daterer seg til ca. 600-
tallet fvt. De Inneholder passasjen fra 4. Mosebok 6:24-26, 
men amulettene var et halsbånd i sølv og ikke ment som ren 
avskrift av bibeltekst. 
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oversettelsen blir kalt Septuaginta (fra 
latin som betyr 70) og forkortet LXX 
(tallet 70 med romerske bokstaver). De 
mest kjente er Codex Sinaiticus og 
Codex Vaticanus, begge datert til ca. 
350-tallet. Disse to har hatt hele GT og 
NT i en og samme kodeks. Blant 
funnene ved Dødehavet ble det 
oppdaget avskrifter fra GT på gresk i 
noen huler sør for Qumran kalt Nahal 
Hever. Disse håndskrifter var fra de 
såkalte små profeter datert til det 
første århundret evt. Dette viser at den 
greske oversettelsen er gammel og bør 
studeres og sammenlignes med den 
hebraiske teksten av GT.  
 
Når vi sammenligner Septuaginta med 
den masoretiske teksten ser vi 
forskjeller. Det er gjort en del studier 
som belyser det. Vi ser forskjeller i 
f.eks. Jeremias bok, hvor Septuaginta er 
ca. 2700 ord kortere enn den 
masoretiske hebraiske teksten. 
Forskjellene viser at teksten har blitt 
kopiert med endringer gjennom tiden, 

og det er tegn til at noen tok seg 
friheter i kopieringen. Vi finner også 
setninger i Septuaginta som vi ikke 
finner i den masoretiske teksten. Kan 
det være at avskrivere la til noe i 
teksten som de mente beskrev tanken 
bedre, eller ble tilleggsopplysninger 
hentet fra en felles kilde?  
 
FORSKJELLENE BLIR SYNLIGJORT  
Når det ble gjort sammenligninger 
mellom hebraiske håndskrifter, 
oppdaget man forskjeller. De fleste var 
små forskjeller, men det var noen 
viktige også. Den første som oppdaget 
forskjellene, var Origenes av 
Alexandria. Han var en kristen teolog 
som levde på 200-tallet, og i sitt verk 
kalt Hexapla belyste han forskjellene i 
flere kolonner mellom hebraiske og 
greske tekster til GT. En annen var en 
lærd mann som het Ismael al-ukbari 
(ca. år 840). Han synliggjorde 
forskjellene i den hebraiske teksten i fra 
Tora (loven) og mente at mange 
passasjer var annerledes fra den 
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godtatte tekst på hans tid.5 
Etter hans tid var det andre 
som også kom med 
lignende oppdagelser om 
den overleverte hebraiske 
teksten. Når den hebraiske 
teksten etter hvert ble 
trykt fikk mange mulighet 
til å lese og sammenligne 
tekstene.  
 
Den første utgaven av den 
Rabbinske Bibelen ble 
trykket i 1516-1517, og den andre 
utgaven i 1524-1525. Disse to biblene 
hadde noen fotnoter som belyste 
forskjeller mellom de masoretiske 
håndskriftene. Den andre utgaven fikk i 
tillegg til selve bibelteksten også med 
masora notatene, men den inneholdt 
også kommentarer fra kjente og 
respekterte rabbinske menn fra 
middelalderen.  
 
Engelskmannen Benjamin Kennicott 
(1718-1783) studerte forskjellene han 
så blant de hebraiske håndskriftene han 
hadde tilgjengelig, og publiserte dette. 
Italieneren Giovanni Bernardo De Rossi 
(1742-1831) gjorde noe lignende og 
prøvde å forstå og undersøke endringer 
gjort i avskriftene. Polske Christian 
David Ginsburg (1831-1914) viet livet 
sitt til å studere masoretiske 
håndskrifter og spesielt de masoretiske 
notene. Han vokste opp i en jødisk 
familie, men ble konvertert kristen som 
15 åring. Hans mest kjente verk er 
Massoretico-critical edition of the 
Hebrew Bible (1894), med en 

 
5 Studies in the Text of the Old Testament. An Introduction to 
the Hebrew Old Testament Text Project (2012), sid. 3. 

etterfølgende introduksjon til dette 
verket (1897).  
 
FORSKJELLENE KREVER FORSTÅELSE 
Overleveringen til GT viser at det er 
forskjeller blant håndskriftene, og det 
er mange bibelforskere som har bevist 
det. Så vi kan ikke benekte at det er 
gjort endringer gjennom tiden. Men vi 
må forstå disse endringene. Kan 
dødehavsrullene lære oss noe i denne 
forbindelsen? 
 
Før dødehavsrullene ble funnet var den 
eldste hebraiske teksten til GT fra 
middelalderen. Til tross for at det er ca. 
1000 år forskjell mellom 
Dødehavsrullene og den masoretiske 
teksten, så er det meste av de to 
tekstene veldig lik, noe som viser at 
teksten fra middelalderen stammer fra 
en eldre tekst som har blitt bevart. 
 
Hvilke typer forskjeller finner vi ved å 
sammenligne dødehavsrullene med den 
masoretiske teksten? Stort sett er det 
av mindre betydning, eksempelvis 
grammatiske forskjeller og måter å 
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skrive ord på. Et eksempel er det som 
kalles matres lectionis. Hva er dette? 
Ettersom den hebraiske teksten i 
dødehavsrullene er skrevet kun med 
konsonanter (da vokalpunktene ble 
utviklet senere og tatt med i de 
masoretiske tekster), ble noen 
konsonanter brukt som vokaler. Dette 
kan man se i oversikten Forskjeller 
mellom håndskrifter, der hebraiske 
konsonanter som er merket i gult i 
oversikten er brukt som vokaler, noe 
som var vanlig i antikken. Vi finner også 
endring i ordrekkefølgen, men det viser 
bare at avskrivere i antikken brukte 
metoder som var kjent for dem (som 
eks. matres lectionis). Vi må huske at 
avskrivere i antikken kopierte alt for 
hånd. Så da er det naturlig å finne 
variasjoner og forskjeller på 
håndskriftene.  
 
Men det er forskere som hevder at det 
er relativt lite samsvar mellom 
dødehavsrullene og den masoretiske 
teksten. En av forskerne som kommer 
med denne påstanden er den 
anerkjente Emanuel Tov. I 20186 ble det 
publisert en doktoravhandling som 
viste at de fleste av de bibelske 
håndskriftene funnet i Qumran (altså 
dødehavsrullene) faktisk er veldig nær 
beslektet den masoretiske teksten fra 
middelalderen. Ifølge denne nye 
studien ble det vist at forskjellene vi 
finner er av mindre betydning og ikke 
endrer tanken i formidlingen av 
teksten.  
 

 
6 A Comparison of the non-aligned Texts of Qumran to the 
Masoretic Text, doktoravhandling av Anthony M. Ferguson 
(2018) 

Stort sett er den overleverte teksten til 
Tanak (GT) nøyaktig overlevert. 
Undersøkelser gjort av den masoretiske 
teksten sammenlignet med 
dødehavsrullene viser at den 
masoretiske teksten er godt bevart og 
overlevert.  
 
Men hva med forskjellene man finner i 
den greske oversettelsen Septuaginta 
som vi har drøftet tidligere? Hva viser 
dødehavsrullene? Blant de bibelske 
tekster av Dødehavsrullene fra 
Mosebøkene er det kun 2% som har en 
lesemåte som ligner Septuaginta. Det er 
kun 7% som ligner Septuaginta i resten 
av GT. Hva betyr dette? At Septuaginta-
oversettelsen er av mindre betydning, 
da den er representert i veldig liten 
grad blant Dødehavsrullene.  
 
Forskeren A. M. Ferguson (2018) 
studerte hva forskeren Emanuel Tov 
tidligere hadde påstått om 
dødehavsrullene i sammenligning med 
den masoretiske teksten. Studien fra 
2018 viste at det faktisk er ca. 85% av 
de fem Mosebøkene (loven) funnet i 
Qumran som er veldig lik den 
masoretiske teksten (i motsetning til 
48% som E. Tov hevdet), og at det i 
resten av GT er ca. 90% likhet (i 
motsetning til 44% ifølge E. Tov). Se 
oversikten Klassifisering av 
dødehavsrullene for å se på tallene i 
kontrast til professor Tov sine tall (som 
er i rødt). Hva forteller dette oss? At 
Dødehavsrullene er ganske lik den 
masoretiske teksten fra middelalderen, 
og at denne er blitt overlevert nøyaktig. 
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KAN VI STOLE PÅ OVERLEVERINGEN? 
Etter å ha drøftet teksthistorien og sett 
på noen eksempler på forskjeller vi 
finner i avskrifter til GT, så har vi fått en 
bedre forståelse av overleveringen. Det 
vi har gjennomgått har hjulpet oss til å 
forstå hva som har skjedd i denne 
prosessen, og hvorfor det har blitt gjort 
endringer. 
 
Det er forståelig at vi finner forskjeller 
mellom håndskriftene, da teksten ble 
kopiert for hånd. Men gjennom å 
sammenligne manuskriptene kan 
forskere finne ut hva som er den 
opprinnelige lesemåten i håndskriftene.  
 
Vi kan derfor med overbevisning si at vi 
kan stole på overleveringen av GT eller 
Tanak, og at innholdet er godt bevart 
gjennom tidene. Det er imponerende å 
se hvor godt bevart teksten er blitt 
overlevert til oss, til tross for at teksten 
har blitt kopiert for hånd i mange 
generasjoner.  
 
A. G. oktober 2021 
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