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– Fauskanger driv òg tolking
«Ein slags studiebibel» er 

karakteristikken doktor-
gradsstipendiat i bibelvit-

skap Morten Beckmann ved Uni-
versitetet i Agder gir Helge K. 
Fauskangers omsetjing av Det 
nye testamentet (NT). 

Rett nok har Beckmann ikkje 
nådd å lese heile boka, men stikk-
prøver han har teke, gjer han kri-
tisk til Fauskangers arbeid. Især 
reagerer han på at Fauskanger gir 
inntrykk av at omsetjinga hans 
står i eit 1:1-tilhøve til kjeldetek-
sten. 

– Det seier seg sjølv at også 
Fauskanger har drive tolking. 

Til dømes vil eg hevde at han i 
Johannesevangeliet 1,18 har lagt 
inn ei sterk fortolking, like sterk 
eller kanskje sterkare enn den 
bibelutgåva av 2011 gjer.

– Fauskanger er ikkje så fri 

frå norsk bibeltradisjon som han 
sjølv hevdar. Mellom anna gir han 
att det greske ordet monogenes 
som «enbåren», trass i at tydinga 
av dette ordet på evangeliefor-
fattarens tid var «einaste» eller 

«unik». Omsetetjinga og tydinga 
«enbåren, eneste fødte» kom for 
alvor inn via Vulgata, den latinske 
omsetjinga av Bibelen frå seinan-
tikken, som sette som det greske 
ordet til «unigenitus», «eneste 
fødte». Dette har fått store følgjer 
for forståinga av det greske ordet.

IKKJE «OPPHAVLEG»
– Omsetjinga til Fauskanger er 
også prega av denne verknads-
historia. Ikkje «det opphavlege», 
med andre ord – slik Fauskanger s 
bok vert marknadsførd. Også i 
attgivinga av Joh 3,16 («den vesle 
bibelen») ber omsetjinga hans 

tydeleg preg av norsk bibeltra-
disjon. Oppdelinga «sin sønn, 
den enbårne» finst ikkje i den 
greske teksten, og er eit sær-
norsk fenomen som eg aldri har 
sett i bibelomsetjingar på andre 
språk. Om ein likevel skal nytte 
«enbåren», ville ei ordrett attgi-
ving sjå slik ut, i tråd med den  
vitskaplege utgåva av det greske 
NT: «at han gav den enbårne son 
...» 

Beckmann, som skriv på ei 
doktoravhandling om framstil-
linga av Jesus i omsetjingane til 
Bibelselskapet, meiner at Fausk-
angers ønske om å vere så ordrett 
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Det finst vel konservative 
bibeltolkarar som vil meine 
at dette berre er to sider av 

same sak. Rett nok møter vi i 
romanen Skamtegnet folk som 
nærast har gjort teosofien, og 
især avarten ariosofien, til reli-
gion, men heilt same saka vert det 
likevel ikkje. Førebels har Bibel-
selskapet via advokat bede Jurit-
zen forlag fjerne smussomslaget 
på den nye bibelversjonen, for 
dei reagerer på korleis deira om -
setjing vert samanlikna med 
Fauskangers. Men siste ordet er 
neppe sagt. For påstandar om at 
språket i den autoriserte bibel-
versjonen er polert og pynta på, 
vekkjer heftige protestar.

Sjølv tek den 43 år gamle 
agnostikaren frå Askøy utanfor 
Bergen oppstyret med stor ro. 
Studium i filologi og religions-
vitskap, klassisk hebraisk, gresk 
og koptisk, og hovudfagsoppgåva 
Bibelen på norsk, har skapt inter-
esse ikkje berre for bibelomset-
jing, men òg for ulike okkulte 
rørsler. For ein kar som meiner 
at grensa mellom overtru og reli-
gionsvitskap er meir flytande enn 
fagfolk vil erkjenne, er okkulte 
fenomen godt romanstoff. 

TEMA I TRE ROMANAR
Difor har han teke slike tema føre 
seg i førebels tre romanar, den 
eine meir «røvaraktig» enn den 
førre. Skrinet (2012) var ein Sher-
lock Holmes-pastisj med jødisk 
mystisisme som utgangspunkt. 
Skarlagenssalen (2013) var ein pas-
tisj på John Dickson Carr, med 
spiritisme som bakteppe. Roma-

nen av året er ingen pastisj, men 
ber spor etter Conan Doyle, Da 
Vinci-koden og historiske romanar. 
Og så tek han eit oppgjer med 
teosofien og særleg den greina 
som vert kalla ariosofi, som var 
ein forløpar til nazismen. 

Skamtegnet er ei vill blanding 

av fiksjon og fakta, teosofi og eit 
lenge sakna ark av den sjeldsynte 
gotiske «Sølvbibelen». Handlinga 
går føre seg på ei avgjerande tid 
i norsk historie, september 1905, 
då statsminister Michelsen for-
handla i Karlstad om dei norske 
grensefestningane, samtalar som 
skulle avgjere om det vart krig 
med Sverige eller ikkje. Sentralt 
i denne røvarhistoria står sven-
skekongens personlege utsen-
ding, som vert myrda i Kristiania. 
Så må religionshistorikar Sebas-
tian Lagergren og sekretær Oskar 
Prods Brattenschlag, Noregs svar 

på Sherlock Holmes og doktor 
Watson, løyse flokane. Det tek 
dei inn i eit miljø av rabiate, 
europeiske teosofar og ariosofar 
som vil vinne verdsherredøme, 
leidd av Jörg Lanz von Liebenfels 
og Guido von List, som begge er 
historiske personar. Førstnemnde 
skrytte lenge av at han var ein av 
forfedrane til nazismen.

MORO MED HISTORIE
– Skriv du historisk krim av di du 
har ein bodskap, eller berre for å 
fortelje ei god historie?

– Mest handlar det om å ha 
moro med historiske faktum 
og setje saman ei røvarhisto-
rie basert på dei. Men faktuma 
skal vere korrekte ned til minste 
detalj. Så tek eg gjerne opp seri-
øse tema, ting folk kanskje ikkje 
veit så mykje om i dag, som det 
okkulte forspelet til nazismen 
og den tyske völkisch-ideologien 
frå slutten av 1800-talet. Dei som 
stod bak desse rørslene, stod lag-
leg til for å verte skurkar i boka 
mi. Det er eit forstemmande fak-
tum at teosofien, som no er vor-
ten stoverein, var enormt opp-
teken av raseteoriar og anti-
semittisme. Dei hadde si eiga 
oppfatning av evolusjonslæra, 
der det mellom anna heitte at dei 
første menneskerasane formeira 
seg ved knoppskyting og eggleg-
ging, eller at den ariske rasen 
utvandra frå Atlantis i år 79.797 
f.Kr. Slikt sprøyt må det vere lov 
å latterleggjere.

– Også Albert Einstein dukkar 
opp i boka di, på eit heller ugun-
stig vis, og du legg Christian Mic-
helsen ord i munnen han aldri 
har sagt?

– Eg har vore særs respektfull 
med statsministeren og lèt han 

ikkje seie noko upassande eller 
noko han ikkje kunne ha sagt. Eg 
var faktisk meir svimmel då eg i 
den første romanen skulle leggje 
ord i munnen på Sherlock Hol-
mes, endå han er ein fiktiv per-
son.

Fauskanger vil ikkje utan 
vidare vedgå at opplagde fik-
sjonsinnslag er oppdikta. I staden 
tyr han til omgrepet kryptohisto-
rie, forteljingar om samanhengar 
som har vore skjulte til no. Han 
går heller ikkje av vegen for å gje 
historiske hendingar nye motiv 
eller årsaker. 

At det kjem fleire fiksjonslei-
kar med historia, kjenner Helge 
Fauskanger seg nokså viss på. 
Meir bibelomsetjing trur han der-
imot ikkje at det vert.

– SPRÅKLEG KAOS
– Kva var det som fekk deg til å gå 
laus på Det nye testamentet?

– Som del av eit studium i 
gammalgresk ville eg skrive 
bibelkommentarar. Men eg såg 
føre meg ei meir skeptisk og kri-
tisk vinkling enn den vanlege 
norske, vonlaust naive bibel-
kommentaren, skriven av tru-
ande for truande. Difor ønskte 
eg ei friskare omsetjing, utan 
omsyn til den eksisterande tradi-
sjonen og utan å prøve å forbetre 
noko som helst. Bibelen, og især 
breva frå Paulus, har mange set-
ningar som renn ut i inkje. Det 
er masse rot og språkleg kaos i 
originalteksten, noko som har-
monerer dårleg med den utruleg 
perfekte versjonen vi kjenner frå 
den autoriserte Bibelen. Dei som 
er ansvarlege for sistnemnde, har 
vore like mykje språkvaskarar og 
redaktørar som omsetjarar.

– Kva kvalifikasjonar har du 

for å setje om Det nye testamen-
tet frå grunnteksten?

– Eg har teke grunnleggjande 
kurs i gresk og studert bibel-
hebraisk ved Universitetet i Ber-
gen. Dessutan stør eg meg på 
mange andre gode kjelder; det 
finst så mykje å samanlikne med 
at eg veit eg ikkje skriv noko 
heilt vanvitig. Heile teksten min, 
vers for vers, er gjennomgått 
og kvalitetssikra av postdoktor 
Ey stein Dahl.

Mellom avvika Fauskanger 

– Eg såg føre meg ei 
meir skeptisk og kritisk
vinkling enn den van-
lege norske, vonlaust 
naive bibelkommenta-
ren, skriven av truande
for truande.

Helge K. Fauskanger

Endevender Bibelen 
og historia
Helge K. Fauskanger er ikkje heilt som andre. Med den eine handa skriv han 
røvarromanar, med den andre lagar han ei omsetjing av Det nye 
testamentet som får Bibelselskapet til å reagere.

– Fauskanger er ikkje så fri frå 
norsk bibeltradisjon som han sjølv
hevdar.

Morten Beckmann

Helge K. Fauskanger.  Foto: Juritzen-forlagene
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INGRID BERGMAN-JUBILEUM
Det er i år hundre år sidan Ingrid Bergman vart fødd, og difor skal ho 
hyllast på den 68. Cannes-festivalen. Mellom anna er det ho som skal 
pynta festivalplakaten. Dessutan er Stig Björkmans dokumentarfilm 
Jag är Ingrid invitert til festivalen. Filmen får svensk premiere først 26.  
august.

Ingrid Bergman vart fødd 29. august 1915, og ho døydde 29. august 
1982. Ho var nominert til Oscar sju gonger, og tre gonger fekk ho pri-
sen.

NORD-KOREA TRUGAR MED Å FYRA LAUS
Nord-Korea trugar med massiv eldgjeving dersom sørkoreanske akti-
vistar gjer alvor av trugsmålet om å sleppa ned ballongar med 10.000 
eksemplar av Hollywood-komedien The Interview, skriv Dagens  
Nyheter.

Den omstridde filmen, som handlar om drapsplanar mot leiaren Kim 
Jong-un, har skapt vondt blod i Nord-Korea. Aktivistane har truga med 
å senda ein halv million flygeblad over den strengt vakta grensa mel-
lom dei to landa.

Nord-Korea har oppfatta det som ei krigserklæring og melder at all 
eldkraft ved fronten kjem til å verta brukt for å hindra ballongane å 
koma innover landet.

Planen er at ballongsleppet skulle skje på dagen fem år etter at eit 
sørkoreansk farty vart søkkt og 46 personar mista livet.

HIVJU ERSTATTAR PERSBRANDT
Kristofer Hivju, som er kjend frå Game of Thrones, 
får ei ny rolle i dei svenske Beck-filmane. Han skal 
spela ein norsk politimann som dukkar opp når Mic-
hael Persbrandts Gunvald Larsson forsvinn ut av 
handlinga.

«Eg har vore Beck-fan lenge», seier Hivju til 
Aftonbladet.

Den femte Beck-filmen får premiere i 2016.

JØRGEN INGMANN ER DØD
Den kjende danske jazzgitaristen og Danmarks første vinnar av den 
internasjonale Grand Prix, Jørgen Ingmann, er død, 89 år gamal. Ekte-
paret Grethe og Jørgen Ingmann var stjerner i dansk underhaldnings-
liv i 1960- og 1970-åra. Den første hiten til paret var «Blot slentre gjen-
nom regn», og i 1963 vann dei Grand Prix med songen «Dansevise».

ROCKENS GUDMOR HAR FYLT 100 ÅR
Sister Rosetta Tharpe 
har vorte kalla rock‘n’ 
rollens gudmor. Den 20. 
mars ville ho ha fylt 100 
år. Ho var ein ameri-
kansk songar, gitarist og 
låtskrivar som skal ha 
påverka både Elvis Pre-
sley og Jerry Lee Lewis. 
Ho vart fødd i Cotton 
Plant i Arkansas i 1915, 
og ho var ein sentral 
artist då gospel vart 
populært i 1930- og 
40-åra.

«Ho song med ei 
kraft som fekk jord-
skorpa til å vibrera. 
Røysta dundra ut i eit 
kraftfullt vibrato, pynta 
med støv som var blåse 
opp frå amerikanske 
landevegar. Og gitaren 
syng med henne», heiter 
det i Dagens Nyheter.

Ho døydde av slag i oktober 1973 – berre 58 år gamal. I 2008 vart ho 
vald inn i Blues Hall of Fame.

ottar@dagogtid.no

Ingrid Bergman i 1963.  Foto: NTB scanpix

Sister Rosetta Tharpe.  Foto: NTB scanpix

har funne frå den autoriserte 
Bibelen, kan nemnast at kros-
sen som er eit så viktig symbol 
i kristendomen, i originaltek-
sten er omtala som staurós, som 
berre tyder ‘pæl’. Og dei tre kon-
gane som kom til det nyfødde 
Jesusbarnet, var korkje tre eller 
kong ar. Dessutan meiner han det 
er på tide å få fram det forskinga 
lenge har synt, at Peters 2. brev 
slett ikkje er skrive av apostelen 
Peter, men truleg vart forfatta 
hundre år etter Jesu tid. 

– Eg kjem ikkje med sterke 
påstandar, berre døme på at det 
som verkar så opplagt og avgjort, 
kanskje ikkje er det likevel. I van-
leg norsk bibelomsetjing vert det 
lagt på eit ekstra ferniss av myte-
bygging eller standard kristen-
dom. Den tradisjonen har eg 
freista fristille meg heilt frå.

DEBATTBOK
– Korleis ville kristenlivet her i 
landet sett ut dersom boka di 
fekk status som det einaste rette?

– Etter som kommenteringa 
og annoteringa mi er skep-
tisk og uvørdsam, meir enn tru-
ande og aksepterande, ville ver-
sjonen min aldri kunne verte 
bruks bibel. Mest av alt er dette ei 
debattbok. Og ikkje trur eg boka 
mi ville stimulert til bibellesing, 
heller. Upolerte og råe som desse 
tekstane er, vil nok lesinga verte 
frustrerande for mange. Men 
vonleg vil boka mi gjere det van-
skeleg å halde oppe mytologien 
om den perfekte Bøkenes bok.

som råd etter den greske grunn-
teksten, går ut over kommuni-
kasjonen. Å overføre syntaksen 
frå eit språk til eit heilt anna, ser 
han på som lite produktivt. Det 
må gå føre seg ei anna slags over-
føring frå kjeldespråket til mot-
takarspråket, og då vert spørs-
målet: Korleis skal ein setje om? 
Skal ein leggje seg så nær grunn-
teksten som mogleg eller prøve å 
få tak i meininga?

ULIKE OMSETJINGSMETODAR
– Norsk tradisjon, slik vi kjenner 
han frå bibelomsetjinga i 1904 og 
revisjonen frå 1930, la stor vekt 

på det ordrette. Men den nye ver-
sjonen i 1978 var basert på ein 
radikalt annleis omsetjingsme-
tode. Der vart meining prioritert 
framfor forma på kjeldeteksten. 
Denne utgåva møtte kritikk for 
å vere altfor fri og omskrivande. 
Difor ønskte ein i 2011-bibelen 
å gå nærare kjeldeteksten att. 
2011-utgåva, og især slik ho vart 
omsett, ber nok likevel preg av at 
arbeidet tok til som ein varsam 
revisjon av 1978-utgåva, og er 
nok difor ikkje så «teksttru» som 
1904/1930-utgåva.

– Er det då rett å seie at Fausk-
angers omsetjing ligg nærare 

1930-utgåva enn 2011-versjonen?
– I utgangspunktet skulle ein 

tru det. Men også 1930-bibelen 
legg vekt på å gjere teksten meir 
tilgjengeleg og forståeleg for 
lesaren enn det Fauskanger gjer, 
endå om begge følgjer den same 
omsetjingsmetoden.

– Kan vi sjå Fauskangers ver-
sjon som ein råtekst for dei om -
setjingane vi kjenner som dei 
autoritative?

– Ja, og han kan vere nyttig 
som eit alternativ ved sida av dei 
meir kommunikative versjonane, 
konkluderer stipendiat Morten 
Beckmann.

Helge K. Fauskanger.  Foto: Juritzen-forlagene


