
Tabernakelbyggnaden 
 

Grunden av ett mycket speciellt silver 
 

Fotstyckena som var som grund för tabernaklets väggar gjordes av silver, försoningens färg. och 

var 100 st  som vägde 34 kg var. Men det var inte vilket silver som helst. Efter att Gud hade 

räddat Israelerna ur Egypten pålyste Gud Israelerna om att det var nu Han som hade rätten till 

deras liv. Men Han tillät att alla män (förutom leviterna) skulle få ge en lösepenning för att lösa 

sitt liv till att leva normalt familje- och yrkesliv. Priset var endast symboliskt: en silverpenning 

som kallades en halv sikel. (2 Mos 30:13). När man räknade penningarna kom man fram till 603 

350 stycken, vilket visade att alla män betalade (om man jämför med folkräkningarna. Om man 

överför dessa till talentens vikt så kommer man fram till att silvret vägde 100 talenter och 1775 

siklar. Av detta silver gjordes alltså de hundra socklarna av silver, så att hela grunden för 

tabernaklet utgjordes av lösepenningen. Ett faktum värt att notera! Inget silver användes till 

någonting annat än att uppehålla tabernaklet. Det återstående silvret användes nämligen vid 

förgårdens "tak". Se förgården och dess stolpar. Alltså var försoningens silver både början, 

grunden, och slutet på tabernaklet. (se Brown: The Tabernacle. Its priests and its services) 

 

 

Två fotstycken av silver under varje bräde 

 

 19.  Och du skall göra fyrtio fotstycken av silver (försoningens färg) att sätta under de 

      tjugu bräderna, två fotstycken under vart bräde för dess två 

      tappar. (2 Mos 26:19; 36:24) 

 

 

Bräderna till väggarna 
 

Tabernaklet var byggt av 48 plankor (5m höga och 75 cm breda) av akacieträöverdragna med 

guld. De hölls samman av bjälkar och silverfotstycken. 

 

 

Av akacieträ 

 

15.  Bräderna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de 

      skola ställas upprätt. 

 16.  Tio alnar (1 aln=0,5m) långt och en och en halv aln (1 aln=0,5m) brett skall vart bräde 

      vara. (5m x 0,75 m) (2 Mos 26:15-16; 36:20-21) 

 

 

Överdrags med guld 

 

 29.  Och bräderna skall du överdraga med guld, (2 Mos 26:29a; 36:34a) 

 

 



Två tappar i varje bräde 

 

 17.  Vart bräde skall hava två tappar, förbundna sinsemellan med en 

      list; så skall du göra på alla bräderna till tabernaklet. (2 Mos 26:17; 36:22) 

 

 

Tjugo bräder på södra sidan 

 

Tabernaklet stod med ingången mot öster, så att långsidorna var mot norr och söder och 

kortsidorna mot väster och öster. Öster, med ingången, var således framsidan medan väst var 

baksidan 

 

 18.  Och av tabernaklets bräder skall du sätta tjugu på södra sidan, 

      söderut. (totalt 15 m) (2 Mos 26:18; 36:23) 

 

 

Två fotstycken av silver under varje bräde 

 

 19.  Och du skall göra fyrtio fotstycken av silver (försoningens färg) att sätta under de 

      tjugu bräderna, två fotstycken under vart bräde för dess två 

      tappar. (2 Mos 26:19; 36:24) 

 

 

Tjugo bräder på norra sidan 

 

 20.  Likaledes skall du på tabernaklets andra sida, den norra sidan, 

      sätta tjugu bräder, 

 21.  med deras fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under vart 

      bräde. (2 Mos 26:20-21; 36:25-26) 

 

 

Åtta bräder på västra sidan 

 

 22.  Men på baksidan av tabernaklet, västerut, skall du sätta sex 

      bräder. 

 23.  Och två bräder skall du sätta på tabernaklets hörn, på baksidan; 

 24.  och vartdera av dessa skall vara sammanfogat av två nedtill, och 

      likaledes sammanhängande upptill, till den första ringen.  Så 

      skall det vara med dem båda.  Dessa skola sättas i de båda 

      hörnen. 

 25.  Således bliver det åtta bräder (totalt 6 m) med tillhörande fotstycken av 

      silver, sexton fotstycken, nämligen två fotstycken under vart 

      bräde. (2 Mos 26:22-25; 36:27-30) 

 

 

 

 



Tvärstänger 

 

 26.  Och du skall göra tvärstänger av akacieträ, fem till de bräder 

      som äro på tabernaklets ena sida 

 27.  och fem tvärstänger till de bräder som äro på tabernaklets andra 

      sida, och fem tvärstänger till de bräder som äro på tabernaklets 

      baksida, västerut. 

 28.  Och den mellersta tvärstången, den som sitter mitt på bräderna, 

      skall gå tvärs över, från den ena ändan till den andra. (2 Mos 26:26-28; 36:31-33) 

 

 

Överdrags med guld 

 

Tvärstängerna skall du överdraga med guld. (2 Mos 26:29; 36:34) 

 

 

Ringarna i guld 

 

och ringarna på dem, i vilka tvärstängerna skola skjutas in, skall du göra av guld. (2 Mos 26:29b) 

 

Tabernaklet var 15 m långt och fem meter brett och 5 meter högt..  

 

 

Taket 
 

Tältets tak utgjordes av två stora sammanhäktade tygstycken av linne. Vart och ett av dem bestod 

av fem tygvåder (13 m lång, 1,8 m breda) av vitt, mörkblått, purpurrött och rosenrött garn 

(Kungliga färger + återlösningens färg). Det ena stycket täckte det allra heligaste det andra det 

heliga, såväl tak som väggar. med undantag för ingången. Över linnet låg ett tvådelat täcke av 

gethår (13,5 m lång och 1,8 m bred; 11 våder = 6+5) som även räckte över ingången. Över detta 

ännu ett lager av rödfärgat vädurskinn och ett lager av skinn från sjökor (tahasskinn). Utifrån 

såg alltså tältet ut som vilket beduintält som helst, förutom form och storlek. Från utsidan kunde 

dess inre obeskrivliga skönhet inte anas j.f.r. Jesus, församlingen (Blodsförbundet, Nilsson).  

 

 

Det yttre täckelset 
 

Av gethår 

 

  7.  Du skall ock göra tygvåder av gethår till ett täckelse över 

      tabernaklet; elva sådana våder skall du göra. (Till det inre skulle det vara 10 våder) 

  8.  Var vad skall vara trettio alnar (1 aln=0,5m) lång (alltså 1 m längre än det inre täckelset) och 

fyra alnar (1 aln=0,5m) bred; de elva våderna skola hava samma mått. (2 Mos 26:7-8; 36:14-15) 

 

 

 



Fem våder i ett stycke och sex våder i det andra 

 

  9.  Fem av våderna skall du foga tillhopa till ett särskilt stycke, 

      och likaledes de sex övriga våderna till ett särskilt stycke, 

      och den sjätte våden skall du lägga dubbel på framsidan av 

      tältet. (2 Mos 26:9; 36:16-17) 

 

 

Femtio öglor 

 

10.  Och du skall satta femtio öglor i kanten på den ena våden, den 

      som sitter ytterst i det ena hopfogade stycket, och femtio öglor 

      i kanten på motsvarande våd i det andra hopfogade stycket. (2 Mos 26:10) 

 

 

Femtio häktor av koppar 

 

 11.  Och du skall göra femtio häktor av koppar ( För det inre täckelset var häktorna av guld) och 

haka in häktorna i öglorna och foga täckelset tillhopa, så att det utgör ett helt. (2 Mos 26:11; 

36:18) 

 

 

De våder som hänger över... 

 

 12.  Men vad överskottet av täckelsets våder angår, det som räcker 

      över, så skall den halva våd som räcker över hänga ned på baksidan av tabernaklet. 

 13.  Och den aln (1 aln=0,5m) på vardera sidan, som på längden av täckelsets våder 

      räcker över, skall hänga ned på båda sidorna av tabernaklet för 

      att övertäcka det. (2 Mos 26:12-13) 

 

 

Ytterligare överdrag 
 

Rödfärgade vädurskinn samt skinn av sjökor 

 

 14.  Vidare skall du göra ett överdrag av rödfärgade vädurskinn till 

      täckelset, och ytterligare ett överdrag av tahasskinn (sjökorskinn) att lägga 

      ovanpå detta. (2 Mos 26:14; 36:19) 

 

 

 

 

 

 

 



Förhänget till det heliga 
 

 36.  Och du skall göra ett förhänge för ingången till tältet, i 

      brokig vävnad av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat 

      vitt garn. (2 Mos 26:36; 36:37) (samma som till det allra heligaste, dock saknas keruberna) 

 

Står på fem stolpar av guldöverdraget akacieträ 

 

 37.  Och du skall till förhänget göra fem stolpar av akacieträ (till det allra heligaste var det fyra 

stolpar) och överdraga dem med guld, (2 Mos 26:37a; 36:38) 

 

 

med hakar av guld 

 

och hakarna på dem skola vara av guld, (2 Mos 26:37b; 36:38) 

 

 

på fotstycken av koppar 

 

och du skall till dem gjuta fem fotstycken av koppar. (2 Mos 26:37c; 36:38)  

 

Till det allra heligaste var fotstyckena av silver. Koppar talar om offer och lidande 
 


