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I titusener av kirker, 
kapeller og katedraler, på 
fjernsyn og i radio, skal 
gamle helligtekster straks 
kalle hjorden til jule

feiring. Tekstene har en 
brokete og hendelsesrik 
forhistorie.

Hans Johan Sagrusten har 
skrevet en populærvitenska
pelig bok om jakten på de 
tidligste manuskriptene i 
Bibelen, «Det store puslespil
let». Her får vi fortellinger om 
fattige og analfabetiske 
bønder som under letingen 
etter gjødselsjord fra Nilens 
bredder kom til å sette 
spadebladet borti en leir
krukke med 
urgamle og 
verdifulle 
manuskrip
ter. At 
geskjeftige 
antikvitets
handlere 
gjorde seg rike på fattigfolks 
nærhet til jorda er ingen 
nyhet, men at språkmektige 
bibelforskere leder an i den 
ulovlige utførselen av egyp
tiske kulturskatter gir en viss 
ironi: Mye moderne bibel
forskning er basert på 
kultur kriminalitet. 

Men bibeljaktens manus
kriptfunn har vært avgjøren
de for mer forskning enn den 
som har med Bibelen å gjøre. 
Funnene inkluderer da også 
reminisenser av bøker fra 
antikkens diktere, som for 
eksempel Homer. Inntil 
Dødehavsrullene ble funnet 
var manuskriptet som ble kalt 
«Kongen av Aleppo» den 

eldste tekstversjonen av 
jødenes hellige skrifter. Histo
rien om manuskriptet er den 
reneste thriller. 

Ja, Sagrusten vil både være 
pedagog og spenningsforfat
ter. Hans cliffhangere og 
frampek kommer så tett at 
lesningen fort kan bli opp
jaget, men teksten har likevel 
et stemmenærvær som 
skaper rom for lesningen. 
 Kritiske spørsmål til manu
skriptforskningen driver den 
populærvitenskapelige 
fortellingen. Dessverre er 
pocketboka om ursolide 
antikke bøker selv av middels 

bokkvalitet. 
Teksten er 
vanskelig å 
lese inn mot 
limfalsen og 
typografien 
er blass.

Dan 
Browns påstander i «Da 
Vincikoden», om pavekirke
lige manipulasjoner med 
tekstutvalget i Bibelen, blir 
grundig tilbakevist av 
Sagrusten. Blant annet 
funnet av det som kalles 
«Papyrus 52» – en flatbrødstor 
bit av Johannesevangeliet 
– viser at avskriftene av 
Bibelen er patente. Selv om 
det er mange eksempler på at 
skriverne har gjort tilføyelser 
og preget tekstene med sin 
egen begeistrede lesning, har 
hovedinnholdet vært på plass 
i to tusen år. 

De første kristne ble kalt 
«bokfolket», og fordi bøkene 

deres var boksamlinger 
kunne bokrullene fort bli 25 
meter lange, et sabla skrolle
styr for oppleserne. Derfor 
gikk de over til sideforside
formatet, eller kodekser, som 
bokformatet ble kalt. Produk
sjonen av helligskriftenes 
bøker ble etter hvert et 
forbilde for den øvrige 
bokkunsten. 

Det var de såkalte «ørken

fedrene» i de første egyptiske 
klostrene som sørget for at 
verdenshistoriens viktigste 
boksamling ble bevart. En av 
betingelsene for å bli opptatt 
som nonne eller munk skal 
ha vært at kandidaten kunne 
lese og skrive – hvis ikke ble 
hen nødt til å lære det utenfor 
klosterets port. Munkenes 
«kommunistiske» levesett 
har inspirert ettertiden like til 

denne dag. Den italienske 
filosofen Giorgio Agamben 
utga nylig en bok om felles
skap og samfunnsorganise
ring basert på klosterreglene. 
Den kontemplative bølgen og 
aktivismen som nå går i 
kirkesamfunn verden over 
har samme klosteropphav, 
der nærheten til manuskrip
tene var en like stor del av det 
hellige livet som delingen av 
godene.

Hans Johan Sagrustens 
bokhistoriske spenningsfor
telling gir god kunnskap om 
det som til syvende og sist 
handler om troverdighet, ikke 
ulikt juleevangeliet.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Funn: Historien om kristendommens manuskripter er den reneste thriller.
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De første 
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Dette er historien om Norge i de siste  
200 årene slik den aldri før har vært 
skrevet! Kjartan Fløgstad, Jon Langdal, 
Espen Søbye, Harald Berntsen – fire 
meritterte historikerne og forfattere  
tegner et bilde av Norge med vekt på  
arbeiderkamp, revolusjonære 
strømninger og folkekultur.

«... stykkevis glitrende i beskrivelse 
og formuleringer.»
Finn Stenstad, Tønsbergs Blad
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Sterkt om lengsel  
etter en ukjent far.

«... et viktig bidrag  
i arbeidet med å gjøre 
lokalhistorien interes-
sant og levende.» 
Rose Maria Korol,  
Smaalenenes Avis

Hva er forskjellen på 
Republikken Kongo 
og Den demokratiske 
republikken Kongo? 
Hvordan har det seg 
at San Marino ligger 
omgitt av Italia på 
alle kanter?

«Et nyttig oppslagsverk 
med grunnskolekunn-
skapene vi har glemt, 
om geografi, historie  
og demografi.»  
Runar Larsen,  
Magasinet Reiselyst


