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Bokfolket
Mål

Å gi kunnskap om bokformatene i antikken og skape refleksjon
rundt hvordan bokformatet påvirker bruken av tekster også i dag.

Innledning

På den tida da Det nye testamentet ble skrevet, var så å si alle
bøker skrevet i bokruller. Men bøkene i Det nye testamentet ble
svært tidlig skrevet i kodekser , altså bøker med ark til å bla i. Av
de nesten seks tusen manuskriptene som er funnet av Det nye
testamentet, er bare fem (5) fra en bokrull; resten er fra bøker?
Hva kan forkjærligheten for bokformatet ha gjort med lesernes
bruk av tekstene?
1. Se den morsomme videoen «Helpdesk i middelalderen» med
skuespillerne Øystein Bache og Rune Gogstad: Gå til nettsida
www.youtube.no og søk etter «Medieval helpdesk». Velg den
videoen med flest treff, som har høyest kvalitet. Se videoen
sammen.

Øvelse

2. Les et lengre avsnitt fra et av evangeliene høyt for hverandre,
for eksempel en av disse kjente talene av Jesus:

Til samtale

- Matteus kapittel 5 – 7 (Bergprekenen)
- Matteus kapittel 13 (Lignelsestalen)
- Matteus kapittel 24 – 25 (Endetidstalen)
- Lukas kapittel 15 – 16 (Jesus taler i lignelser)
- Johannes kapittel 14 – 16 (Jesu avskjedstale)
Videoen «helpdesk i middelalderen» tidfester overgangen fra
bokrull til bok til middelalderen. Men for de kristne bøkenes del
skjedde overgangen mye tidligere, trolig allerede rundt år 100
e.Kr. Helt fra begynnelsen har altså de kristne lest fra bøker, ikke
fra bokruller.
1. Boka nevner flere ulike grunner til at de kristne foretrakk
boka framfor bokrullen. Hvilken grunn tror dere var viktigst?
2. Ville dere ha brukt Bibelen på en annen måte hvis den var
skrevet i bokruller? Hva ville ha vært forskjellig?
3. Hvilke fordeler gir det å ha Bibelen i ei bok som en kan bla i,
og hvilke utfordringer gir det?

4. Hvilket er det mest kjente sitatet i de kapitlene dere leste

fra Bibelen? Har dere kanskje et favorittvers i teksta?

5. Gir det en ny forståelse å lese sitatet i den sammenhengen

Fra boka

der det står? Kaster sammenhengen nytt lys over
innholdet?
6. Hvordan oppleves det å lytte til ei så lang bibeltekst i
sammenheng? Er det kjedelig eller givende?
7. Hvordan kan dere selv begynne å lese lengre tekster i
sammenheng, i stedet for bare korte tekster?
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