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Forord 

 
Det finnes ennå mange og store oppgaver å løse før det norrøne tekstmate-
rialet som inkluderer bibelstoff, er utnyttet vitenskapelig. Det meste av 
dette finnes innenfor de tekstene som går under fellesbetegnelsen Stjórn. 

Viktige hindringer for å drive forskning på området har vært at det til 
nå har manglet en moderne kritisk utgave av disse tekstene. En har derfor 
ikke i tilstrekkelig grad kunnet gjøre seg kjent med håndskrift- og kilde-
materialet som danner grunnlag for dem, eller med de måter kildene har 
vært utnyttet på. Fra 2009 foreligger en ny utgave av Stjórn med margrefe-
ranser til de kilder det med rimelig grad av sikkerhet har vært mulig å 
identifisere. Denne er nedenfor markert med Stj. Ungers utgave av 1862 er 
referert til som U. 

Teksten i denne boka er en bearbeidet og oppdatert utgave av verket 
med samme tittel som kom ut på Novus Forlag i 2 bind i 1987. Det baserte 
seg på avhandlingen “En kompilator i arbeid. Studier i Stjórn I. 1-2”.  Den 
ble forsvart for graden dr. philos. ved Universitetet i Oslo 29. mai 1986. 
Det meste av orientering om håndskrifter er sløyfet. En henviser til Stjórn-
utgavens innledning. 

Mye av det som var noter etter hvert kapittel, er, på bakgrunn av anbe-
faling fra kritikere, trukket inn i hovedteksten. Forfatter-, verk- og sidere-
feranser er her markert med rødt. Navn på bibelskriftene er hentet fra la-
tinsk bibeltradisjon. Forkortelser for de enkelte bibelskrifter er i overens-
stemmelse med nyere, kritiske Vulgata-utgaver. De er å finne i listen over 
“Litteratur, forkortelser og symboler” i Stj cxxix-cxlv. 

Takk til Høgskolen i Vestfold som har tatt på seg å gi ut denne nettut-
gaven for en tidligere medarbeider innenfor lærerutdanning. En særskilt 
takk til høgskolebibliotekar Kjell Ove Jahr for hans dyktige arbeid med å 
gjøre teksten allment tilgjengelig på nettet. 

 
Reidar Astås 
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Oppgave og tilnærming 

Hensikten med denne undersøkelsen er å avklare en del fundamentale spørsmål om 
opphav, egenart, form og innhold for den delen av tekstmaterialet som i forskningen 
er kalt Stjórn I og omfatter sidene 3-453 i Stj. 

Utgangspunkt er følgende tese: Stjórn I er en historiebibel kompilert for og til-
passet norsk-islandske tilhørere/lesere av én person. Oppgaven blir å prøve, under-
bygge og begrunne denne tesen. Hovedvekten blir derfor lagt på en saumfaring av 
tilblivelsen av verket. To problemområder er her flettet inn i hverandre: Det første er 
selve kompileringen, det andre er oversettelsen til norrønt av de tekstene som har 
tjent som forelegg. 
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Den skriftlige nedtegningens historie, fra teksten ble satt på pergament til den fo-
relå i de bevarte håndskrifter, blir i denne sammenheng sekundær. Overleveringshis-
torien og dens problematikk tar vi bare inn i synsfeltet i den grad denne har betyd-
ning for arbeidet med oppgaven som er definert ovenfor. 

Et viktig spørsmål å avklare er om Stjórn I i sin overleverte skikkelse er et origi-
nalt norrønt verk, eller om det er en oversettelse av et tapt og hittil ikke identifisert 
verk skrevet på et annet språk. Nær knyttet til dette er spørsmålet om kompilatoren 
fortsetter en norrøn oversettertradisjon  når det gjelder bibelstoff, eller om verket re-
presenterer nyinnsats. I hvor høy grad har kompilatoren vært avhengig av verker la-
get før hans tid, ikke minst bibelverker som må ha foreligget, som Stjórn II og Stjórn 
III? Har kompilatoren hatt oversatte stoffkilder for hånden, eller har han selv over-
satt etter behov? Skal vi komme opphavspersonen nærmere inn på livet, må vi un-
dersøke hvilke kilder han har brukt, og hvordan han har anvendt dem.1 

For sentrale kompilasjonsverker fra middelalderen foreligger undersøkelser av 
kompilasjonsteknikk og arbeidsmåte, således for Petrus Comestors Historia Scho-
lastica, Vincentius Bellovacensis’ Speculum Historiale og Isidor av Sevillas Etymo-
logiae. Kompilatorers arbeidsmåte har imidlertid vært lite undersøkt for verker in-
nenfor norrønt område.2 

Ut fra det mål vi har satt, vil vi forsøke å vinne oversikt over verkets struktur og 
komposisjon slik det foreligger i håndskriftene. Her vil det være av betydning å få 
tak i hvilke enheter det består av, og hvordan disse enhetene er koblet sammen. Der-
for må vi gå til så nøyaktig kartlegging av kildematerialet som mulig. Siden gjengi-
velse av bibeltekst står sentralt i Stjórn I, er det av stor betydning å bringe klarhet i 
hvor mye bibeltekst som finnes der, og hvilket grunnlag den bygger på. Videre må vi 
analysere bibeltekstens forhold til forelegget ved å undersøke hvilken plass og hvil-
ken funksjon den har i verket. Til dette hører nitid sammenligning av hele den nor-
røne teksten med de kildetekstene som synes å være benyttet i verket. 

Dette innebærer at vi må undersøke hvordan redigeringsarbeidet er utført. Vi vil 
etterspore om det finnes faste mønstre i kildebruken, og - om så er tilfelle - prøve å 
finne ut hva som er karakteristisk for disse mønstrene. I den sammenheng må vi også 
undersøke om det finnes modell for kildeutvalg og kildebruk, og i hvor høy grad og 
på hvilken måte eventuelle modeller er utnyttet. Finner vi prinsipper og plan bak kil-
debruken, må det ut fra dette gå an å si noe om hensikten med verket. 

 
1 Thorell 1951:216 sier i sin språklige undersøkelse av håndskriftene til den gamle svenske bibelover-
settelsen: “Författarfrågan skulle möjligens kunna lösas genom en undersökning, inriktad på att finna 
och undersöka källorna till bibelverket.” Noe lignende må gjelde for Stjórn I. 
2 Meissner 1910 gransket en redaksjon av Rómverja saga under dette synspunkt, og Widding/Bekker-
Nielsen 1960 har undersøkt kompilators arbeidsmåte i håndskriftet Holm perg 3 fol. 
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Vi vil undersøke hvilken idé som kan ligge bak oppkomsten av et verk som det-
te, og om det eventuelt avspeiler tendenser og tradisjoner. I denne sammenheng står 
det sentralt å undersøke hvilken funksjon verket var tiltenkt. Det vil være av betyd-
ning for oppgaven å få klarlagt prologens forhold til verket for øvrig. Det er også 
viktig å få fastslått hvilken egeninnsats opphavspersonen har gjort, og i hvor høy 
grad verket avslører hans profil, både som kompilator/redaktør og teologisk-kirkelig. 
I forlengelsen av dette ligger en drøfting av hvem den uidentifiserte kompilator kan 
ha vært. 
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Vi må også prøve å få tak i hva verket kan fortelle om tilhørere/lesere. I hvilken 
grad avspeiler det deres erfaringsverden og kunnskapshorisont? For å klarlegge dette 
må vi vende interessen mot den formidlingsvirksomhet som her ble foretatt. Men til 
dette hører en undersøkelse av hva verket kan fortelle om miljøet det skulle fungere 
innenfor. 

Den som komponerte Stjórn I, har måttet velge stoff fra en omfattende tekstmas-
se og legge det til rette for en bestemt gruppe tekstbrukere. Med denne teorien som 
grunnlag må vi prøve å finne hvilke kriterier han har holdt seg til i sitt tekstutvalg, 
og hva han har villet med det han legger fram i verket. 

Stjórn I omfatter, foruten lånt stoff, en mengde kortere eller lengre innskudd 
kompilatoren har satt inn for egen regning. Det vil bli en viktig oppgave å få klarlagt 
hvor disse finnes, hva de inneholder, og hvilken funksjon de har. Deretter kan vi gå 
videre til hvilke oppfatninger som kommer til uttrykk gjennom dem. Det blir i den 
sammenheng av betydning å undersøke i hvilken grad hans teologi avspeiler seg der. 

Det er dessuten av betydning å få undersøkt: 
a) Forekomst/ikke-forekomst av tekstmateriale i forhold til kildeverkene. En slik 

undersøkelse kan avdekke hva opphavspersonen har holdt for viktig eller mindre 
viktig, og kan avspeile interesser og intensjoner hos kompilatoren. 

b) Frihet/bundethet i forhold til kilden. Søking på dette feltet vil sannsynligvis gi 
viktige signaler om kompilatorens oppfatning av stoffet han forvaltet. Om vi har for 
oss bare tilfeldig likhet eller står overfor bevisste lån, vil det i mange tilfeller være 
vanskelig å svare definitivt på. Det er likevel viktig at en er oppmerksom på proble-
met. Dette kan nemlig hjelpe oss til den rette varsomhet i vurderingen av norrøn 
tekst i forhold til kilde. Ofte vil en nøyaktig sammenligning av tekst og sannsynlig 
kilde gi en pekepinn her. Vi må også ta i betraktning at omskriving av allerede fore-
liggende stoff og supplering av dette ved annet materiale som forelå, var en mulighet 
som ble utnyttet i verkets samtid.3 Avvik fra stoffkildenes tekst slik de er tilgjengeli-
ge for oss, kan det være tre grunner til: 1. Brukeroriginalen kan ha hatt en annen le-
semåte enn den vi finner i den teksten vi sammenligner med. 2. Overset-
ter/kompilator har misforstått kildeteksten. 3. Oversetter/kompilator har med hensikt 
gjengitt fritt. 

c) Omgruppering av stoff i forhold til kilde. Studiet av slik tekstmanipulasjon 
kan gi indikasjon om arbeidsprinsipper kompilatoren har fulgt. 

d) Utpyntinger og tilføyelser. Disse gir et bilde av hva kompilatoren fant nød-
vendig å forklare nærmere, men også i hvilken retning og på hvilken måte han tolket 
kildens tekst. 

Et hovedkriterium ved forsøk på å skille ut kompilatorens egne innskudd må 
være at de ikke finnes i noen av kildene. Om teksten avviker fra den omkringstående 
tekst i ordvalg og språkform, er også en pekepinn på at vi kan ha for oss et innskudd 
fra kompilatoren selv. Imidlertid vil det i en del tilfeller foreligge mulighet for at 

 
3 F.eks. av Bergr Sokkason, se Fell 1966. 
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innskuddet er hentet fra en skriftlig kilde. Her må fellestrekk mellom innskudd og 
teknikken bak kompilatorens bruk av den være korrigerende instanser. 

I alle tilfeller må vi kunne regne med at kompilatorens tillegg til de vanlige kil-
der vil være signaler om noe han fant manglet, og hva han fant det nødvendig å fylle 
ut med. Ved å studere egeninnskuddenes innhold og plassering mener vi å kunne få 
hjelp til klarlegging av sider ved kompilatorens egen profil. Her står han nemlig 
udekket av kildene. 
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e) Skrivemåten for sjeldent forekommende steds- og personnavn. Er navnefor-
mer nøyaktig og konsekvent skrevet i de håndskriftene som ligger til grunn for un-
dersøkelsen, vil dette være en god indikasjon på at vi har for oss former som kompi-
latoren selv har benyttet, og som avskriverne har funnet i sine forelegg. Likhet i 
navneformer kan således hjelpe oss til nærmere å bestemme hvilken av flere mulige 
kilder kompilatoren kan ha benyttet. 

f) Enkelte karakteristiske språktrekk. Vi finner imidlertid ikke å kunne legge stor 
vekt på å utnytte språklig materiale av denne art, siden det stort sett er overtatt og 
oversatt stoff vi har med å gjøre. Det er en kjent sak at stilen kan skifte sterkt i over-
satte norrøne verk. Den kan i høy grad både bli etterlignet eller tilpasset gitte mønst-
re. Det vil være en egen oppgave å studere språklige forhold til kildene, bruk av 
fremmedord og lånord, lånebetydning, betydningslån osv. Men leilighetsvis kan det 
være nødvendig å trekke inn slike elementer. 

Vi tar i betraktning at oversettervansker for kompilatoren og forvanskning av 
teksten ved avskrivere kan være en kompliserende faktor for undersøkelsen. Trass i 
denne reservasjon forventer vi å få et inntrykk av hvordan kompilatoren har forkortet 
eller stokket om på stoffet, av hva han har utelatt eller endret, og av hva som er 
kompilatorens egne innskudd og tillegg. 

Finnes det harmoniseringstendenser, vil disse være vitnesbyrd om hvor kompila-
toren har sett motsetninger innenfor sitt foreleggsmateriale, og de kan vise oss hvor-
dan han har arbeidet aktivt for å råde bot på dette. Spor av at kompilatoren forsøker å 
etablere en indre sammenheng i stoffet, kan vise oss om og hvordan han får tekster 
fra ulike kilder til å fungere sammen. 

Plassering av kapitteloverskrifter, kildemarkeringer og interne tekstreferanser be-
trakter vi som vitnesbyrd om at det er et gjennomarbeidet og bevisst disponert verk vi 
har foran oss. En undersøkelse av disse markeringene kan bidra til å avdekke i hvil-
ken grad kompilatoren har oversikt over og behersker sitt totale tekstkorpus. 

Under omtalen av Stjórn III Stj:522-1214 hevder Kirby 1986:173ff at det der fo-
rekommer en rearrangering av detaljer og en nøyere utpensling av episoder i forhold 
til foreleggstekstene. På den annen side oppdager en sammenfatninger og utelatelser. 
Det blir en oppgave for oss å finne ut om dette forholder seg på samme vis i Stjórn I. 

Vi vil altså måtte foreta et sammenlignende tekstkritisk studium av forholdet 
mellom norrøn tekst og kildene. Deretter må vi systematisere og strukturere materia-
let for å kunne trekke slutninger av det om verk, kompilator og tilhørere. 

Verket Stjórn I må sees i sammenheng med det sosiale miljø vi mer eller mindre 
klart kan avdekke at brukerne hører hjemme i. Men like viktig er det å få fram sam-
menhengen det har med den kirke det tydeligvis skal tjene, ikke minst ved sin eks-
plisitte relasjon til gudstjenesteliv og messe. Gjennom den form for tekstanalyse vi 
har antydet ovenfor, mener vi å kunne nå fram til resultater på dette området. 

Vi forutsetter at en etter forholdene lærd kompilator har arbeidet med sine fore-
legg ved å følge en på forhånd lagt plan. Undersøkelsen vil kunne bekrefte eller av-
krefte om dette er riktig. Vi må kunne regne med å finne svar på hvilket formål teks-
ten skal tjene, og hvilken tradisjon den står i. For å få klarhet i om stoff er interpolert 
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av seinere avskrivere, og altså ikke har hørt til verket fra først av, vil det være av betydning
å avklare om vi møter samme forhold til og behandling av kildematerialet gjennom 
alle deler av verket. Dette kan være et sikrere kriterium enn stilen. 

Det vil ikke være mulig innenfor grensene for én avhandling å undersøke i full 
bredde alle punktene som er nevnt ovenfor. Det vi er ute etter, er det representative 
og typiske. Vi tar fram eksempler og peker på tendenser, viser sammenhenger og an-
tyder årsaker. Tekstene selv leverer beleggsmaterialet, på bakgrunn av annen norrøn 
litteratur og av europeisk middelalderlitteratur for øvrig. 
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Temahistorikk 

Stjórn-tekstenes omfang 

Den store håndskriftsamleren Árni Magnússon (1663-1730) bruker i sin beskrivelse 
av innholdet i islandske middelalderhåndskrifter betegnelsen “Stjórn” bare om bibel-
stoff fra og med Gn (1 Mos) 1 til og med IV Rg (2 Kong) 25, tillegg fra andre kilder 
inkludert. På omslaget til håndskriftet AM 229 fol V står det med Árni Magnússons 
egen håndskrift: “Um Stiorn. ): Historiam Scholasticam Petri Comestoris Islandice” 
(Om Stjórn, det vil si Peter Comestors Historia Scholastica på norrønt). Han bruker 
“Islandice” for å uttrykke at verket var på norrønt mål, i samsvar med vanlig termi-
nologi i hans samtid. Det kan se ut som om han her sier at Peter Comestors verk om-
handler, dvs. utfyller og kommenterer, Stjórn. Bibelskriftene 1. og 2. Makkabeerbok 
slik de forefinnes i AM 225 fol regner han ikke med til Stjórn, men nevner dem un-
der “Historia Judaica” (Jødisk historie, Gyðinga saga). Håndskriftet AM 617 4o fra 
siste halvpart av 1500-tallet tar han med blant Stjórn-håndskriftene. Han knytter det 
latinske adverbiet “vulgo” (vanlig) til betegnelsen Stjórn, og sier dermed at den var 
alminnelig kjent og utbredt i brukermiljøet.4 

Biskop i Trondheim, Ludvig Harboe (1709-83), overtok den oppfatning at Stjórn 
er en oversettelse av deler av Petrus Comestors Historia Scholastica, men regnet 
også med Gyðinga saga, som inkluderte de to første Makkabeerbøkene. Han hevdet 
at det var oversetteren som hadde gitt verket tittelen Stjórn.5 Også Halfdan Einars-
son fulgte Árni Magnússon i sin vurdering av hva som hørte med under betegnelsen 
Stjórn.6 

Guðbrandur Vigfússon (1827/28-1889) mente at Stjórn opprinnelig var et felles-
navn på de verkene som han hevdet Brandr Jónsson (død 1264) var forfatter av, 
nemlig Stjórn I-II-III-IV og Gyðinga saga i håndskriftet AM 226 fol. Siden gikk 
Stjórn-navnet over til å bli brukt om hele innholdet i AM 226 fol.7, slik Jón Þorkels-
son (1822-1904) hadde brukt det 1856:137ff. Konrad Maurer (1823-1902) hevdet 
1867:212, anm. 4 at Carl Richard Unger (1817-97) ikke hadde gitt ut Stjórn fullsten-

 
4 Árni Magnússon 1909:3-5, 48, 61. 
5 “Dieser mehr benandten Historiæ Scholasticæ hat der Uebersetzer den titul Stiorn, i.e. Gubernatio, 
beygelegt, welchen Nahmen selbe allhie in Jsland noch führet, procul dubio ab ipsius Dei gubernatio-
ne populo præstita”. Harboe 1746:5. Harboe kom til Island som generalkirkevisitator sommeren 1741 
og ble der i fire år. 
6 Halfdanus Einari 1777:205. 
7 “Mèr er þó næst geði að halda, að nafnið Stjórn eigi upphaflega að eins við sögur Brands, en hafi 
síðan feszt við handritið allt, eptir að bók Hakonar konúngs háleggs var þar komin framanvið.” Guð-
brandur Vigfússon 1863:144-145. 
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dig, idet han mente at Gyðinga saga burde vært med. Unger hadde nemlig i sin utga-
ve av 1862 fulgt Árni Magnússons avgrensning av Stjórn-tekstene. 

Professor ved Københavns universitet, Niels Mathias Petersen (1791-1862) hev-
det 1861:304 at navnet Stjórn måtte omfatte alle Det gamle testamentes historiske 
skrifter inntil Kristi fødsel. Dette må bety at også han regnet Gyðinga saga med. 
Dette verket, som den islandske filologen Guðmundur Þorláksson (1852-1910) gav 
ut i 1881, omfattet legendestoff foruten store deler av de to første Makkabeer-
bøkene, som hørte med til den romersk-katolske kirkes bibelkanon.
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8  
Keyser 1866:536-539 sluttet seg til denne oppfatning i en fyldig omtale av ver-

ket. Han så det som en del av tekstmaterialet som hørte med under betegnelsen 
“Stjórn”, i likhet med øvrige fagkyndige. Professor ved Det kongelige Frederiks 
Universitet i Christiania (Oslo), Gustav Storm (1845-1903), skilte mellom en snevre-
re og en videre navnebruk. “Ved Navnet Stjórn (Styrelse) forstaaes dels en Oversæt-
telse af de historiske Skrifter i det gamle Testamente, dels denne Oversættelse i For-
bindelse med andre oversatte Skrifter af Oldtidens Historie, og denne Modsætning 
gaar saa langt tilbage som Navnet selv er kjendt, ...” 1886b:244. Han refererte for 
siste oppfatning til Guðbrandur Vigfússon 1863. Bibliotekar Peter Erasmus Kristian 
Kålund (1844-1919) overtok Árni Magnússons og Ungers definisjoner av omfanget 
for Stjórn-tekstenes omfang i sine håndskriftkataloger og kalte med Guðmundur Þor-
láksson verket som fulgte etter Alexanders saga i håndskriftet AM 226 fol for 
Gyðinga saga, KålKat I:181-183. 

Professor i kirkehistorie, Oluf Kolsrud (1885-1945), skilte mellom den mindre 
Stjórn med samme omfang som det verk Árni Magnússon brukte dette navnet om, 
og den større Stjórn som dekket det omfang Maurer (1929:360f) hadde ansett som 
mest i overensstemmelse med tradisjonen. Da hadde Ungers utgave forlengst blitt 
norm for hvilke tekster som hørte med under navnet Stjórn. Han stilte seg på Gustav 
Storms standpunkt i spørsmålet om Stjórn I har fortsatt ut over Exodus 18, se neden-
for. 

Navnet 

Hvordan navnet Stjórn er kommet opp og betydningen av det i denne sammenheng-
en er hittil ikke tilfredsstillende forklart. Ludvig Harboe oversatte ordet til latin med 
“gubernatio” (styre, styring) og hevdet at navnet refererte til Guds ledelse av israels-
folket (se ovenfor). Finnur Jónsson den eldre (1704-89) gjengir imidlertid tittelen 
som Stiorn heimsins og lar den dermed alludere til Guds verdensstyre (1778:58). 

Den skotske teologen og islandskjenneren Ebenezer Henderson (1784-1858) 
hevdet at tittelen kan sikte til det jødiske teokratiet i den periode verket omfatter. 
Men han finner en mer sannsynlig forklaring i at teokratiets lover ble betraktet som 
grunnmodell for all rettferdig lovgivning. Han begrunnet sin oppfatning ved å henvi-
se til at verket er blitt til etter oppfordring fra Magnus Lagabøter, som var kjent for 
sin lovbøtervirksomhet 1818:254f. Hendersons oppfatning vant imidlertid ikke gjen-
klang hos forskerne. 

Professor i nordistikk, August Theodor Möbius (1821-90), gjengav i samsvar 
med Finnur Jónsson den eldres oppfatning navnet med “gubernatio mundi” (styring 

 
8 Benevnelsen Gyðinga saga må være en oversettelse av Árni Magnússons betegnelse “Historia Ju-
daica”. Den forekommer første gang i Jón Sigurðssons (1811-79) katalog i håndskriftet AM 394 fol. 
Jón Helgason 1975a:343. Se også Guðmundur Þorláksson 1981:XIII-XIV. En henviser videre til 
Wolf 1995. 
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av verden) i sin latinske katalog over islandske middelalderverker 1856:147. Unger 
overtok Ludvig Harboes forklaring av navnet og utdypet den. Han hevdet at det 
“skal vel egentlig betegne Guds Styrelse, hvorledes han paa vidunderlig Maade sty-
rede og ledede det jödiske folks Skjebne” (U III). Möbius 1880:98 endret sin forkla-
ring av navnet til å samsvare med Ungers oppfatning i sin katalog over norrøne ver-
ker og gjengav det nå med “gubernaculum (Dei)” (Guds ledelse). Gustav Storm var 
imidlertid ikke fornøyd med de forklaringsforsøkene som forelå. Han gjettet på at 
navnet er “en ligefrem Oversættelse af ‘regnum’ altsaa Kongestyrelse eller Konge-
historie”.
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9 Men dette må avvises, da det var helt vanlig fra oldtiden av å bruke “reg-
norum” i stedet for “regum” i den latinske betegnelsen for de to Samuelsbøkene og 
de to Kongebøkene, som “Liber regnorum” I-IV.10 

Den tyske nordisten, professor Eugen Mogk (1854-1939), hevdet at navnet 
Stjórn betyr “Gottes Regierung”. Han mente det stammet fra et uttrykkssett i verkets 
prolog Stj 39 “...v konungr s sem stíornar meðr síalfs hans ualldí...”.11 Professor 
ved Københavns universitet, Finnur Jónsson den yngre (1858-1934), gjentok Gustav 
Storms oppfatning, men noe unøyaktig, idet han hevdet at navnet Stjórn kan være en 
gjengivelse av “liber regum”. Han fant det imidlertid vanskelig å ta stilling til om 
dette uttrykket er bakgrunn for navnet, eller om det betyr “guds styrelse”, og nøyde 
seg med å si at “Ordets betydning er usikker”.12 

De forsøkene på å finne betydningen av og opphavet til navnet Stjórn som er 
gjort rede for hittil, har alle hatt som forutsetning at dette var et bevisst valgt eller 
gitt navn, kommet til på etterskudd. Videre har det vært en forutsetning at navnet er 
festet til tekstene det er ment å omfatte, for å uttrykke i stikkords form hva som har 
vært sett som vesentlig og samlende i dem. Det har også vært forutsatt at navnet er 
blitt umiddelbart forstått og brukt av dem som forvaltet Stjórn-tekstene. 

Professor Ian Kirby 1986:51f hevdet at navnet kanskje ikke ble så bevisst og 
gjennomtenkt valgt som forutsatt. Det kan ha oppstått ved en feillesning av samme 
slag som førte til at Stjórn I i håndskriftet AM 227 fol fikk tittelen “Heilagra manna 
blomstr” Stj 32. Skriveren kan ha sett raskt over teksten i begynnelsen av det fore-
legget han hadde, for å finne et stikkord som var karakteristisk for innholdet. Så har 
han stanset ved verbalformen “stíornar” Stj 39 og brukt det tilsvarende substantivet, 
som er blitt den varige, men unøyaktige tittelen på verket. 13 

Det er lite sannsynlig at Stjórn-tittelen refererer til Guds ledelse av jødefolket. 
Det er nemlig lagt lite vekt på jødene som folk i Stjórn. Tekststedet Stj 39, som har 
vært endel i søkelyset som bakgrunn for verktittelen, går nokså klart og entydig på 
Guds verdensstyre.14 Det dreier seg imidlertid ikke om hans styre i og gjennom his-
torien, men om hans herredømme over vinder og verdenshav. Det er Guds styring 
slik en kan lese den ut av naturen omkring seg, det er tale om her. Skal tittelen anty-
de at verket handler om Guds styring av verden, må det ha ligget nær for navnegive-
ren å tenke på hans vise innretning  av verden med geografisk inndeling, merkelige 
dyr og mennesker, helbredende steder og mirakuløse tildragelser. Disse elementene 

 
9 Han viser som støtte for sin oppfatning til et par steder i Stjórn der betegnelsen “liber regnorum” er 
anvendt i stedet for “liber regum”, Stj 105214f og 10722f. Storm 1886b:245 note. 
10 Se Erwin Preuschen: Analecta. Leipzig: Mohr 1893:138-140. The Cheltenham or Mommsen List 
(fra ca. 360 e. Kr.) er lagt ut på Internett. 
11 Mogk 1904:896. Han henviser feilaktig til U:17, skal være U:19. 
12 Finnur Jónsson 22 1923:973 note 1. 
13 Se også Seip 1956a:10. 
14 HG 4,6-8: Ad hunc modum imperator noster qui imperat ventis et mari, habet pro auditorio ubi ad 
nutum eius omnia disponuntur,... Dette er gjengitt Stj 38-12, “imperat” med “stíornar”. 
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har framtredende plass både i den geografisk/naturhistoriske bolken sidene 100-156 
og i overskrifter gjennom hele Stjórn I. 

Det finnes imidlertid et annet aspekt ved navnet som vi mener det hittil er lagt 
for lite vekt på. Det ligger nær å se bruken av verbet “stjórna” Stj 113 som program-
matisk for tittelen. Der er det tale om Moses som tar til å tenke over hvordan han 
skal få det sedløse folket “stiornat til goðra siða”. Stjórn I legger vekt på dette syns-
punktet i fortsettelsen også. Det fortelles således at det var i den hensikt Moses skrev 
ned Mosebøkene. Dette er fra et tekststykke som en ikke har kunnet finne kilde for, 
og der høyst sannsynlig kompilatorens egne oppfatninger kommer til orde. 
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Stoffet fra Det gamle testamente skal tydeligvis tjene som moralske eksempler 
for jødefolket. Men på denne måten skal det tjene Guds moralske oppdragelse av al-
le mennesker. Fortellingene skal derved hindre at menneskeheten blir utryddet på 
nytt, slik som ved syndfloden. En slik oppfatning av Stjórn I vil være godt i tråd 
med den vekt kirken la på oppseding i moral. De mange moraliserende trekk utover 
i Stjórn I peker i samme retning. Det hørte til blant en fyrstes oppgaver å være aktiv 
på dette området i forhold til sine undersåtter.15 

Vi mener derfor at det foreligger god grunn til å hevde at tittelen Stjórn er sentral 
og treffende. Det er ingen ting i veien for at den kan ha hørt sammen med verket fra 
først av. Tittelen angir da en vesentlig grunn til at Gud har foresagt Moses de gamle 
fortellingene. Men den forteller også at verket gir fyrsten hjelp i hans styring av sitt 
folk, ved å være veileder i den moralske oppdragelse han har ansvar for. Verket skal 
klarlegge Guds styring i naturen og historien og gi fyrsten veiledning og være et bæ-
rende element i hans oppdragergjerning. 

Stjórn 1500-1850 

En “biblia j norænu” er nevnt i fortegnelsen over Hólar domkirkes eiendeler i Si-
gurðarregistr fra 1525 (DI IX 1909-1913:299). Guðbrandur Jónsson 1919:405 anså 
det som sannsynlig at det her er tale om en “sjálfstæð íslenzk biblíuþýðing” (selv-
stendig islandsk bibeloversettelse). Halldór Hermannsson (1929:35) hevdet at verket 
som omtales er “doubtless the Stjórn”. 

I skriftet Om Iisland fra ca.1580 (Bull 1958:57) beretter presten, sokneprest i 
Audnedal i Sør-Norge, Peder Claussøn Friis (1545-1615): 

 
En velbiurdig norsk Mand, ved Naffn  E r i c h  B r o c h e n h u s  som heden 
ved Anno 1567 haffde Mandals Lehn i Befalning, sagde mig udj Sandhed, at 
hand haffde seet den gandske Bibell udsatt paa Islandske Maall skreffuen for 3 
Hundrede Aar siden, og den første Bogstaff i huer Capitell var forgyldt. Storm 
1881:191f. 

 
Peder Claussøn Friis hevder altså at et troverdig vitne hadde sett et norrønt illuminert 
bibelhåndskrift. Dette må ha vært mellom 1565 og 1574, mens Erik Brockenhus 
hadde Midtsyssel i Agder som pantelen og residerte i Mandal. Det går ikke fram av 
sitatet om det er et Stjórn-håndskrift han har sett, eller hvor iakttakelsen fant sted. Si-

 
15 Dette ansvar er negativt uttrykt i HMS II 3212: “Mikill ostiorn geriz i velldi þinu, konungr, ...”. Her 
er “ostiorn” brukt om mangel på moralsk oppdragelse, used. Det oppdragende moralske aspekt er 
sterkt framme ved bruken av substantivet “stjórn” en rekke steder i litteraturen fra 1200-tallet, f.eks. 
Mar 827. Vi kan også vise til uttrykkene “stjórna til hlýðni” og “stjórna til rettlætis”. Se for beleggs-
steder Fritzner III:552 spalte 1. 
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tatordene vakte imidlertid stor interesse, og det ble fast tradisjon å referere dem i 
forbindelse med omtale av Stjórn. Det var delte meninger i ettertiden om det virkelig 
var en norrøn bibeloversettelse Brockenhus hadde sett. Arngrímur Jónsson hinn 
lærði (1568-1648) refererte til beretningen 1683:128 og 155, men ytret tvil om den 
gjaldt Stjórn. Heiko Uecker (f. 1939) tok opp denne tråden 1980:XXIV i bemerknin-
gen “vielleicht hielt Erich Brockenhuus eine Stjórn-Handschrift für die ganze Bi-
bel?” 
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Ludvig Harboe 1746 var den første som presenterte Stjórn for et européisk pub-
likum. Han viet Stjórn-tekstene omtale over 15 sider i begynnelsen av en artikkel om 
Bibelen på Island. Med dette ønsket han å supplere og korrigere det lille som til da 
var kjent om den islandske bibels historie. Peder Claussøns beretning om Erik 
Brockenhus hadde han lest hos Arngrímur Jónsson, og hevdet at det trolig må ha 
vært en oversettelse av Historia Scholastica, som var blitt identifisert som Stjórn, 
Brockenhus hadde sett. Verket var etter Harboes oppfatning forskjellig fra en even-
tuell norrøn bibeloversettelse. Misforståelsen at Stjórn er identisk med Historia 
Scholastica må tydeligvis ha oppstått på grunnlag av Árni Magnússons notis på om-
slaget til håndskriftenheten AM 229 fol V, se ovenfor. Den må sees på bakgrunn av 
Harboes iver etter å vise hvordan det var reformasjonen som først brakte Bibelen til 
Island. Han stod på samme ortodokse stade som den sterkt antikatolsk polemisk ori-
enterte professor og generalsuperintendent Johann Friedrich Mayer (1650-1712). 
Harboe støtter seg på Mayer i sin nærmere omtale av Historia Scholastica. 

Petrus Comestors Historia Scholastica skal ifølge Harboe være ekserpert av bis-
kop til Hólar Brandr Jónsson på kong Håkon Magnussons befaling, noe som er helt 
urimelig. Harboe har lest det som stod i Stjórn I-prologen om at verket er blitt til et-
ter kongelig oppdrag Stj 46ff, og så har han 1746:3ff blandet sammen Håkon Mag-
nusson og dennes bestefar Håkon Håkonsson. Bakgrunnen for å regne Brandr Jóns-
son som opphavsperson for Stjórn var tydeligvis opplysningene ved slutten av Alex-
anders saga Alex 1925:1556-7 og Gyðinga saga Wolf 1995:219f i håndskriftet AM 
226 fol om at disse to verkene var blitt oversatt fra latin til norrønt av ham. Dette er 
så av Harboe oppfattet som om de gjaldt hele samlingen av verker håndskriftet inne-
holder. Harboe forteller at verket Stjórn inneholder både Det gamle og Det nye tes-
tamente. Det må være fortellingene om den romerske landshøvdingen Pontius Pila-
tus og Jesus-disippelen Judas Iskariot i Gyðinga saga som har fått ham til å trekke 
den slutningen. Det kan også være en følge av at han regnet Stjórn som en overset-
telse av Historia Scholastica, der deler av Det nye testamente er med. 

Harboe klaget over at Stjórn var full av fabler og eventyrlige fortellinger. Like-
vel valgte han kort å omtale ett og annet av innholdet. Han tok fram en del eksemp-
ler på papistisk vranglære, og i den forbindelse enkelte korte sitater på norrønt fra 
verket. Vi nevner tekst som svarer til Stj 564f: “Hon-hỏfut” og Stj 5820-22: “þadan-
kiỏt”. Tekstgjengivelsen tyder på at Harboe siterte etter håndskrifter han hadde sett 
på Island, yngre enn dem som fantes i den Arnamagnæanske Samling i København. 
Harboe nevner også at Stjórn inneholder “De tolv patriarkers testamente”, som vi 
kan finne Stj 36021-37022. Dette kan Seip 1954:191 ikke ha vært oppmerksom på da 
han skrev om det pseudepigrafe skriftet: “En del av dette verk foreligger også over-
satt til gammelnorsk. Dette er så vidt jeg kan se, ikke nevnt i utgaver av og litteratur 
om verket. Heller ikke synes det å være omtalt i kirkehistorisk litteratur.” 

Finnur Jónsson den eldre kaller Stjórn for en bibelparafrase.16 Han har altså fes-
tet seg ved at verket inneholder bibeltekst, men tar ikke opp spørsmålet om bibel-

 
16 “Id certo habemus, hanc Bibliorum versionem seu Paraphrasin Norvegicam, aut mavis Islandicam, 
...” Finnur Jónsson I 1772:371, fotnote. 
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teksten er formidlet gjennom Petrus Comestors Historia Scholastica eller fra annet 
hold. Han understreker at det ikke er tvil blant de lærde om at Brandr Jónsson har 
oversatt Stjórn fra latin til islandsk (dvs. norrønt). Seks år seinere sier han mer nyan-
sert at Brandr Jónsson “librum Stjórn Heimsins consignavit, aut ex latino in Islandi-
cum sermonem vertit”  (godkjente ‘Stjórn Heimsins’, eller oversatte det fra latin til 
norrønt språk) Finnur Jónsson IV 1778:58. 
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Som Finnur Jónsson den eldre bygger tydeligvis også Halvdan Einarsson på 
Harboes Stjórn-utredning når han omtaler verket i sin islandske litteraturhistorie. 
Han korrigerer imidlertid den oppfatning at Stjórn består av ekserpter fra Historia 
Scholastica. Han er kritisk til at noen blander sammen Stjórn og Peter Comestors 
verk, idet han oppfatter dette som en unøyaktighet. Han presiserer at innholdet i 
Stjórn er hentet fra Det gamle testamentes historiske bøker, som er iblandet forskjel-
lige glosser og fabler fra Historia Scholastica og fra Vincent av Beauvais’ Speculum 
historiale.17 Han navngir en del personer som er tillagt verker disse to kildene har 
hentet stoff fra, og som av den grunn er nevnt i Stjórn: Augustinus, Berosus, Josefus, 
Hieronymus og Isidorus. 

Halvdan Einarsson holder fast på at Brandr Jónsson har oversatt Stjórn, og føyer 
til at oversettelsen er utmerket. I motsetning til Harboe hevder han at det var kong 
Magnus 6. Håkonsson Lagabøte (1238-80) som gav Brandr oppdraget mens først-
nevnte var kronprins. Grunnlaget er avslutningsordene i Gyðinga saga og muligens 
de i Alexanders saga i håndskriftet AM 226 fol. At det er Stjórn som er omtalt i Si-
gurðarregistr fra 1525, og at det er Stjórn Erik Brockenhus har sett, finner han prob-
lematisk. Halvdan Einarsson går nærmere inn på stoffet og problemene enn for-
gjengerne. Han trekker fram nye momenter, bl.a. anvendelsen av Speculum historia-
le, og han vurderer selvstendig. 

I 1816 gjorde professor i litteraturhistorie ved Københavns universitet, Rasmus 
Nyerup (1759-1829), i en bok om folkelesning oppmerksom på at den gamle og po-
pulære bibelromanen om Josef og Aseneth var tatt opp i “det meget vidløftig berøm-
te verk  S t j ø r n, som vel endnu er utrykt” 1816:180. Han har med en liten oriente-
ring om bibelverket 1816:175: 

 
 Forfatteren, Brand Johnsen, der døde 1264 som Biskop i Holum, udarbejdede 
dette Verk efter den norske kong Hagen Magnussens Forlangende og lagde der-
ved især 3 Verker til Grund, nemlig  B i b e l e n  efter Hieronymi Oversættelse, 
Petri Comestoris  H i s t o r i a  S c h o l a s t i c a, og Vincentii Bellovacensis’    
S p e c u l u m  h i s t o r i a l e.18  
 

Som vi ser, har Nyerup overtatt fra Harboe den umulige oppfatningen at det er kong 
Håkon Magnusson som har gitt Brandr Jónsson i oppdrag å utarbeide verket. Men 
han har en mer nyansert oppfatning enn at det bare består av ekserpter fra Historia 
Scholastica. Han har her tydeligvis bygd på Halfdan Einarssons opplysninger. 

Ebenezer Henderson skrev om Stjórn i et appendiks til sitt verk om Island og 
oversatte noen sitater derfra til engelsk.19 Han finner at verket består av 13 deler, 

 
17 “... libros historicos ‘Stiorn, sc. libros historicos Veteris Testamenti, cum variis Glossis et fabulis 
adspersis’ ...” Halvdanus Einari 1777:205. “Sunt qui Librum hunc cum Petri Comestoris Historia 
Scholastica confundunt, sed minus accurate ...”. Ibidem s. 208. 
18 Nyerup 1816:175 refererer til bok II i Menthelin-utgaven av Speculum historiale, som er bok I i 
Douay-utgaven som vi refererer til. 
19 Han var på Island 1814-15 som utsending for The British and Foreign Bible Society. Hans verk om 
Island ble oversatt til  tysk og gitt ut i Berlin 1920-21. Bibl. Dan. III:615. Henderson 1818:252 delte 
tvilen på at det var Stjórn Erik Brockenhus hadde sett. Under islandsoppholdet fikk han et papirhånd-
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som han ut fra innhold gir hver sin overskrift. Inndelingen kommer han fram til ved 
bare å ta hensyn til bibelstoffet. Stjórn I består ifølge Henderson av fem deler: 1. 
Skapelsen og verden før syndfloden. 2. Fra syndfloden til Abraham blir kalt av Gud. 
3. Abrahams historie. 4. Historien om Isak, Jakob og Josef. 5. Utvandringen fra 
Egypt. 5 
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Henderson er den første som gir en systematisk oversikt over innholdet i Stjórn. 
Dette gjør han for å vise at verket i all hovedsak inneholder bibelstoff. Han gjør 
oppmerksom på at Stjórn-teksten til dels er oversatt etter Vulgata 1818:252-259. 

Henderson gjentar etter Harboe og Halfdan Einarsson hvilke utenombibelske 
kilder som finnes i Stjórn. Bibelteksten finner han er dels sterkt parafrasert, dels for-
kortet og oppblandet med annet stoff. Han peker på innskuddet om niukersfasten Stj 
2131-2381, den geografiske/naturhistoriske bolken Stj 1001-1564, samt endel andre 
innskudd og tillegg. 

At det i det hele tatt fantes tillegg til bibelteksten, var for ham en manifestasjon 
av “papal darkness”, en oppfatning han delte med Harboe og Finnur Jónsson den 
eldre. Henderson 1818:255-257 finner imidlertid at til tross for innskudd og tillegg 
kan det ikke benektes at verket inneholder en betydelig mengde bibeltekst, og at det 
derfor med rette fortjener en plass innenfor bibeloversettelsenes historie. 

Viktigere for den seinere Stjórn-forskningen var det at Henderson som den første 
gjorde oppmerksom på en slående likhet i innhold, språk og stil mellom enkelte 
tekststeder i Stjórn og Konungs skuggsjá. Han satte opp i parallelle tekstkolonner 
teksteksempler fra kong Davids historie for å vise samsvaret mellom de to verkene, 
men også forskjeller. Han finner at stykker fra den hellige historie som er med i Ko-
nungs skuggsjá, faller nesten ordrett sammen med de tilsvarende avsnitt i Stjórn. Der 
er ellers også store likheter i språk og stil mellom de to verkene. Den eneste forskjel-
len er at Konungs skuggsjá-teksten bruker et større antall eksplikativer enn Stjórn-
teksten. Hendersons konklusjon 1818:259f er, at enten stammer oversettelsene fra en 
felles kilde, eller så har forfatteren av Konungs skuggsjá benyttet seg av Stjórn. 

Fra Harboes orientering om Stjórn av var det i 90 år framover en selvfølgelig sak 
at Brandr Jónsson var forfatteren/kompilatoren bak Stjórn. Professor ved Køben-
havns universitet Erich Christian Werlauff (1781-1871) var den første som offentlig 
protesterte mot dette. Han avviste også at Magnus Lagabøte kunne være kongen som 
hadde tatt initiativ til verket. Werlauff 1836:128 note 1 påpekte at det var kronolo-
gisk umulig å forene Brandr Jónssons forfatterskap  med ordene i prologen til Stjórn 
I om kong Håkon 5. Magnusson som oppdragsgiver. Werlauff nevner at Stjórn rik-
tignok er kalt bibelhistorie, men at verket egentlig er en kompilasjon bygd på en 
rekke verker. Han holder seg til Harboes og Halfdan Einarssons oppfatninger og har 
tydeligvis ikke festet lit til Hendersons mer korrekte oppfatning av kildeforholdene. 

Under den nasjonalromantiske bølgen i Norge i 1840-årene begynte nordmenn å 
bli så opptatt av den norrøne litteraturen at det vakte oppsikt langt utenfor landets 
grenser. Denne interessen var av nasjonal-sjåvinistisk karakter. Det gjaldt å overbe-
vise og bli overbevist om at nordmenn hadde en rik, gammel litteratur å være stolte 
av. 

Professor i historie ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania (Oslo), 
Rudolf Keyser (1803-64),  gav i 1846 i forelesningsform den første samlede oversikt 
over norrøn litteratur. Der omtalte han under ett den felles norsk-islandske arven 
som norsk. Dette og lignende tilfeller av sammenblanding til gunst for nordmenn 

 
skrift av Stjórn som gave av presten Á. Þorsteinsson. Ved hjemkomsten gav han det til The British 
and Foreign Bible Society, der det er katalogisert som BH Icel. no. 1. Det er nevnt i Selma Jónsdóttir 
1971:47 som nr. 18, der det opplyses at det er skrevet ca. 1775 av Jón Jakobsson. 
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fikk islendingene til å protestere. De gikk ut med forsøk på å bevise at mye av den 
norrøne litteraturen som gjaldt for å være norsk, heller burde kalles islandsk. 

Kontroversen gav bakgrunn for og preg til den første vitenskapelige diskusjonen 
om Stjórn. Det gjaldt å slå fast: 1. Om de bevarte middelalderhåndskriftene var blitt 
til på Island eller i Norge. 2. Om håndskriftene viste tegn på å være skrevet av etter 
forelegg av norsk proveniens. 3. Om en nordmann eller en islending stod som opp-
havsperson for et verk. 4. Om selve verket fra først av var blitt til på Island eller i 
Norge. 
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Så lenge Brandr Jónsson kunne gå for opphavsmann, var Stjórns islandske opp-
hav sikret. Men tok en prologens ord om den norske kong Håkon 5. Magnusson som 
oppdragsgiver for mer enn en frase, var det vanskelig å komme fra at en hadde med 
et norsk verk å gjøre. Var skriftet blitt til “ved hans Hof og under hans Øine” Storm 
1886b:252, måtte verket være norsk. Den islandske språkforskeren Konráð Gíslason 
(1808-91) slo 1846:IX-XVII fast at alle håndskriftene med Stjórn-tekst måtte være 
skrevet på Island. Men i forordet til sin utgave av Alexanders saga slår Carl Richard 
Unger 1848:XIIIf fast at Brandr Jónsson ikke kan ha hatt noe å gjøre med utarbei-
delsen av første del av verksamlingen i håndskriftet AM 226 fol, den som noen år et-
ter ble utgitt av Unger under tittelen “STJORN.”. 

Jón Þorkelsson drøftet om Stjórn er å regne som norsk eller som islandsk (1856). 
Han hevdet at verket må kalles islandsk, og viser til at alle Stjórn-håndskriftene i 
Den Arnamagnæanske Samling var skrevet med islandsk hånd og ortografi. Dette 
tydet på at Stjórn var blitt samlet (kompilert) på Island, hevdet han. Han viste også 
til Peder Claussøn Friis’ ord om at den 300 år gamle boka Erik Brockenhus hadde 
sett, var skrevet på islandsk språk. I så fall måtte Stjórn ha kommet til Norge fra Is-
land før år 1270, hevdet Jón Þorkelsson. Han nevnte i tillegg som en mulighet at et 
pergamentblad av Stjórn funnet i Norge, se Munch 1847:40, kan være av denne bo-
ka. Han overvurderte derved det spinkle bevisgrunnlaget, både når det gjelder antatt 
alder på det eventuelle håndskriftet og definisjonen av hva “islandsk” betød på 
1500-tallet. For øvrig drog Jón Þorkelsson i tvil at Peder Claussøn Friis personlig 
kunne ha hørt Erik Brockenhus’ ord om det gamle bibelhåndskriftet. Han tok imid-
lertid “Þessa bok” i avslutningsordene i Gyðinga saga, se Wolf 1995:2191, bare om 
dette verket og om Alexanders saga i håndskriftet AM 226 fol, og regnet ikke med 
at uttrykket var ment å dekke hele håndskriftets innhold og dermed også Stjórn. 

Professor i historie ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania, Peter 
Andreas Munch (1810-63), omtaler Stjórn meget kort i sitt store verk Det norske 
Folks Historie. Han tar utgangspunkt i prologen, og forutsetter uten videre at den er 
autentisk, og at den gjelder hele Stjórn i overensstemmelse med Árni Magnússons 
avgrensning av verket. Munch 4.2:643f plasserer Stjórn blant den religiøse litteratur 
i kong Håkon 5. Magnussons hoffmiljø, og peker på at det “udmerker sig ved et for-
trinligt, egte norskt sprog”. 

Professor ved Københavns Universitet Niels Mathias Petersen (1791-1862) opp-
summerte i sin litteraturhistorie tre år etter det en til da mente å vite om Stjórn.20 
Han omtaler verket under overskriften “Oversættelser eller Bearbejdelser af Bibe-
len”, noe som synes å tyde på en viss usikkerhet om hvorvidt verket skal plasseres 
under det ene eller det annet av de to alternativer. Dessuten synes overskriften å an-
tyde at det kan være tale om flere verker av noe ulik karakter innenfor samme ram-
me. Petersen lar imidlertid sine lesere i fortsettelsen forstå at han tenker på ett verk. I 
sin forklaring av tittelen Stjórn går han tilbake til Finnur Jónsson den eldres ord 

 
20 “Bidrag til den oldnordiske Literaturs Historie”. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie. 
København 1861. S. 3-304. 
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“gubernatio mundi”. Det er ansett som sikkert, hevder han, at verket er blitt til under 
kong Håkon 5. Magnusson. Det håndskriftet Erik Brockenhus skal ha sett, “er ingen 
anden end Stjórn” ifølge Petersen. Han definerer verket som det Unger har under ut-
givelse, og tar i tillegg med Gyðinga saga. Han tillegger Brandr Jónsson forfatter-
skapet for både Stjórn og det sistnevnte verket. Her griper han tilbake til en oppfat-
ning Werlauff hadde gjort opp med et kvart århundre tidligere. Petersen peker imid-
lertid på det faktum at “Denne bibelhistorie er det ældste forsøg her i Norden på at 
oversætte bibelen i modersmålet”. 
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21 Bak disse ordene øyner vi en mer positiv vur-
dering av Stjórn enn den vi har møtt hos Harboe, Finnur Jónsson den eldre og Hen-
derson

Da Rudolf Keysers forelesninger fra 1947 ble utgitt posthumt, viste det seg at 
han hadde viet Stjórn stor interesse. Han repeterer mye av det som alt var kjent om 
verket, men kommer i tillegg med viktige nye bidrag. Han konstaterer at begynnel-
sen av prologen “er uden tvivl Oversættelse av et latinsk verk”. Han gjengir i over-
settelse siste del av den (Stj 46-5), som han med rette anså for å være forfatterens eg-
ne ord. 

Keyser 1866:536 pekte på at “Flere Haandskrifter af dette merkelige verk med-
dele Oplysninger om Forfatteren og Forfatningstiden, - Oplysninger, som dog inde-
holde Modsigelser, hvilke det ikke er nogen ganske let Sag at hæve.”22 Han kunne 
ikke godta at Brandr Jónsson hadde avfattet Stjórn, og hevdet at dette navnet måtte 
skrive seg fra en senere avskriver, “maaskee fra Afskriveren af den Oldbog, hvori 
den findes”. Avskriveren må ha tenkt på Stjórn med Gyðinga saga og ikke på andre 
verker i håndskriftet AM 226 fol, hevder Keyser, siden kirkefaderen Hieronymus 
er nevnt som oversetter fra hebraisk til latin av den teksten avslutningsordene i 
Gyðinga saga omtaler, se Wolf 1995:2191f. Han kan ha blitt forvillet enten av en 
feilaktig tradisjon om opphavet til Stjórn, eller av at han fant den i en eldre avskrift 
sammen med oversettelser som en med sikkerhet visste at Brandr Jónsson hadde ut-
ført, Keyser 1866:538. 

Keyser fant at verket Stjórn vitner om kongens lærdom og om hans sans for vi-
tenskapelighet og norrøn litteratur. Men det vitner ifølge Keyser også om grundig 
lærdom hos forfatteren og om et utmerket grep på oversettelse fra latin til norrønt 
mål. Dette forutsetter et ikke ubetydelig apparat av teologiske og historiske skrifter. 
Det forutsetter også nøye kjennskap til “den theologiske Videnskabs Standpunkt i 
Udlandet”. Keyser hevder at Stjórn vitner om den vitenskapelighet og den litterære 
dannelse som fantes innenfor det norske presteskapet. Verket forutsetter “en temme-
lig fri Aandsretning hos den Tids norske Geistlighed, idet den tillod, ja vel laante sin 
Haand til at gjøre den hellige Skrift tilgjængeligere for Lægfolket ...”. Keyser 
1866:539 hevder at flere av synodalbestemmelsene fra de norske provinsialkonsilene 
på slutten av 1200-tallet og i første halvpart av 1300-tallet beviser det samme som 
Stjórn når det gjelder “den theologiske Dannelse i Norge omkring Aar 1300”. “I dis-
se Statuter aabenbarer sig paa mange Steder en videnskabelig Sands ved Siden af en 
Omhu for Almuens Underviisning, der ikke gjør den Tids norske Geistlighed liden 
Ære.” 

Rudolf Keyser var den første til å forsøke en innsirkling av Stjórn-forfatterens 
forutsetninger og hans miljø. Han understreket verkets folkelige tilsnitt, og betraktet 

 
21 Petersen 1861:304. Noe misvisende anvender han Jón Þorkelsson 1856:138 som hjemmel for å til-
legge Brandr Jónsson forfatterskapet til begge verker. 
22 Se Andersen 1961:627. Keyser kjente Hendersons bok om Island (ibid.:37), men det ser ikke ut til 
at han har brukt den. 
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det som et ledd i religiøs folkeopplysning med bakgrunn i en innstilling hos religiøse 
ledere og veiledere. 

Peter Andreas Munch og Rudolf Keyser var de første som prøvde å stille Stjórn 
inn i en kulturell og sosiologisk ramme. Gjennom sine synspunkter antydet de at det 
kan gå an å få verket i tale som historisk dokument. De to forskernes ansatser kom 
til anvendelse i studiet av annen norrøn religiøs litteratur i begynnelsen av 1900-
tallet ved historikeren Edvard Bull den eldre (1881-1931) og litteraturhistorikeren 
Fredrik Paasche (1886-1943), men ikke når det gjaldt Stjórn. 
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Carl Richard Unger og Stjórn 

Ungers utgivelse av Stjórn var ledd i en storstilt utgivervirksomhet båret av en sterk 
og raskt økende interesse for norrønt språk og norrøn litteratur og kultur.23 Høsten 
1851 kunne forlaget Feilberg & Landmark24 i Christiania sende ut “Subscriptions-
Indbydelse” på verket, og i løpet av en tiårsperiode kom Stjórn ut i fem noenlunde 
jevnstore hefter publisert henholdsvis i 1853, 1855, 1856, 1860 og 1862. Verket var 
da noe redusert i omfang sett på bakgrunn av den opprinnelige utgiverplan.25 

Unger regnet etter sedvanlig oppfatning blant norrøne håndskriftforskere med at 
eldste håndskrift representerte beste tekst. Han graderte med andre ord håndskrifte-
nes pålitelighet etter deres alder.26 Til Stjórn I benyttet han AM 226 fol (kalt A) som 
hovedhåndskrift, med apparattekst fra håndskriftet AM 227 fol (kalt B). Han har 
også konsultert og referert til håndskriftet AM 225 fol (som er en avskrift av AM 
226 fol) enkelte steder, som Stj 597 (U 3931), 7524 og 25211. Han har videre benyttet 
teksten i fragmentene AM 229 fol II (kalt “Fragm.”) og fragmentet NRA 60 A. 

Både AM 226 fol og AM 227 fol holdt han for å være fra midten av 1300-tallet. 
AM 227 har imidlertid en rekke lakuner, og han fikk en mer enhetlig hovedtekst ved 
å bruke AM 226 fol som gjennomgående hovedtekst i Stjórn I. Han tar inn i hoved-
teksten utfyllinger og tillegg fra AM 227 fol når teksten er lengre og mer utførlig 
der, f.eks. der teksten i AM 226 fol er forkortet ved sprang, som Stj 1591-2, U 1051-2. 
I variantapparatet har han gjort oppmerksom på en god del forskjeller mellom de to 
håndskriftene. Han har også i noen grad sammenlignet håndskrifttekstene med kil-
denes tekster for å finne ut hvilken lesemåte som ved avvik står nærmest ordvalget 
og språkbruken der. Har AM 226 fol en grammatisk ukorrekt form eller et 

 
23 Dikteren Aasmund Olavsson Vinje (1818-70) gir et lite bilde av den raske oppblomstringen av in-
teressen på feltet i en korrespondanse til Drammens Tidende i 1858: “... Oldnorsk og Folkesprog stu-
deres af  Mange. 20 Aar siden var det neppe Andre end et par Mænd i hele Christiania, som kunde 
Oldnorsk, og Folkesprog kunde ingen ...”. Vinje I:219. 
24 Feilberg & Landmarks bokhandel var meget ansett, og ble forsiktig utvidet fra 1843 til også å om-
fatte forlag. Fra slutten av 1840-årene stod forlaget i nær kontakt med universitetskretser, og tok på 
seg å gi ut flere oversettelser av norrøne tekster. Tveterås I 1950:305. Utgivelsen av Stjórn var det 
største løft dette forlaget tok på seg, en utgave som var helt ut finansiert uten statsstøtte. Verket var 
det største som ble utgitt på slike vilkår i Norge. Andre norrøne tekstutgaver ble dels støttet av det 
tidligere Oldskriftselskabet, dels ble det gitt bevilgninger av Stortinget til hver enkelt utgave. Utgave-
ne kom i stand ved godt samarbeid mellom utgivere og initiativrike forleggere.  
25 Målgranskeren Ivar Aasen (1813-96) setter i brev til lærer og kirkesanger Olav Bjørgum (1830-
1925) av 27. mai 1858 “omtrent som Halvdelen” av Stjórn-utgaven likt med 24 ark à 16 sider. Dette 
tyder på at verket fra Ungers side var planlagt til å omfatte 48 ark. I subskripsjonsinnbydelsen setter 
forlaget omfanget av utgaven til 40 ark. Det ferdige verket er imidlertid på 42 ark. Unger hadde pla-
ner om å gi ut Stjórn med “Anmærkninger og Ordforklaringer”, se U:III, jf U 1853. Möbius 1856:147 
nevner dette under omtale av utgaven. Unger gjorde forarbeider til slike tillegg, men måtte oppgi pla-
nen. Han fikk heller ikke plass til noe register. 
26 Jf Ungers ord om håndskriftet AM 228 fol U:XIV. 
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ord/uttrykk som viser seg ikke å samsvare med ordlyden i den kilden han har funnet, 
mens gjengivelsen i AM 227 fol ligger nærmere teksten der, tar Unger ofte varianten 
fra AM 227 fol opp i hovedteksten og henviser teksten fra AM 226 fol til apparatet. 

Unger gjør selv, U:XV, noen steder oppmerksom på at det bare er et utvalg vari-
anter han tar inn. Noen steder er omtrent alle avvik kommet med, andre steder er re-
lativt mange og viktige varianter forbigått. Hva som er tatt med, og hva som er sløy-
fet, beror på den vekt Unger har tillagt varianten ut fra personlig skjønn. Men plass-
hensyn har tydeligvis også spilt inn. I sitt trykkmanuskript har Unger således med 
overskriften “afáánni tẏgris”, men han har sløyfet den i utgaven Stj 12122, U 8126. De fles-
te og viktigste av de korte avvikene har imidlertid Unger fått med i sin utgave. Men det hen-
der at han har ført inn i hovedteksten ord eller varianter fra AM 227 fol uten å gjøre opp-
merksom på det, f. eks. “þa þeim” i stedet for “þat” Stj 1593, U 1052. Enkelte steder har 
Unger rettet åpenbare feil i håndskriftteksten, og stundom kan han tillate seg å erstatte ett 
ord med et annet, som når han retter “skapaðr” til “sofnaðr” Stj 5115, U 3332. Han gjør imid-
lertid alltid oppmerksom på slike rettelser i note. Andre steder kan han sette inn et ord han 
mener var uteglemt, som “(Ur)” Stj 15614, U 10316. 
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Unger er ikke helt nøyaktig i gjengivelse og plassering av kildemarkeringer, f.eks. Stj 
827, sammenlign U 568. Han har stor bokstav en rekke steder der håndskriftene har liten, 
f.eks. Stj 16018, U 1067. Dette er utenom steds- og personnavn, som han alltid skriver med 
stor forbokstav, oftest mot håndskriftene. Forkortelser i håndskriftene er skrevet fullt ut i 
Ungers utgave, uten bruk av kursiv. Unger har ikke vært konsekvent i å skille mellom vanlig 
d og stungen d, og bruker ofte d for ð, f.eks. i “sagdir” Stj 16020, U 1069. Han har heller ikke 
vært konsekvent ved gjengivelse av aksenttegn over vokal, ofte er det utelatt. 

Utgiveren forsøkte i Stjórn å etablere en normaltekst basert på flere håndskrifter. 
Han etablerte den slik den med størst grad av sannsynlighet kunne ha vært utformet 
av kompilator/oversetter. Under arbeidet springer han derfor etter eget skjønn noe 
mellom håndskiftene. Håndskrift-teksten gjengav han unormalisert, men med en viss 
grad av tilpasning til de allment kjente og brukte bokstavtegn, slik han gjorde i de 
fleste av sine tekstutgaver.27 

Unger hadde allerede stor erfaring som utgiver av norrøne tekster da han tok fatt på ut-
givelsen av Stjórn. For sin tid var Ungers utgaver mønstergyldige og dannet skole for lang 
tid framover. Ungers utgave av Stjórn er nok tydelig preget av å ha blitt til under skiftende 
arbeidsforhold og over lang tid. Men den la grunnen for en vitenskapelig utforskning av 
verket. I første omgang fikk den umiddelbar og stor betydning for bibelmålet. Ungers utgave 
kom på et tidspunkt da Bibelen var under oversettelse til norsk og mens en arbeidet med å 
finne fram til et nynorsk bibelmål. Ivar Aasen var den første som tok i bruk Stjórn på dette 
feltet. Dermed kom Stjórn til å få varig innflytelse på ettertidens bibeloversettelser. Se Astås 
1990:23f. Utgaven ble som et programskrift for mange, sier Holter 1966:442.  

Utgaven førte dessuten til en avklaring av navnebruken. Etter en del vakling de neste 20 
årene etter utgivelsen slo det igjennom blant middelalderforskerne at det tekstmaterialet 
Unger hadde gitt ut her, var en samling som fikk bære betegnelsen Stjórn. 

I samsvar med vanlig oppfatning blant norske forskere den gang (Munch, Keyser 
og andre) regnet Unger Stjórn som norsk-islandsk fellesarv, med vekt på norsk initi-
ativ og innsats. Han peker på verkets betydning for både språkhistorien og kulturhis-
torien. Men dette var ansatser som bare i liten grad er fulgt opp av ettertidens forske-
re. 

Unger plasserte Stjórn i verkets samtid som “et slags Haandbog til Veiledning 
for dem, der vilde gjöre sig bekjent med de af Kirkefædrenes bibelske anmærkninger 
og Fortolkninger, som på den Tid ansaaes for de vigtigste.” U 1853. Ved disse orde-
ne setter han verket inn i en allmenn-europeisk kirke- og kultursammenheng, og på-

 
27 Se Holm-Olsen 1982:80. 
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peker at det må leses i lys av den teologiske lærdomstradisjon som var levende og ak-
tuell i verkets samtid. 

Ved å kalle verket en “Haandbog”, viser han seg imidlertid tilbøyelig til å se det 
som en populærteologisk oppslagsbok for spesielt interesserte. Det kan være at han 
har hatt den lavere teologiske utdannelse i tankene, den som foregikk ved klostre og 
katedralskoler i Norge, men som ikke gav tilstrekkelig latinkyndighet til å mestre 
kildene på kirkens universelle hovedspråk. 
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Unger betegner i subskripsjonsinnbydelsen opphavsmannen bak verket som “den 
norske Compilator”. Bakgrunnen er sannsynligvis at Unger fra først av har betraktet 
verket som en håndbok en kompilator knyttet til Norge har satt sammen ut fra fore-
liggende eller innsamlet kildemateriale. Under det videre arbeid med verket har 
Unger nådd fram til en mer nyansert oppfatning av det. Han har funnet at Stjórn ikke 
er ett verk, men er satt sammen av minst tre ulike deler fra noe forskjellig tid. 

Første delen, Stjórn I, regner han for ett verk, fra Håkon 5. Magnussons tid. Han 
mener at prologen hører sammen med denne delen av Stjórn. “Stil, foredrag og 
sprogtone” finner han typisk for 1300-tallet. Han hevder at “Oversætteren eller sam-
leren” som hadde fått i kongelig oppdrag å utarbeide verket, ikke nådde lenger enn 
til 2 Mos (Ex) 18 etter den plan kongen hadde lagt. Ved sin død har han etterlatt seg 
et uavsluttet verk og et ufullført oppdrag. Unger utelukker imidlertid ikke at verket 
kan ha vært større, og at en del av det altså kan være tapt. Han regner tydeligvis med 
at den ukjente opphavsperson har valgt ut stoff fra latinske kilder, ordnet og lagt det 
til rette for norrøne tilhørere/lesere. Se U:IV-V. 

Unger gjorde i forbindelse med Stjórn-utgaven en del undersøkelser for å etter-
spore stoffkilder utenom Vulgata, først og fremst til Stjórn I. Han påviser U:VIII at 
første halvpart av prologen  til Stjórn I  er en oversettelse av “Praefatio” i Historia 
Scholastica. Han antyder U:V at materiale fra uidentifiserte norrøne kilder, en del 
eldre enn Stjórn I, kan være tatt inn i verket og nevner som eksempel “Homilien 
förste Söndag i Langfasten” Stj 213-2381,  U 141-158. 

I sitt arbeidseksemplar av Stjórn-utgaven28 har Unger på de første 150 tekstside-
ne og i den delen som inneholder stoff fra Josvaboken (Ios), skrevet til kildehenvis-
ninger i margen. Over teksten har han satt inn latinske ekvivalenter til norrøne ord 
og uttrykk fra kildematerialet. Flere steder har han referanser til Vincentius Bellova-
censis’ Speculum naturale (SN).29 Alle tekststedene Unger henviser til i dette ver-
ket, finnes imidlertid i Isidorus Hispalensis’ Etymologiae og er etter all sannsynlig-
het hentet derfra. I sitt eksemplar av Guillelmus Durandus’ Rationale divinorum of-
ficiorum har Unger gitt henvisning til Stjórn i margen utenfor flere av de avsnittene 
fra messeforklaringen som er tatt inn de

Stjórn II må ha som grunnlag en eldre, nøyaktigere bibeloversettelse enn Stjórn 
I, hevder Unger. Høyst sannsynlig representerer disse åtte bladene  innlagt i AM 226 
fol rester av en fullstendig bibeloversettelse fra midten av 1200-tallet, sier han. Ung-
er peker på likheten med den angelsaksiske pentateukoversettelsen i stoffbehand-
lingen og at oversetteren legger an på å “levere Bibelens egne ord uden Tilsetning-
er”. 

Stjórn III “grunder sig paa en ældre sagamæssig friere Behandling af den hellige 
Skrifts historiske Böger”. Unger hevder at verket sannsynligvis skriver seg fra 1200-
tallets første halvpart. Det har i forhold til sitt eldre grunnlag fått tillegg som særlig 

 
28 I Manuskriptsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo. 
29 Det gjelder: Douay-utgaven spalte 1439, Stj 1033  U 6933; SN 5.44, Stj 12619 U 8425; SN 15.68, Stj 
13612, U 9019; SN 20.6 Stj 1485f  U 9736; SN 20.6 Stj 1498 U9824. Sistnevnte sted henviser Unger også 
til IE 12.46.6, men dette er feil for IE 12.4.46. 
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inneholder allegoriske forklaringer med kristelig tolking av flere sentrale gammel-
testamentlige personer. Bearbeideren har ifølge Unger omredigert eller forkortet ori-
ginalen, særlig i Dommerboken (Idc) og Samuelsbøkene (I og II Sm), sjeldnere i 
Kongebøkene (III og IV Rg). Unger finner at AM 226 fol i teksten til Stjórn III har 
innslag som mangler både i de andre håndskriftene han har benyttet her (først og 
fremst AM 227 fol og AM 228 fol), og i kildene. Han nevner som eksempel et til-
legg til gjengivelsen av Vulgata-teksten til Idc 1629 som heller ikke er å finne i His-
toria Scholastica, “enn bad sueíninn skẏnduliga vt ganga er honum hafdi fẏlgt” Stj 
677, linje 9 i apparat-tekst, U 41916. 
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Når det gjelder Stjórn IV, oddetall-sider Stj 523-583, bitekst U:349-364, så 
nummererer ikke Unger denne delen av Stjórn. Han finner at i denne kortversjonen 
av Ios er Historia Scholastica lagt til grunn for gjengivelsen. 

Unger skiller altså Stjórn II og III klart fra hverandre som to ulike bearbeidelser 
av en eldre oversatt bibeltekst som må ha foreligget ca. 1200. Han gjentar i forordet 
sin avvisning fra 1848 av at Brandr Jónsson skal ha oversatt Stjórn med særlig hen-
blikk på Stjórn I, idet han forkaster Finnur Jónsson den eldres oppfatning på dette 
punkt. Ved at Unger klart hadde vist at Stjórn bestod av flere markert atskilte deler, 
var det imidlertid mulig å knytte en del av Stjórn til Brandr Jónsson. Unger grep inn i 
diskusjonen om Stjórn-tekstene var norske eller islandske ved å hevde at hele AM 
226 fol synes å være en islandsk avskrift etter et norsk forelegg. 

Håndskriftfragmentet Holm perg 12 IV fol fant Unger måtte ha grunnlag i sam-
me bibeloversettelse som Stjórn III representerte, og trykte teksten in extenso U:V-
VII. Men “Afskriveren synes at have forkortet noget sin ældre Original”, kommente-
rer han. Gustav Storm (1886b:244) hevdet imidlertid at med teksten på fragmentet 
var det bevart en rest av en oversettelse “i Karakter ganske svarende til den ældste 
oversættelse”. Seinere hevdet professor ved Universitetet i Oslo Didrik Arup Seip 
(1884-1963) med Unger at vi her har et fragment av “en - som det synes - selvste-
ndig oversettelse” (1956b:520). Heiko Uecker kalte det 1982:102 for “Reste einer 
vielleicht isländ. Übersetzung”. Unger gjengir også håndskriftfragmentene NRA 60 
A og NRA 60 B (U XII-XIII). 

Guðbrandur Vigfússon 1863:142 note gjorde oppmerksom på at det fantes ytter-
ligere to håndskriftfragmenter med bibeltekst, AM 238 XIX fol fragment 1 og 2. 
Han hevdet at de stammet fra “Gyðingasögum Brands”, dvs. fra Brandr Jónssons jø-
diske historie. Gustav Storm 1886b:248f trykte teksten på det første fragmentet i ut-
drag, med mange feil og misforståelser. Han mente 1886b:244 at teksten på begge 
fragmentene var “af ganske samme Karakter” som teksten i Holm perg 12 IV fol, og 
at den altså skulle høre sammen med Stjórn III fra ca. 1250 “eller lidt senere”. Fin-
nur Jónsson den yngre mente derimot 1924:926 at bladene inneholdt en tekst som 
muligens var avhengig av Stjórn-teksten, men at de tydeligvis ikke hørte med til 
denne oversettelsen. Didrik Arup Seip 1956a:12 hevdet at det finnes noen trekk i 
fragmentene som stemmer med Stjórn, men at teksten for øvrig er helt forskjellig fra 
teksten der. 

I 1865 meddelte den danske historikeren Oluf August Nielsen (1838-96) teksten 
fra et pergamentblad med kortfattet omtale av forholdet mellom David og kong Saul. 
Han mente bladet “ikke er av liden sproglig interesse”. Språkformen på bladet er 
norsk. Astås 1970:133. 

Redaktør av Illustreret Nyhedsblad, Paul Botten-Hansen (1824-69) framhever i 
sin anmeldelse av Ungers Stjorn-utgave at verket er “af stor Vigtighed baade i sprog-
lig Henseende og som Bidrag til Kulturhistorien; ikke at tale om den Interesse, det 
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maa have for Theologen.”30 Dette siste slo dårlig til, men det var stor interesse for å 
utnytte det nyutgitte tekstmaterialet leksikografisk, språklig og paleografisk. Presten 
Johan Fritzner (1812-1893) tok flittig ekserpter fra Ungers utgave av Stjórn i forbin-
delse med sitt ordboksarbeid. Allerede i første utgave av Ordbog over det gamle 
norske Sprog fra 1867 brukte han endel materiale derfra. I den seinere trebindsutga-
ven er det blitt langt fyldigere. Stjórn er etter alt å dømme det verket som er repre-
sentert ved flest henvisninger og sitater i 2. utgave av hans ordbok, som kom i tre 
store bind 1883-1896. Særlig flittig ser det ut til at han har brukt Stjórn I. Det er ty-
delig at han har funnet denne delen av verket særskilt interessant fra ordboksyns-
punkt. For Stjórn I’s vedkommende har han kjent kildeforholdene langt ut over det 
som hadde vært offentliggjort om disse til da, noe kildereferanser i forbindelse med 
henvisninger til Stjórn I i ordboken vitner om. Se f.eks. henvisningen til Jakob de 
Voragines Legenda Aurea under oppslaget “umskipting” Fritzner III:778-779 til Stj 
7213, U 4834. Det er tydelig at han må ha hatt kontakt med Unger om dette. 
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Ungers utgave av Stjórn ble også benyttet av Guðbrandur Vigfússon da han i 
1864 tok på seg å fullføre Richard Cleasbys (1797-1847) An Icelandic-English Dic-
tionary. Denne første ordboken for islandsk-engelsk kom på markedet i 1874. I sin 
oversikt over kristen terminologi på norrønt mål henter den tyske skandinavisten 
Bernhard Kahle (1861-1910) 1890 mange eksempler fra Ungers Stjórn-utgave, med 
referanse til latinske ekvivalenter så langt han kjente til kildene, se f.eks. under II.2 
Propheten.  

Kr. Kålund (1907:142f) gjengav begynnelsen av Josva-historien i diplomatarisk 
avtrykk etter AM 227 fol i sitt paleografiske atlas Stj 522-52426, U 3496-35116. Også 
Didrik Arup Seip (1954c) benyttet Stjórn-tekst paleografisk. 

Flere fant etter hvert Stjórn-tekstene interessant fra språklig synspunkt og utnyt-
tet dem i terminologiske eller språkstrukturelle undersøkelser. Særlig var svenske 
forskere aktive på feltet. Språkforskeren Ivar Modeer (1904-60) brukte materiale fra 
Stjórn (1941). Det samme gjorde forfatteren Olof Thorell (1909-92) i en studie over 
middelalderlig svensk bibelmateriale (1951). Professor ved Helsingfors Universitet, 
Carl-Eric Thors (1920-86), trakk oversettelsesord fra Stjórn inn i sin undersøkelse av 
kristen terminologi i svensk middelalderspråk (1957). Den svenske språkforskeren 
Åke Åkermalm (1910-82) brukte materiale fra Stjórn-utgaven i sin undersøkelse av 
norrøne verb med substantivisk prefiks (1955), og den danske filologen Christian 
Westergård-Nielsen (1910-94) benyttet 1946 Stjórn-tekstene i sine studier over lån-
ord i islandsk litteratur fra 1500-tallet. Den norske forskeren Alfred Jakobsen (1917-
2009) påpekte 1958:88 i en resensjon som en mangel at nordisten Oskar Bandle (f. 
1926) ikke hadde benyttet Stjórn-utgaven i sin studie fra 1956 over språket i en is-
landsk bibeloversettelse fra 1584.31 Alfred Jakobsen selv er den norske forsker som i 
størst monn har utnyttet Stjórn-tekstene i språklige undersøkelser, først og fremst i 
sin studie over Kláruss saga (1964). En må også nevne doktokravhandlingen til 
forskeren Mattias Tveitane, Den lærde stil fra 1968. Didrik Arup Seip utnyttet 1971 
Stjórn-materiale i språkhistorisk øyemed, og omkring 1960 ble teksten i Ungers 
Stjórn-utgave ekserpert til bruk for Den arnamagnæanske kommissions Ordbog over 
det norrøne prosasprog. Professor ved University of Texas Lee M. Hollander (1880-

 
30 Usignert anmeldelse i nr. 52, side 231 spalte 2-3 for søndag 28. desember 1862. Paul Botten-
Hansen forfattet selv alle litterære anmeldelser i bladet på denne tiden. Jens B. Halvorsen i artikkelen  
“Botten-Hansen, Paul” i Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1880 bind I. Kristiania 1885. 
31 Bandle, Oskar: Die Sprache der Guðbrandsbiblía. Orthographie und Laute, Formen. Bibliotheca 
Arnamagnæana XVII, København 1956. 
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1972) gjorde i forbindelse med dette et stort leksikografisk pionerarbeid. I AMKO 
1964:16 er Stjórn karakterisert som “en godbid i leksikografisk henseende”. 

Fra Guðbrandur Vigfússon til Finnur Jónsson den yngre 

Striden om Stjórn var norsk eller islandsk, fortsatte etter at verket var utgitt. Allerede 
året etter ga den islandske nordiskfilologen Eiríkur Jónsson (1863:XXXV note 3) fø-
lelsesladet uttrykk for en meget alminnelig oppfatning blant islendinger: 
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“Det vil derfor være at anse for vildledende Udtryk, når ‘Stjórn’ udgives for en 
‘norsk’ Bibelhistorie, da den kun findes i islandske Haandskrifter og har islands-
ke Geistlige til Forfattere, skjønt paa foranstaltning af Norges konger.” 

 
I en resensjon av utgaven karakteriserer Guðbrandur Vigfússon Stjórn I som en lær-
domsbok skrevet i begynnelsen av det 14. århundre. Etter at kompilatoren var død 
eller hadde gitt opp arbeidet, ble verket knyttet sammen med Brandr Jónssons histo-
rieverker om jødene, det øvrige stoffet i utgaven, samt Gyðinga saga, hevdet han. 
Han tenkte seg 1863:148 at Brandr i årene 1257-64 hadde skrevet en jødenes historie 
fra skapelsen til Jesu fødsel. Første delen av dette store verket ble i en seinere tid 
erstattet med Stjórn I, og gikk derfor tapt. Av den grunn holdt Guðbrandur Vigfús-
son 1863:146 Stjórn I for et fremmedelement i forhold til resten av utgaven, og men-
te at Stjórn I burde vært utgitt separat. Han holdt hele livet fast på denne hypotesen, 
men fikk liten støtte hos andre forskere i Norden.32 Han fikk imidlertid tilslutning 
fra Konrad Maurer 1867:212f, som understreket at Stjórn I er “ein völlig anderes 
Werk”. 

Guðbrandur Vigfússon 1863:146f pekte for øvrig på likheten mellom det etter 
hans mening overlesste og ornerte språket i to verker en vet skriver seg fra abbed 
Bergr Sokkason († 1350) i benediktinerklosteret på Munka-Þverá i Hólar: Mikjáls 
saga og Nikoláss saga erkibiskups. Språket i Stjórn I må være 15-20 år eldre enn det 
vi møter i disse sagaene. Guðbrandur Vigfússon omtaler for øvrig Stjórn på en feil-
aktig og misvisende måte i orienteringen om kildematerialet i An Icelandic-English 
Dictionary 1874:XI F I, og dette har dessverre fulgt med inn i andreutgaven fra 
1957. Ved en seinere anledning omtaler Guðbrandur Vigfússon 1879:CXXXV 
Stjórn I som et verk utført i “regular mediaeval fashion”, og peker på et viktig fak-
tum ved hele verkets rolle i Norge og på Island: “It is curious as the only work till 
the Reformation by which an unlearned man could gain any knowledge of the Old 
Testament”. Med dette fører han videre Niels Mathias Petersens ord om det samme 
fra 1861, se ovenfor. 

Professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet, Peter Frederik Adolph 
Hammerich (1809-77) tok Ungers Stjórn-utgave opp til vurdering i sin bok om den 
danske erkebiskop til Lund, Anders Sunesen (ca. 1167-1228), 1865:208-213. Selv 

 
32 Guðmundur Þorláksson uttaler seg 1881:IX  sterkt reservert om dette og vil ikke ytre noen mening 
om saken. “Hvorvidt Brandr også har andel i Stjórn, ... kan jeg ikke udtale nogen bestemt mening om, 
skönt både sproget og hele behandlingsmaaden  i den sidste del af Stjórn unægtelig har en paafalden-
de lighed med ovennævnte sagaers”. Han sikter til Alexanders saga og Gyðinga saga, som han med 
stor grad av sikkerhet mener er oversatt av Brandr Jónsson, sannsynligvis mellom 1250 og 1260. Pro-
fessor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen, Ludvig Holm-Olsen (1914-1990), hevdet 1956:76 
at “En sammenlignende undersøkelse av språket i de to sagaer vil muligens gjøre det usannsynlig at 
samme mann har oversatt begge”. Dette er seinere blitt styrket gjennom språklige undersøkelser av 
Hallberg og Hermann Pálsson i 1977. 
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om omtalen av Stjórn er både feilaktig og mangelfull, har den likevel en viss interes-
se. For dette er det første forsøk på teologisk vurdering av sider ved verket. Hamme-
rich konsentrerer sin interesse om Stjórn I, og hevder at verket er “udarbeidet i 
Førstningen af det 14de hundreaar paa befaling af Kong Magnus Haakonsson”. Det-
te må bero på en sammenblanding av Halfdan Einarssons forfatterhypotese og opp-
lysninger i prologen, som en regnet med hørte til Stjórn I. Hammerich sier at  
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“Hovedhensigten med Arbeidet er, at tilveiebringe en slags Omskrivning og Ud-
lægning af Bibelen. ... Men alt er stillet raat sammen, uden Smag og Forstand, 
og, som sagt, med en tidt trættende Brede. De Æventyrligheder, historiske, geo-
grafiske og naturhistoriske, hvormed Fortællingerne udpyntes, blive flere og fle-
re, alt som Værket skrider lenger frem.” 

 
Hammerich påpeker at det finnes typikk og allegorisering i Stjórn. og nevner en 

rekke eksempler på dette. Han nevner at verket skiller mellom forskjellige arter ska-
pervirksomhet, og henviser til at samme forestilling finnes i minoritten Nikolaus Ly-
ras (1270-1349) utgave av Glossa Ordinaria. Men han er skuffet over Stjórn I som 
teologisk verk. Der Hammerich finner dogmatiske trekk, dreier det seg om “den 
æventyrlige Dogmatiks Yndlingsæmner. ... Forvæntningen om muligens at finde en 
Bibeltheolog i Forfatteren af Værket bliver altsaa skuffet i enhver Henseende” 
1865:245f. Vi ser at Hammerich vurderer innholdet i Stjórn I etter kriterier som er 
helt fremmede for verket. Her er ingen hensyn tatt til intensjoner, anlegg og adressa-
ter. Men Hammerich har rett i at det er påfallende liten interesse å spore etter for-
midling av bibelteologi og spekulativ dogmatikk til lekfolket i Norge. Det er neppe 
tilfeldig at det i Norge er funnet meget få spor etter verker av Thomas fra Aquino, i 
motsetning til i Sverige og Danmark.33 
 

I et posthumt utgitt verk 1884:161-163 omtalte professor i kirkehistorie ved 
Kristiania Universitet Rasmus Tønder Nissen (1822-82) Stjórn som “Det betyde-
lige historiske verk”. Han delte Maurers oppfatning at Unger bare hadde utgitt en 
del av verket, og hevdet at Alexanders saga og Gyðinga saga skulle vært med. 
Stjórn var ifølge Nissen å se på som en “Samling av forskjellige Arbejder” der 
Stjórn I faller utenfor som helt forskjellig fra de andre delene. Han mente derfor 
at denne delen av verket måtte atskilles fra de øvrige, og at en måtte oppgi fel-
lesnavnet Stjórn. Han holdt Stjórn-prologen Stj 3-5 for å være autentisk og god-
tok dens ord om kong Håkon 5. Magnussons initiativ til Stjórn I. Han hevdet at 
sluttordet i håndskriftet AM 226 fol som angir kong Magnus Håkonsson som 
oppdragsgiver og Brandr Jónsson som oversetter, gjaldt ikke bare Gyðinga saga, 
men også Stjórn II og III. Han viste som grunnlag for dette til at Magnus bar 
kongsnavn fra 1257, og at Magnus kan ha gitt Brandr oppdraget før denne til-
trådte som biskop i 1263. Nissen holdt seg bare til håndskriftet AM 226 fol, og 
det han hevdet om Stjórn, virker nokså spekulativt. Han vant da heller ingen til-
slutning hos kjennere av norrøn middelalderlitteratur. 
 
Teologen Johannes Belsheim (1829-1909) omtaler Stjórn 1879:276f i en popu-

lært anlagt oversikt over bibeloversettelsenes historie i Danmark og Norge. Han be-
trakter Ungers utgave som en enhet, og peker som Keyser på problemet at det er en 
motsetning mellom tradisjonen om Brandr Jónsson som forfatter og det som står i 

 
33 Se Sørensen 1910:31f, Bekker-Nielsen 1975:144, Odenius og Roos 1974. 
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prologen. Han drøfter ikke saken, men slår bare fast at prologens opplysninger “har 
dog mest tiltro”. Belsheim understreker at Bibelen var kjent i Norge før Stjórn ble 
til, i det minste av geistligheten. Han holder imidlertid åpent spørsmålet om Bibelen 
da eksisterte i norrøn oversettelse. 

Noen år etter hevder Belsheim at det er uvisst om det har eksistert en fullstendig 
bibeloversettelse i Norge og på Island før reformasjonen. Innholdet i Ungers utgave 
karakteriserer han som rester av en bibeloversettelse fra 1200-tallet. Han peker også 
på noe som seinere er underbygd av professor i Lausanne i Sveits Ian J. Kirby at 
evangelietekstene “findes sammenarbeidede i harmonisk Fremstilling” (1884:12, jf 
Kirby 1980:10f). Selv gav Belsheim ut et supplement til Ungers utgave i en samling 
bibelsitater fra norrøne tekster. Han tok imidlertid ikke med stoff fra apokryfe skrif-
ter, vurdert ut fra luthersk bibelkanon. Belsheim hadde lagt merke til at alle bibelsi-
tatene stammet fra Vulgata, men han hadde også merket seg at “Oversættelserne paa 
Gammelnorsk ofte ere noget fri, og ofte maaske ikke ere gjorte umiddelbart efter 
Vulgata”. Han viste interesse for oversettelsesterminologien med hensyn til bibelske 
forestillinger og begreper, og hevdet at 
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Der er grund til at tro, at en mængde af de kristelige Begreber og forestillinger i 
den gammelnorske Literatur er hentet fra Angelsachsisk, ... 
 
Gustav Storm brakte i to artikler nye synspunkter på tekst- og forfatterprobleme-

ne. I den første, 1886a:83, er han opptatt av dateringsproblemer. Han drøfter i en ar-
tikkel forholdet mellom Kongespeilet, Stjórn og Barlaams saga ok Jósafats. Her sier 
han  noe upresist at “... Stjórn antages at være oversat af den islandske Biskop Brand 
Jonsson mellem 1257 og 1263 eller i Norge i 1ste Halvdel av det 13de Aarhundre-
de.” 

Storm tenker på Stjórn III og knytter til Keysers og Ungers resultater. Han tar 
opp Hendersons parallelloppstilling av Kongespeil-tekst og Stjórn-tekst og holder de 
norrøne tekstene sammen med Vulgata. Han finner 1886a:85f at teksten i Stjórn står 
nærmest den latinske bibelteksten, mens det i Konungs skuggsjá er gjort et vilkårlig 
tekstutvalg, der det også er gjort omstillinger i teksten. Han konkluderer: “Det bliver 
derved sikkert, at Forfatteren af Kongespeilet har lånt fra Stjórn og altsaa er yngre 
end denne.”34 For det andre slår Storm fast at 
 

Oversætteren af Barlaams ok Josafats saga har laant fra Stjórn og er yngre end 
denne ... Barlaams ok Josaphats saga maa være oversat mellem 1250 og 1257; 
altsaa maa ogsaa Stjórn være oversat i alfald før det siste Aar og rimeligvis være 
ældre end ca. 1250. 
 

Storm understreker imidlertid at dette siste resultatet bare gjelder de deler av Stjórn 
som som behandler Samuels, Davids og Salomos historie, altså Stjórn III. Sammen-
ligning av Dagon-episoden I Sm 51-5 Stj 7183-7193, U 43527-4367 slik den er gjengitt 
henholdsvis i Barlaams saga ok Jósafats og i Stjórn III, var avgjørende for Storms 
konklusjon. Episoden fantes tydeligvis ikke i det latinske forelegg som oversetteren 
av Barlaams saga ok Jósafats benyttet, og Storm hevder at vi i sagaen finner “en fri-
ere Gjengivelse av den oldnorske i Stjórn”. 

 
34 Nå er imidlertid tekstutvalg og tekstomstilling neppe så avgjørende argumenter som Storm gjør 
dette til. Det finnes også ellers i Stjórn-tekstene en rekke tekstomstillinger, varierende fra håndskrift 
til håndskrift, og i mange tilfeller er bibelteksten forkortet. 
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I den neste artikkelen 1886b setter han forfatterspørsmålet i sentrum. Han tar opp 
til ny drøfting hypotesen om Brandr Jónsson som oversetter av hele Stjórn, under 
henvisning til at det var uenighet blant dem som hadde beskjeftiget seg med verket 
om denne påstandens riktighet. Storm benytter det låneforholdet mellom Stjórn og 
Barlaams saga ok Jósafats som han mener å ha påvist, som argument mot Brandr 
Jónssons befatning med Stjórn-tekstene. En oversettelse av Stjórn forelå nemlig 
ifølge Storm allerede i 1250. Dersom det på forhånd fantes en oversettelse av Det 
gamle testamentes historiske bøker, var det ikke urimelig at kongen gav Brandr i 
oppdrag å oversette Alexanders saga og Makkabeerbøkene (Gyðinga saga), hevder 
han. 
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Storm går her bakenfor Ungers utgave og til håndskriftene som ligger til grunn. 
Studiet av disse viser “at man her har for sig  f o r s k j e l l i g e  Arbeider af beslæk-
tet Art, som i Haandskrifterne er flydt sammen”, hevder han. Grunnstammen er for 
Storm Stjórn III. Uttrykkssettet viser at han ikke vil skille så skarpt mellom de for-
skjellige delene av verket som flere andre tidligere hadde gjort. 

I det eldste håndskriftet, AM 228 fol, finner han klart indisium på at det mangler 
ett blad først og ett sist. Begynnelsen av Josva-historien og slutten av 2 Kong (IV 
Rg) er nemlig borte. Men Josva-boka var ikke noen naturlig begynnelse for en bi-
belhistorie. Det må ha vært noe mer foran enn bare ett blad. Storm finner rester av 
det som kan ha hørt til samme tekstversjon foran Josva-boka i håndskriftfragmente-
ne Holm perg 12 IV fol og AM 238 XIX fol fragment 1 og fragment 2. Av dette 
trekker han følgende slutning: “At denne Oversættelse har inneholdt  a l l e  Mose-
bøger, er mere end Sandsynligt.” 

Gustav Storm vil altså ikke gå så langt som å hevde at de tre nevnte fragment-
bladene direkte er rester av den eldste oversettelsen. Sammen med Makkabeerbøke-
ne (I-II Mcc) i Gyðinga saga utgjør da ifølge Storm Stjórn III de deler vi med stor 
grad av sikkerhet kan si er bevart av en ellers delvis tapt bibeloversettelse som har 
begynt med 1 Mos (Gn) 1. Storm nevner tre karakteristiskte trekk ved denne over-
settelsen. For det første sitater og utdrag fra to av Honorius Augustodunensis’ ver-
ker. Sju steder er Imago mundi benyttet og to steder Speculum ecclesiae, finner han. 
For det andre har han merket seg 13 utdrag av mystiske og allegoriske fortolkninger, 
“skýringar”. Disse slutter etter hans vurdering ved kong Salomo Stj 10538-10556 U 
5771-31. For det tredje nevner Storm allitterasjon i prosaisk fortelling, særlig i taler 
og dramatiske skildringer, som et gjennomgående trekk i Stjórn III. 

I stedet for den tapte førstedelen av denne bibeloversettelsen har “Recensionen 
B, repræsenteret ved AM 227 fol”, tatt opp i seg “den af K. Haakon Magnussøn for-
anstaltede Samling af Kommentarer med Text til Genesis og halve Exodus”, altså 
Stjórn I. Storm hevder at i resensjon A, som AM 226 fol representerer, har også Ios 
gått tapt, og i stedet har håndskriftet fått inn en forkortet bearbeidelse av Josvas his-
torie etter Historia Scholastica, av Storm kalt “Josvas saga” (= Stjórn IV). Denne er 
blitt til på Island ved midten av 1300-tallet, anser han. 

Etter at Stjórn-tekstene ble skrevet av etter AM 226 fol i AM 225 fol, ble det lagt 
inn i AM 226 fol åtte tekstblad med dels gjengivelse av, dels utdrag av det bibelstof-
fet som manglet mellom Stjórn I og Stjórn III Stj 455-521. Dette er skrevet med en 
hånd fra første halvpart av 1400-tallet. Storm finner at det er en islandsk oversettelse 
fra midten eller slutten av 1300-tallet. Han kan således ikke dele Ungers oppfatning 
at Stjórn II er en levning av en eldre bibeloversettelse også representert ved Holm 
perg 12 IV fol. 

Storm 1886b går sterkt imot Guðbrandur Vigfússons forsøk på å bevise at 
Brandr Jónsson stod bak både Stjórn II og Stjórn III. Innholdet i Ungers utgave er 
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ikke så ensartet som Guðbrandur Vigfússon vil ha det til, hevder Storm. Dette mener 
han å finne støtte for hos Guðbrandur Vigfússon selv, som hadde villet skille ut 
Stjórn I som egen del. Stjórn III forelå ferdig oversatt da Brandr Jónsson ifølge et-
terordet i Gyðinga saga fikk oversetteroppdrag av kong Magnus Håkonsson, hevder 
Storm 1886b:247, jf Guðbrandur Vigfússon 1863:146. 5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

                                                

Storm 1886b:251 hevder norsk proveniens for Stjórn III og henviser som belegg 
til allitterasjoner som forutsetter utelatelse av h foran l og r, samt “at Oversætteren 
saa hyppigt i Bibeltexten indfører Udtryk fra norske sociale og politiske Forhold”. 

Gustav Storm holdt det for trolig at Stjórn I opprinnelig hadde hatt en fortsettelse 
ut over 2 Mos (Ex) 18, siden det etter hans oppfatning ikke finnes noen naturlig av-
slutning på dette bibelverket. Av prologen slutter han at Stjórn I må være 

 
... udført nogen Tid efter at Haakon Magnussøn blev Konge (1299), altsaa aa-
benbart i de første Aar af 14de Aarhundrede. Skriftet var forfattet ved hans Hof 
og under hans Øine, altsaa aabenbart af en Hirdprest eller ialfald en gestlig [sic!] 
i Kongens Tjeneste (Capelgeistligheden). 
 
Dette er basert på prologen, som Storm holdt for å være autentisk. Til argumen-

tene derfra føyde han språklige iattakelser fra Stjórn I som skulle tjene til å sirkle 
nærmere inn opphavspersonen og hans miljø. Han var norsk og ikke islandsk, hev-
der Storm 1886b:252. 

Ut fra avsnittsoverskriftene i Stjórn I sluttet Storm 1886b:251 at “Samlingen er 
vistnok oprindelig inddelt efter de Søndage i Kirkeaaret, hvorpaa der skulde holdes 
Oplæsning ...”. Han mente at denne opprinnelige inndelingen var forsvunnet, og at 
vi bare har rester igjen av den i de bevarte Stjórn-håndskriftene. Dette må bety at 
han anså Stjórn I som en bearbeidelse og en revisjon av et eldre verk. 

Som vi har sett, bygde Storm på den sondringen i fire deler Unger hadde foretatt. 
Han arbeidet systematisk ut fra en historisk problemstilling kombinert med filolo-
gisk arbeidsmetode på kodikologisk grunnlag. Dette førte ham til viktige nye resul-
tater. Han bidrog til avklaring av det innbyrdes forhold mellom de enkelte delene av 
utgaven. Videre påviste han at det må ha foreligget en eldre, tapt oversettelse av de 
fem Mosebøker. Han kom i den forbindelse med en noe annen oppfatning av Stjórn 
II enn Unger hadde hatt. Storm plasserte Stjórn III i forhold til Konungs skuggsjá og 
Barlaams saga ok Jósafats, og han avviste at Brandr Jónsson hadde hatt befatning 
med en eller flere av Stjórn-tekstene. 

Konráð Gíslason aksepterte 1889:325 note Storms argumentasjon for at Stjórn I 
var norsk. Men resten av tekstene i Ungers utgave holdt han fremdeles for å være is-
landske. Han lot seg således ikke overbevise av Storms argumenter for at Stjórn III 
var av norsk opprinnelse. 

P. Groth 1884:181f hevdet i en resensjon å ha påvist bruk av Vincentius Bello-
vacensis’ Speculum naturale som en av kildene for Stjórn I35, noe Unger også hadde 
hatt i sine notater (se ovenfor). Denne oppfatningen holdt seg i over hundre år. 
Mogk 1909:896 nevner den i sin litteraturhistorie, og Kirby 1976:6 viser til SN 
I.20.7 som parallell til 1 Mos (Gn) 3,1 Stj 14811 U 985f. Dette bibelstedet står imid-

 
35 Groth viser til Douay-utgaven av Speculum naturale spalte 1664, skal være 1464. Opplysningen er 
overtatt i Storm 1886b:251 note. Groth viser til SN I.20.6 som kilde for Stj 1486 U 9822. Teksten i 
Stjórn I er her oversatt fra IE 12.4.46, noe en nøyaktig sammenligning av ordlyden med SN og IE vi-
ser. Slangeteksten står i Stjórn I midt inne en stoffsammenheng hentet fra IE 12.4. Stoffordningen der 
er noe forskjellig fra SN. Innledningen “Sua er ok skrifat” svarer til IE-tekstens “perhibeantur”, even-
tuelt “dicuntur”, som mangler i SN. 
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lertid ikke i Speculum naturale spalte 1465 som angitt. Derimot står det i Isidorus 
Hispalensis’ Etymologiae 12.4.43, der kompilatoren synes å ha hentet det. Det finnes 
ikke et eneste tekststed i Stjórn I som beviselig er hentet fra Speculum naturale, så 
en gjør rettest i å avvise dette verket som kilde. 

Mogk sluttet seg til Storms resultater når det gjaldt tilblivelsen av de forskjellige 
Stjórn-tekstene i Ungers utgave. Han var av den oppfatning at blant oversettelsene 
av religiøse verker innenfor den norsk-islandske middelalderlitteraturen innehar 
Stjórn førsteplassen. 
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Kr. Kålund pekte 1917a:8-11 på at Stjórn I måtte være blant de ukjente kildene 
den ukjente forfatteren bak Kirjalax saga hadde benyttet. Forfatteren har lånt en-
keltheter og ord som var sjeldne i dagligtalen. En henvisning til Isidorus Hispalen-
sis’ Etymologiae er også hentet fra Stjórn I.36 

Finnur Jónsson den yngre knytter til Ungers og Storms forskningsresultater i sin 
omtale av Stjórn 1923:973-977. Han betrakter verket som norsk og kaller det for 
“lævninger af den gamle oversættelse af en del af det  g a m l e  t e s t a m e n t e”. 
Han regner altså med at Ungers utgave inneholder rester av opprinnelig mer om-
fangsrikt oversettelsesstoff. Her er det nok Stjórn III han har i tankene, idet han hev-
der med Storm at islandske avskrivere av den gamle bibeloversettelse som Stjórn III 
angivelig er en del av, tok inn Stjórn I i sin avskrift, “hvorved den første, tilsvarende 
del af denne fortrængtes og gik helt tabt”. Om Stjórn III hevder han at dette er én 
manns arbeid, at oversettelsen er etter Vulgata, og at den er mesterlig utført. Han på-
peker at “der er overalt en umiskendelig stræben efter at legge teksten til rette for 
norske læsere, så at den blev så klar og forståelig som mulig”. Det er dette som iføl-
ge Finnur Jónsson den yngre er grunnen til at verket har fått tilleggsbemerkninger og 
overgangssetninger på steder der det passet, og til at enkelte stykker er omstilt. Fin-
nur Jónsson den yngre konstaterer videre at språket er ‘oppskrevet’ i forhold til ori-
ginalen, og at oversetteren bare enkelte ganger har sett seg nødt til å beholde latinske 
ord. Han bemerker også at verket inneholder “indskudte bemærkninger af historisk-
genealogisk art”, og viser til at Imago mundi blir sitert. 

 
Dernest findes der, navnlig efter et större afsnits slutning, på flere steder ind-
skudt  en allegorisk forklaring af det foregående, skýring; disse forklaringer er 
dog ikke systematiske. 
 
Finnur Jónsson den yngre hevder at det er uvisst om disse forklaringene “stam-

mer fra selve oversætteren eller en bearbejder”, selv holder han det siste for rime-
ligst. Han godtar Storms argumenter for at oversetteren er norsk. Selv vil han på 
språklig grunnlag hevde at oversettelsen ikke er yngre enn 1250, og han bruker 
Stjórn III’s forhold til Barlaams saga ok Jósafats, påvist av Storm, som støtteargu-
ment. Når det gjelder grense bakover i tid for Stjórn III, vakler han noe. I 1901:888 
hevder han at “der er næppe grund til at antage, at den skulde være ældre end c. 
1225”. I 1907:378 heter det at “Oversættelsen er utvivlsomt norsk og fra tiden 1220-
30, næppe ældre”. I 1923:975 er imidlertid Finnur Jónsson den yngre kommet til at 
han må skyve seineste grense for oversettelsen tilbake til ca. 1220, “snarest er den 
noget ældre”. Her må han ha Ungers framstilling av dateringen i tankene. 

Finnur Jónsson den yngre hevder altså med Unger at det sannsynligvis har fore-
ligget en norsk bibeloversettelse tidlig på 1200-tallet, og at denne noe seinere er blitt 
bearbeidet samt utvidet med forklaringer. Når det gjelder Stjórn IV (‘Josvas saga’), 

 
36 Kålund 1917a:13 antyder at Jón Halldórsson kan være personen som har forfattet Kirjalax saga, 
noe han gjentar 1917b:XXII. Kålund antyder at Remundar saga kan ha samme forfatter. 
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hevder Finnur Jónsson den yngre at “man kan gætte på, at bogen manglede i afskri-
verens original, så at han så sig nødsaget til at udfylde det manglende fra Hist. 
schol.”. Han uttrykker seg imidlertid atskillig mer upresist enn Storm. 

Hva angår Stjórn II, kunne ikke Finnur Jónsson den yngre følge Storm. Han fant 
at bevisgrunnlaget for at dette var en islandsk oversettelse fra 1300-tallet var altfor 
spinkelt. Det var umulig å avgjøre om Stjórn II opprinnelig hadde hørt med til AM 
228 fol, men han understreker at “Denne oversættelse er efter Vulgata og stemmer 
som sådan med det øvrige”. Han hevder at en møter samme dyktighet og samme 
framgangsmåte her som i Stjórn III. Han mener at også “den sproglige behandling” 
er av samme slag som der. Av dette trekker han den varsomme slutning at det ikke 
er noe i veien for at stykket hører til samme oversettelse som er representert i Stjórn 
III. 
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Ut fra den likhet Finnur Jónsson den yngre påpekte det var mellom Stjórn II og 
Stjórn III med hensyn til gjengivelse av Vulgata-teksten, og sett på bakgrunn av at 
skýringar helt mangler i Stjórn II, slutter han at skýringar må være seinere tillegg i 
Stjórn III-teksten. Han hevder 1923:975 at det er umulig å avgjøre om Stjórn II-
teksten har stått i AM 228 fol opprinnelig, foran Stjórn III-teksten. 

Finnur Jónsson den yngre ser på Stjórn I som et forfallsprodukt. Han karakterise-
rer verket som “et uhyre af et lærd arbejde”, og istemmer Guðbrandur Vigfússons 
dom over det. I motsetning til Storm slår han fast at “længere end til Exodus 18 er 
forfatteren aldrig nået”. Han er imidlertid enig med Storm i å sette verkets tilblivelse 
til ca. 1310, og han underbygger dette ytterligere ved å peke på “det knudrede og 
meget efterklassiske sprog”. Han deler også Storms oppfatning at denne bibelover-
settelsen - så langt den rakk - hadde fortrengt den eldre. Dette må ha skjedd fordi det 
nye verket i høy grad vant samtidens bifall og beundring. Om oversetteren sier Fin-
nur Jónsson den yngre at det må ha vært en lærd teolog som har stått på høyden av 
sin tid, og at han må ha hatt en rikholdig boksamling til disposisjon. 

Finnur Jónsson den yngre 1923:983 sluttet seg til Storms påvisning av at Ko-
nungs skuggsjá inneholdt lån fra Stjórn III: “Dette er fuldkommen uangribeligt. 
Kongespeilet må altså være yngre enn Stjórn”. I innledningen til sin faksimileutgave 
av AM 227 fol 1956a:16 overtok Didrik Arup Seip denne vurderingen. 

Fredrik Paasche, Didrik Arup Seip og Stjórn 

Litteraturhistorikeren, professor Fredrik Paasche 1926:490 tok kort opp teorien at 
det hadde eksistert en fullstendig norrøn oversettelse av de historiske skriftene i Det 
gamle testamente. Han prøvde å fiksere verket enda litt nøyere og litt lenger tilbake i 
tid enn sine forgjengere på feltet, idet han hevder: “Det er mulig at oversettelsen er 
så gammel som fra kong Sverres siste tid, eller fra årene nærmest etter kongens død” 
(dvs. det første tiår av 1200-tallet). Det må blant annet være bibelsitatene i strids-
skriftet En tale mot biskopene Paasche støtter seg på her. Han mente nemlig å ha på-
vist en interpolasjon i Stjórn III myntet på aktuelle forhold i Norge. Dette er hva han 
mener er et innskudd i fortellingen om David og Saul som ikke står i Vulgata, Stj 
83512-8361, U 48020-23. Paasche mener ordene er en forklaring av kong Sverres hand-
lemåte overfor kong Magnus 5. Erlingsson. Men ordene ligger så nær Konungs 
skuggsjá 11326-28 i ordlyd at de med stor sannsynlighet må være hentet derfra. De fo-
rekommer i en sammenheng der Stjórn III og Konungs skuggsjá står hverandre svært 
nær. Ordene virker som en lett bearbeidet versjon av tilsvarende avsnitt i Konungs 
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skuggsjá, i samme stil som den omkringstående tekst gjør det. Dette kan derfor ikke 
være noen interpolasjon i bibelverket fra femti år før Konungs skuggsjá ble til.  

På kong Håkon 5. Magnussons tid kan det ifølge Paasche ha eksistert en hundre 
år gammel bibeloversettelse som har vært i Sverre-ættens eie, og som har vært til-
passet kongehusets formål og interesser. Men kongen nøyde seg ikke med denne 
oversettelsen, sier Paasche, “men ville ha et norsk bibelverk med fortolkninger”. En 
prest ble satt til arbeidet, og kong Håkon hjalp til. Kongen “leste en mengde uten-
landsk vitenskap og gav ‘foresagn’ om tekststeder som skulle med i boken”. Slik 
oppsummerer Paasche det prologen sier om forholdet mellom kongen og kompilato-
ren i arbeidet. Dette bygger på en tolkning som tillegger kongen stor personlig inn-
flytelse på utformingen av verket. Oversettelsen av en del gammeltestamentlig stoff 
ble så koblet sammen med islandske håndskrifter, slik at Ungers Stjórn-utgave fram-
står som et “samlingsverk”. Her er Paasche på linje med Finnur Jónsson den yngre. 
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Paasche hevder altså som den første at Stjórn I har funksjon som en ideologi-
promotor for kongen, og han antyder gjennom å vise til tekstmateriale at Stjórn III 
kan være tilpasset kongehusets forklaringsbehov. Bevismaterialet er imidlertid spin-
kelt og spekulativt, og han har ikke lagt fram materiale ut over prologen som tyder 
på at det samme er tilfelle med Stjórn I. 

Professor ved Universitetet i Oslo Bjarne Berulfsen (1906-1970) antydet 
1948:12 at biskopene i Bjǫrgvin kan ha “kjent noe til bibeloversettelsen Stjórn”. Han 
fant at “storlegans/storleghans” i Stjórn I har vært sams for bispekretsen og det mil-
jøet hvor AM 227 fol ble til, og antyder at biskop Håkon av Bjǫrgvin kan ha “hatt en 
finger med i spillet” under utarbeidelsen av håndskriftet. 

Olof Thorell 1951:188-190 mener å ha påvist en tydelig påvirkning fra den angi-
velig tapte delen av den eldre norske bibeloversettelsen på oversettelsen av Mosebø-
kene til middelaldersvensk. Han hevder for øvrig at det er meget mulig at Stjórn I 
vakte en tanke i svenske kirkelige kretser om å skape en motsvarighet til dette ver-
ket. 

I 1950-årene ble Stjórn-forskningen ført videre, først og fremst ved Didrik Arup 
Seip 1956a. Faksimileutgaven av håndskriftet AM 227 fol med Seips innledning ble 
en viktig milepæl for  videre vitenskapelig arbeid med samleverket. 

Seip 1953a henviser til consensus omnium når det gjelder oversettelsens norske 
proveniens. Han fører selv to hovedargumenter i marken for norsk avfattelse. For det 
første det han finner av norske målmerker, for det andre prologens ord om hvordan 
oversettelsen kom i stand. Han slutter seg til Storm hva angår at det har eksistert en 
norsk oversettelse av Stjórn III før 1250. “Storms slutning er absolutt bindende”, sier 
Seip, og hevder at den kan føres videre. Selv om språket i Stjórn I er revidert i den 
tekst håndskriftene byr oss, bærer det i seg sterke trekk av en eldre norsk oversettel-
se. Endog i de eldste norsk-islandske skriftstykkene finnes ord som korresponderer 
med teksten i Stjórn I. Likheten er så stor at den ikke kan være tilfeldig, hevder han 
1956a:16. Oversettelsen av bibelsitater stemmer ofte med Stjórn 1956b. En rekke 
faste uttrykk i bibelsitater som forekommer i andre norrøne tekster, mente Seip å 
finne igjen i nokså lik form i Stjórn I. Antallet av slike etablerte bibelrelaterte ut-
trykk som forekommer i den ene teksten etter den andre, viser at de må være hentet 
fra en oversettelse av Bibelen, hevdet Seip, de kan ikke ha vært oversatt på nytt i 
hvert enkelt tilfelle. Seip merket seg at skrivere hadde satt inn nye moderne uttrykk 
ved siden av de gamle, og så i dette et indisium på at en hadde benyttet en eldre bi-
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beloversettelse som basis.37 Seip sluttet av det at det måtte ha eksistert en felles kil-
de. Dette må ha vært en norsk versjon av Bibelen som har blitt til før den gammel-
norske og den islandske homilieboka ble nedskrevet, og før Veraldar saga var blitt 
oversatt til norrønt mål. På bakgrunn av disse tre skriftenes alder hevdet Seip så at 
Bibelen, eller store deler av den, var blitt oversatt til norrønt mål før 1150, kanskje 
endog hundre år tidligere. Annetsteds 1956b er han imidlertid mer tilbakeholden 
med å angi mulig omfang og bakre grense for en norrøn bibeloversettelse: “Det er 
sannsynlig at deler av Bibelen (f.eks. 1. Mosebok) er oversatt meget tidlig til 
no(rsk), iallfall ikke lenge etter 1100, kanskje før”. 
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Når Seip 1956a:16 spesielt nevner 1 Mos (Gn), er det fordi det et par steder i den 
norrøne 1100-tallslitteraturen ifølge hans oppfatning blir referert til dette bibelskrif-
tet under betegnelsen uppreistar saga. Professor i norrøn filologi ved Universitetet i 
Oslo, Anne Holtsmark (1896-1974), tolker 1958:93ff imidlertid ordet som betegnel-
se for en tapt saga om djevelens opprør mot Gud. 

Hvis det har eksistert en bibeloversettelse så tidlig, forutsetter dette at den er blitt 
revidert og interpolert i ettertid, idet mange verker det blir referert til i Stjórn, er 
yngre enn 1100-tallet. Seip finner det med Paasche naturlig å anta at Sverre-ætten 
hadde et håndskrift med oversatt bibeltekst. Denne teksten har så dannet grunnlaget 
for seinere revisjoner. Seip vil ikke se bort fra at den gamle bibelteksten ble revidert 
under kong Sverre, og seinere, ca. 1260, med bistand av Brandr Jónsson. Ved denne 
revisjonen har muligens det Seip anser som interpolasjoner fra Historia Scholastica 
kommet inn, f.eks. Stj 54019f, U 3613f, idet Brandr Jónsson ifølge Seip introduserte 
dette verket på norrønt område mens det ennå ikke fantes spor av 1200-tallsverket 
Speculum Historiale der. 

Det kom i gang enda en tekstrevisjon under Håkon 5. Magnusson, hevdet Seip. 
Han peker som grunnlag for dette på slående verbale likheter mellom teksten i Stjórn 
I og Brandr Jónssons oversettelsesarbeider Gyðinga saga og Alexanders saga. Lik-
heten kan nemlig ha sin årsak i tekstbearbeidernes bruk av felles norrøn bibeltekst. 

Teksten i Stjórn II ble imidlertid ikke revidert, bare forkortet. Stykker som ikke 
egnet seg til opplesning for kongens husfolk, ble utelatt, hevdet Seip. Han pekte 
imidlertid på at Stjórn II ikke omfatter bare bibeltekst, men leilighetsvis har tillegg 
fra Historia Scholastica, f.eks. Stj 5074-7, U 3389-12 og Stj 50723-5081, U 33827-31. 
Seip nevnte norske målmerker i Stjórn II som peker i retning av oversettelse av teks-
ten allerede på 1100-tallet, altså langt tidligere enn det en til da hadde regnet med for 
denne delen av verket. 

Seip 1956a:17f så altså bibelteksten i Stjórn I som revisjon av en eldre, tapt 
oversettelse. På denne bakgrunn kunne han kalle avsnittene fra Historia Scholastica 
og Speculum Historiale, samt utdragene fra andre kilder utenom Vulgata, for inter-
polasjoner. Når det gjelder kildeforholdene, mente Seip å kunne påvise at oversette-
ren ofte viker av fra Historia Scholastica og i stedet følger Vulgata-teksten.38 Han 

 
37 Seip fikk seinere indirekte støtte av Uecker 1980:LXXVIII, som hevdet at avskriveren av en is-
landsk salmeoversettelse fra seinmiddelalderen kan ha supplert ett uttrykk med et annet. Men dob-
beltuttrykkene kunne også stamme fra oversetteren, hevdet Uecker, som viste til Stj 758f U 5040-511. 
38 1 Mos (Gn) 1916 er utelatt i Historia Scholastica, sier Seip, men finnes Stj 18420ff U 12217ff; 1 Mos 
(Gn) 4146b-57 er gjengitt kort i Historia Scholastica, hevder han, men Stjórn I har teksten etter Vulgata 
(Stj 3192-3201 U 21126-21215). Seip hevdet at 2 Mos (Ex) er mye forandret i HS, men Stjórn-
oversettelsen følger V. 2 Mos (Ex) 2628-30 (skal være 2629-30) er utelatt i Historia Scholastica, hevdet 
han, men er tatt med etter Vulgata i Stjórn I  U 26618-21. Seip har grepet inn i teksten etter eksempler 
her og der, men han har ikke hatt den oversikten som var nødvendig for å gi et helhetsbilde, se om 
kildebruk lengre ute i avhandlingen. 
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har også lagt merke til at teksten er mer utførlig i håndskriftet AM 227 fol enn i AM 
226 fol. 

Didrik Arup Seip nyanserte og utdypet Fredrik Paasches henvisning til kilder. 
Han fant at U 48-53 omfattet en homilie som er delvis basert på Johannes Belethus’ 
(1135-82) verk Rationale divinorum officiorum fra 1100-tallet, og viser til MPL 
202.141 som referanse. Det er riktig at det er delvis likhet, men det forekommer 
også avvik. Belethus-teksten har nemlig gått gjennom mellomledd før den ble tatt 
opp i Stjórn I fra Guillelmus Durandus’ verk av samme navn. Det har funnet sted en 
ufrivillig forveksling mellom de to latinske verkene, som vanligvis ble knyttet sam-
men i håndskriftoverleveringen av dem.
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39 
Han trakk fram Sermo 41 av pave Leo den store (406-61) som kilde for et avsnitt 

der Unger hadde ment å se spor av “eldre udenlandske Kilder” (Stj 213-2392 U 141-
158). Seip nevner at homilien siterer Historia Scholastica, og at den fra dette verket 
siterer både fra pave Gregor den stores (ca. 540-604) homilier og fra tekster tilskre-
vet andre forfattere.40 Men han holder med Unger muligheten åpen for at en eldre 
norsk homilie kan danne grunnlaget for teksten her. Seip mente at Unger muligens 
kunne ha rett i at språket i prekenavsnittet det dreier seg om, peker hen mot et eldre 
stadium enn Håkon 5. Magnussons tid. Men dette kan i så fall ikke ha vært tidligere 
enn det tidspunkt da Historia Scholastica ble introdusert i Norge ved Brandr Jónsson 
ca. 1260, hevdet Seip. Selv finner han at språkformen passer godt inn i Håkon 5. 
Magnussons tid. 

Seip 1956a:8 antydet at norvagismene i Stjórn I gav grunn til å sette verket i for-
bindelse med Skálholt-biskopen Jón Halldórssons litterære virksomhet. Når Árni 
Magnússon sier i sine håndskriftopptegnelser at håndskriftet AM 227 fol har tilhørt 
Skálholt kirke, mener Seip at dette kan tyde på at håndskriftet ble skrevet der. Han 
hevder at et tapt Stjórn-håndskrift, “from which 227 fol is derived”, muligens ble 
brakt til bispesetet Skálholt ved Jón Halldórsson. Han peker på at det er sterk likhet 
mellom Stjórn I og språkstilen i Kláruss saga, som ble oversatt av Jón Halldórsson. 
Han ser imidlertid ikke bort fra at likheten kan skyldes felles bakgrunn, men heller 
selv til den oppfatning at Jón Halldórsson har tatt del i oversettelsen av begge verke-
ne. 

Seip 1960 påviste at i Stjórn II er Historia Scholastica kilde for opplysningen om 
at Maria (Mirjam), søster til Moses og Aron, døde i måneden “Xantici”. Påfallende 
nok oversettes det greske lånordet med det norrøne ordet “mulseti”, som betyr 
“mannen i månen”. Seip synes her å ville tillegge samme person som oversatte stof-
fet i Stjórn I, frambringelsen av Stjórn II, idet han nevner Jón Halldórsson som mu-
lig oversetter. 

Seip vant tilslutning for sin tese om en eldre norrøn tekstversjon av bibelstoffet 
og et revisjonsarbeid i flere trinn. Den tidlige tidsgrensen var det vanskeligere å vin-
ne gehør for, da teorien var for svakt underbygd. I tråd med Seips oppfatning kalte 
Anne Holtsmark 1957 Stjórn I for “en omarbeidelse med innskutte kommentarer fra 
Håkon V.s tid av en ca. 100 år eldre oversettelse”. Hun holdt seg imidlertid til Paas-
ches grense bakover for den norrøne bibeltekstens tilblivelse. 

 
39 Jf d'Avinos ord om til leseren i Neapel-utgaven av 1859:755: “Vulgatis Durandi editionibus. Opus 
Joannis Beleth quasi pro coronide subnecti solet: ...”. 
40 Seip 1949:25 og 32f pekte på at Gregor den stores 16. homilie og deler av hans 40. homilie er be-
nyttet i Stjórn I. Han hevdet også at Gregor den stores dialoger 4.16 er sitert i Stjórn I. Dette siste er 
imidlertid ikke riktig. Da Gregor den store forfattet verket Dialoger, hentet han så å si ordrett en for-
telling fra sin 40. homilie og satte den inn i bok 4.15. Se Funk 1933:205 note 2. Det var dette stoffet 
Seip viste til. Gregor den stores Dialoger bok 4 kapitlene 14-17 mangler dessverre i de norrøne hånd-
skriftene, jf. HMS I:242. 
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 Den nederlandske germanisten og litteraturhistorikeren Jan de Vries (1890-
1964) regnet med at to ufullstendige, uavsluttede bibeloversettelser finnes innenfor 
rammen av Ungers Stjórn-utgave, begge norske. Han utelot nærmere omtale av 
Stjórn II og IV, men hevdet at det fra begynnelsen av 1200-tallet må ha eksistert en 
norsk oversettelse av Vulgata-teksten til Det gamle testamente fra og med 1 Mos 
(Gn) til og med 2 Kong (IV Rg). Han går her tydeligvis tilbake til Finnur Jónsson 
den yngres oppfatning. Denne oversatte teksten er fragmentarisk bevart i håndskrif-
tet AM 228 fol fra og med Josvaboken (Ios) og bærer betegnelsen Stjórn III. Han 
oppfattet imidlertid dette slik at første delen av verket allerede var tapt, og at kong 
Håkon 5. lot det bli komplettert. Men kongen har “dazu einen Bibeltext erwählt, der, 
in der damals üblichen Weise, ausführlich kommentiert war”. Her blir for første 
gang antydet at personen bak Stjórn I kan ha forefunnet et ferdig verk som han har 
overtatt og oversatt (fra latin?). Dette innebærer en viss mistillit til prologens ord om 
bakgrunnen for verkets tilblivelse.
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41 de Vries (II2 1967:186) holdt for betydnings-
fullt “dass man damals in Norwegen den Plan zu einer solchen Leistung hat fassen 
können”. Han presiserte ikke hva han la i dette, men en må anta han mener det dreier 
seg om et betydelig kulturelt og religiøst tiltak ikke bare etter norsk, men også etter 
européisk målestokk. Kompilatoren hadde vel neppe anledning til å velge Vulgata-
tekst, han måtte nok benytte de Vulgata-håndskrifter som var tilgjengelige for ham. 
Denne teksten har neppe vært særlig glossert, ellers ville nok dette ha skint igjennom 
i oversettelsen, især på vanskelige, omdiskuterte tekststeder. Når det gjelder Stjórn I 
synes han å dele Mogks høye vurdering av verket. For øvrig ser det ut som om de 
Vries griper tilbake til Finnur Jónsson 1907:379, som hevder at bibeloversettelsen vi 
finner i Stjórn II og Stjórn III er “den ældste i noget evropæisk sprog (bortset fra la-
tin), af meget stor betydning og interesse”. Dette er sløyfet i Finnur Jónsson 1923. 

I slutten av 1950-årene fikk den gamle norrøne bibelteksten en viss aktualitet i 
historieforskningen, da professor i historie ved Universitetet i Oslo Johan Schreiner 
(1903-67) trakk fram momenter fra kongestoffet der som mulig bakgrunn for og til 
belysning av spenningsforhold mellom middelalderlige tronpretendenter i Norge, jf 
til dette Paasche ovenfor. 

Kritisk etterprøving og nye framstøt 

Professor ved Islands Universitet, Reykjavík, Einar Ól. Sveinsson (1899-1984) brak-
te i 1961 fram nytt språklig materiale og nye synspunkter i diskusjonen om Stjórn 
III. Han hevdet 1961:19 at Gustav Storm hadde gjort en del feil i sine språklige ek-
sempelvalg, og mente at slutningen Storm trakk om at materialet peker i retning av 
norsk mål, ikke var holdbar. Selv hevdet Einar Ól. Sveinsson at verket i hovedsak 
har islandsk språkform. Videre hevdet han 1961:31f at tekst med så mye allitterasjon 
knapt kunne være eldre enn fra siste del av 1100-tallet, snarere måtte den være yng-
re. 

 
41 de Vries II.2 1967:535 stilte seg generelt skeptisk til autentisiteten av prologer i norrøne verker. Han 
var helt avvisende til opplysningen i Kláruss saga om Jón Halldórsson som forfatter: “Die Bemerkung 
der Saga über die Autorschaft Jón Halldórssons betrachte ich als reine Erfindung; nachdem er die 
Æventyri nach Island gebracht hatte, konnte er ja leicht auch als Importeur anderer abenteuerlicher Ge-
schichten ausgegeben werden. ... Es ist reine Phantasie, wenn Cederschiöld annimt, dass dieser Norwe-
ger in Paris das lateinische Gedicht (dvs. som diktet Kláruss saga bygger på, min anm.) übersetzt habe, 
und wenn er darauf eine Datierung um 1290 gründet”. Han hevdet dette første gang i 1942. Se Jakobsen 
1964:40f, som kan vise til en oppdiktet opplysning i prologen til Blomsturvalla saga. 
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 Året etter trakk den islandske språkforskeren og oversetteren Hermann Pálsson 
(1921-2002) på nytt fram at Brandr Jónsson måtte ha hatt del i forfatterskapet av 
Stjórn. Han henviste 1962:53 som indisium til et vitnesbyrd på omslaget av et papir-
håndskrift fra Sauðlauksdal fra 1765, der Brandr blir tilskrevet hele verket. 

Språkforskeren Alfred Jakobsen mente å kunne påvise 1964:110-111 at Stjórn I 
og Kláruss saga er så nærbeslektet at dette må bunne i mer enn at de to verkene er 
avskrevet av samme person. 
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Gang på gang har vi ... kunnet sette likhetstegn mellom Stjórn og Clarus saga 
både når det gjelder språk og stil. Denne store overensstemmelsen er bare hva vi 
måtte vente oss: ikke nok med at det er samme mann som har skrevet av disse to 
verkene, begge må også rimeligvis være blitt til i et lærd geistlig (norsk) miljø.  

 
Jakobsen underbygger at Kláruss saga er oversatt av Jón Halldórsson, og gir 

støtte til Seips antydninger om at denne mannen er forfatteren bak Stjórn I. 
 

I og for seg er det ikke urimelig å tenke seg at Jón Halldórsson er ansvarlig for 
bibel-revisjonen under Håkon V Magnusson. Tiden for revisjonen - de første 
årene etter 1300 - passer glimrende inn i Jóns vita. 

 
Etter at Jón Halldórsson var vendt tilbake til Norge fra studieopphold i utlandet 

med gode ferdigheter i latin, måtte det ligge nær å overlate en så viktig oppgave som 
bibelrevisjon til ham, mente Jakobsen. Nettopp dette kan være forklaringen på at han 
figurerer så lite i samtlige kilder, selv om han må ha hatt en sterk posisjon i Norge. 
Grunnen kunne være at han hadde trukket seg tilbake til sitt studerkammer for å vie 
seg helt til den gigantiske kraftprøven en slik bibelrevisjon måtte være. 

Bak de to tekstene som skriveren presenterer i håndskriftene AM 657 b 4o 
(Kláruss saga) og AM 227 fol (Stjórn) mente Jakobsen “å få øye på forelegg som 
enten har hatt samme eller iallfall svært nærskyldte språkformer”. Han mente at vi 
“ved hjelp av norvagismene i Stjórn I kan danne oss et noenlunde detaljert bilde av  
s k r i f t n o r m e n  som har vært anvendt ved revisjonen” av bibelteksten som 
skulle foreligge i Stjórn I. Jakobsen 1964:111 pekte på store språklige forsknings-
oppgaver, og så at en grundig språklig samfaring av Stjórn 

 
vil være en stor og lokkende oppgave for norsk filologi. Et slikt arbeid kommer 
sikkert til å øke våre kunnskaper om norsk og islandsk språk i middelalderen be-
tydelig, og samtidig vil det sette oss i stand til å gi en tryggere vurdering av det 
merkelige samsvaret mellom Clarus saga og Stjórn. 
 
Forskeren Mathias Tveitane 1968:27 hevdet imidlertid at 
 
det synes å være på svært spinkle grunner at Jón Halldórsson blir tillagt en så be-
tydelig ‘litterær virksomhet’ (oversetterarbeid eller eget forfatterskap) som 
f.eks. Seip tenkte seg. 
 
Tveitane 1968:58 stilte seg også kritisk til Seips hypotese om en tidlig bibelover-

settelse, og mente at det ville være en vanskelig oppgave å grunngi påstanden nær-
mere. En nærmere gransking av bibelsitatene i den norrøne religiøse litteraturen vi-
ser at de på langt nær er så ensartet som Seip synes å ha ment, og det er lite rimelig å 
tenke seg en ‘akseptert’ tidlig norrøn bibelversjon som grunnlag for disse sitatene. 



 36

 
Tveitane 1968:81 mente at når det gjelder Vitæ patrum, kan det “ligge nær å ten-

ke seg at teksten slik vi nå kjenner den er utformet i et norsk-islandsk blandingsmiljø 
- som f.eks. Jón Halldórssons Skálholt?” Han pekte 1968:17 på sammenheng mel-
lom denne teksten og Stjórn I ved å vise at en anekdote som finnes i Vitæ patrum, er 
gjengitt i ganske kort referat Stj 43519-23, U 28815-20. Anekdoten ble trykt i Edda 
Snorru Sturlusonar II, Kbh. 1852 s. 635-636 under overskriften “Brot um fornan 
átrunað”. S. 6351-10 der svarer til HMS II 3916-14, “resten av fortellingen er tatt fra 
andre kilder (muligens et fritt referat av Stjórn, eller en av kildene til Stjórn -?)” Det-
te er en arbeidsmåte hos Bergr Sokkason som finnes i verker som stammer fra ham: 
bruk av “omskrevne, florissante versjoner med grunnlag i den samme norrøne over-
settelse” Tveitane 1968:22. Vi finner den i Mikjáls saga og Nikoláss saga erki-
biskups II. Stjórn I-versjonen er gjengitt nokså nøyaktig etter Speculum Historiale 
2.7. Den er ikke forkortet eller bearbeidet på annen måte av norrøn hånd. Tveitane 
mente altså at Bergr Sokkason kan ha hatt kjennskap til Stjórn og brukt materiale 
derfra. 
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Professor ved Københavns Universitet Jón Helgason (1899-1986) gjorde  
1966:XXVII  oppmerksom på en bemerkning i Stjórn I Stj 6018f, U 4030f som tydelig 
er laget etter modell av en tilsvarende i Alexanders saga Alex 2310. Dette viser at 
kompilatoren har kjent og benyttet denne sagaen, hevdet han. 

Under arbeidet med Stjórn-tekstene for AMKO gjorde den seinere professor ved 
Odense Universitet Hans Bekker-Nielsen (1933-2007) et stort arbeid med å etterspo-
re stoffkildene. Han kildefestet i 1965 åtte av de tretten allegoriske stykkene 
(skýringar) i Stjórn III som Gustav Storm hadde regnet opp. De åtte var alle utdrag 
fra Richard av St. Victors verk Liber Exceptionum. Dette betydde at nok en kilde 
pekte i retning av innflytelse fra viktorinerne i Paris. Seinere understreket Bekker-
Nielsen 1975:143 ytterligere den viktorinske innflytelse på Stjórn I. 

Professor Klaus Rossenbeck oppsummerte i Kindlers Literatur Lexikon 6 
1971:1952 diskusjonen om Stjórn inntil 1970. Han oppholdt seg vesentlig ved Stjórn 
I, og pekte på at denne delen av verket inneholder slik verdslig viten som var ansett 
som viktig i middelalderen. Han overtok Seips synsmåter på alder og bakgrunn, om 
enn noe reservert: “... allem Anschein nach hat der Bearbeiter die Bibelübersetzung 
nicht selbst angefertigt, sondern greift auf eine vermutlich sehr viel ältere Version 
zurück”. 

Rossenbeck holder fram at hensikten med Stjórn må ha vært å framstille en slags 
verdenshistorie fram til Kristi fødsel, noe han mener går fram av sammenhengen 
verket er overlevert i. Dette er en utvidelse av Guðbrandur Vigfússons tanke om 
verket som del av en “jødenes historie”. 

Den islandske kunstkjenneren Selma Jónsdóttir (1917-87) påviste 1971:49-67 
klar angelsaksisk stilinnflytelse på illuminasjonene i AM 227 fol.42 Hun la også 
fram nytt materiale til forfatterspørsmål og datering for Stjórn I. Hun jevnførte et av-
snitt fra innledningen til en samling eventyr som Jón Halldórsson med stor sannsyn-
lighet står bak, med et par avsnitt fra Stjórn-prologen. Gering I 1882:33-10 ble holdt 
sammen med Stj 421-23, U 219-22. Hun påviste at tekstene klart er beslektet både tema-
tisk og i språkføring. Men hun anså det som problematisk hvor mye en skal legge i 
dette. Likheten kan sees som et eksempel på hvor mønsterbundne slike fortaler var. 
Hun stilte seg kritisk til Alfred Jakobsens forsøk på å underbygge muligheten av at 
Jón Halldórsson er kompilatoren bak Stjórn I. Mot Seips teori at Jón Halldórsson 

 
42 Selma Jónsdóttir hadde ved et par anledninger tidligere påvist at det hadde eksistert et angelsaksisk 
psalterium på Island. Se 1971:69, notene 41 og 57. 
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kan ha hatt med seg et Stjórn-håndskrift fra Norge, innvender Selma Jónsdóttir at det 
ikke engang foreligger et eneste lite fragment av et Stjórn-håndskrift skrevet av en 
nordmann. Heller ikke finnes det noe bevis for at et slikt håndskrift noen gang har 
eksistert. 
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Selma Jónsdóttir har også gjort den iakttakelse at referansen Stj 10813f, U 7317f 
viser til Esters bok (Est), langt ute i rekken av skrifter i Vulgata, og som hun med 
rette sier må være kompilatorens eget tillegg. Hun stiller spørsmålet om innskuddet 
gjelder noe vi skal få høre om lengre ute i verket, eller om det bare skal slå fast at 
det er fortalt om byen Susa i Esters bok. I første tilfelle antyder kompilatorinnskud-
det en stort anlagt utgiverplan som ikke er blitt realisert. I annet fall forteller det oss 
at Esters bok ikke var ukjent for kompilatorens lesere/tilhørere.  

Endelig peker Selma Jónsdóttir på likhet mellom noen stykker med geografisk 
og naturhistorisk stoff i Stjórn I og i Nikoláss saga erkibiskups II. 

 
Det gjelder følgende seks steder i Stjórn I: 
Stj 611-6, U 416-9. Dette er hentet fra Historia Scholastica der teksten blir fulgt 
nokså nøyaktig, Kirby 1984:3 note 10. Det er dermed ikke noe gyldig bevissted. 
Stj 1003f, U 6733f. Her begynner et lengre innslag fra Speculum historiale. Teks-
ten er hentet derfra. 
Stj 10011-20, U 687-16. Fortsettelse av sammenhengede tekst fra Speculum histo-
riale. Teksten må være derfra. 
Stj 1221, U 8127. Her er det liten likhet med HMS II 5519-20. Bergr Sokkason kan 
ha benyttet Stjórn I som materialkilde, men dette er nokså usikkert. 
Stj 12210-14, U 8137-823. Likheten her er ikke større enn at den kan skrive seg fra 
benyttelse av samme kilde. 
Stj 12214-19, U 823-6. Her henviser kompilatoren bak Stjórn I til Nikoláss saga. 
Men tekstgrunnlaget er tydeligvis Speculum Historiale 1.70 eller Isidorus Hispa-
lensis’ Etymologiae 14.3.46. Avsnittet det vises til, står i Nikoláss saga II. Men 
referansen i Stjórn I behøver ikke gå på Bergr Sokkasons verk. Det kan like snart 
være Stjórn-kompilatoren som vil fortelle hva som står i den latinske tekstver-
sjonen av sagaen han kjenner. Tekstene er så pass forskjellige i Nikoláss saga II 
og Stjórn at de best kan forklares ut fra felles latinsk kildemateriale og ikke nor-
rønt. 
 

En kompilator-referanse til Nikoláss saga finnes altså inne i et sammendrag av et 
SH-avsnitt. Dette er knyttet til en opplysning som innenfor det bevarte norrøne 
tekstmaterialet av sagaer om biskop Nikolaus av Myra bare finnes i Bergr Sokka-
sons sagaversjon. De to eneste tekstvitnene, AM 226 fol og AM 227 fol, har kompi-
latorinnskuddet med, om enn i noe forskjellig form. Det kan således neppe oppfattes 
som en senere interpolasjon. Sannsynligvis er det AM 227 fol som i dette tilfelle 
kommer nærmest kompilatorens egen formulering. Den er mest kortfattet, og den 
har “tiez” av “tjá”, som må sies å være “lectio difficilior” i forhold til AM 226 fol. 
Sistnevnte håndskrift har utvidelsen “hins”, samt “segiz” av “segja”, det vanlige or-
det brukt i slike sammenhenger. Henvisningen til Nikoláss saga må tydeligvis være 
satt inn for tilhørernes/lesernes skyld. Det ville være nokså søkt i SH-tekst å referere 
til Nikoláss saga for en opplysning SH ikke har kildereferanse for, og som i Bergr 
Sokkasons versjon av sagaen er markert kildefestet til IE 14.3.46, se HMS II 5616-18. 
Dette kunne ifølge Sverrir Tómasson 1982:163 peke i retning av at Stjórn I var blitt 
til etter at Bergr Sokkasons Nikoláss saga var kommet i omløp, i så fall etter 1334. 
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Selma Jónsdóttir slutter av likhetene hun har registrert, at Bergr Sokkason på en 
eller annen måte har tilknytning til Stjórn I. Hun mener å ha lagt fram materiale som 
viser at det i Stjórn I er klar påvirkning å spore fra Bergr Sokkasons versjon av Ni-
koláss saga, og antyder at det finnes flere parallellsteder mellom de verkene enn 
dem hun har trukket fram. Det trengs imidlertid nærmere undersøkelse for å slå fast 
om vi har å gjøre med to selvstendige versjoner av samme urtekst, eller hvilket inn-
byrdes forhold det er mellom tekstene, hevder hun. 
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Hvis Bergr Sokkason har skrevet et utkast til sin versjon av Nikoláss saga ved 
begynnelsen av sin munketid, som tok til 1316 eller 1317 slik Turville-Petre 
1972:116 og Sverrir Tómasson 1982:161f mener, kan personen bak Stjórn I ha refe-
rert til denne sagaversjonen for sine tilhørere/lesere. Da må Bergr ha begynt sitt for-
fatterskap temmelig ung, og han må ha vært født i det minste 2-3 år før 1300. Det 
blir da bare ca. 3 år å gå på mellom hans inntreden i benediktinerordenen og kong 
Håkon 5. Magnussons død. Den mulighet kan imidlertid foreligge at kompilatoren 
viser til et latinsk Vita S. Nicolai Bergr Sokkason har benyttet som kilde, eller en an-
nen latinsk versjon av sagaen som kompilatoren har kjent til og visste var utbredt, 
noe som er meget lite sannsynlig. Det er neppe tekst utelukkende fra Johannes Dia-
conus’ hånd som danner grunnlaget for kapittel 5 av Bergr Sokkasons Nikoláss saga. 
Generelt for de islandske sagaversjonene om Nicolaus de Myra gjelder, som Sverrir 
Tómasson 1982:166 sier, at “The Latin versions used by the Icelandic translators 
have not yet been discovered”. 

Et argument som har vært forsøkt brukt for sein avfattelse av Stjórn I, er blan-
dingen av Vulgata-tekst og HS-tekst, som synes å være et forholdsvis seint fenomen 
i europeiske historiebibler. Men ved begynnelsen av 1300-tallet hadde nok dette tapt 
sin mulige gyldighet. Hvis Stjórn I-prologen tross alt ikke er autentisk, ville det ligge 
nær å tillegge Bergr Sokkason ansvaret for verket, og tilblivelsen måtte være å finne 
i siste halvpart av 1330-årene. Men så sein tilblivelse virker usannsynlig hvis Jón 
Halldórsson er forfatteren bak Kirialax saga, der Stjórn I er brukt som kilde. I ret-
ning av tidligere avfattelse peker også det forhold Paasche omtaler 1926 
(1957):534f, at Stjórn I har vært en av kildene for Eysteinn Ásgrimssons dikt Lilja, 
som er fra begynnelsen av 1340-årene. Sannsynligvis har biskopen av Bjǫrgvin i 
1330-årene kjent noe til Stjórn, slik Berulfsen antyder 1948:112. 

Når det gjelder likhet i språk og stil i Stjórn I/Kláruss saga, viste Selma Jóns-
dóttir 1971:61-66 til en artikkel av seinere professor ved Göteborg Universitet Peter 
Hallberg (1916-95) der han argumenterte for at Bergr Sokkason kan være opphavs-
personen bak Kláruss saga. Dette styrket teorien om Bergr som opphavsperson bak 
Stjórn I, fant hun. Hallberg 1973:353 støttet henne i dette, idet han påviste “a quite 
remarkable resemblance between the vocabulary in the youngest section in Stjórn 
and the ‘Bergr-texts”. Hallberg mente å ha påvist et karakteristisk stilmønster fra 
første halvdel av 1300-tallet, noe han tilskriver Bergr Sokkason, og som han fant 
igjen i Stjórn I. Jakob Benediktsson ytret imidlertid tvil om at det påviste stilmønster 
bare kan tilskrives én forfatter, og ville i stedet tale om “et snævert milieu”. Han var 
tilbøyelig til å støtte Stefán Karlsson når denne hadde gjettet på klostrene i Ey-
jafjörður som miljø for stilmønsteret. Jakob Benediktsson 1984:34f. fant karakteris-
tiske Bergr-trekk i en samling Maria-mirakler som er “temmelig sikkert ældre end 
de fleste af de skrifter der tillægges Bergr Sokkason”. 

 Hans Bekker-Nielsen 1973:43 mente at Selma Jónsdóttir hadde gitt gode grun-
ner for at Stjórn I er et islandsk verk, og at det i den seinere tids forskning hadde 
vært datert altfor tidlig. Har hun rett i sine antakelser, kan ikke verket ha blitt til un-
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der kong Håkon 5. Magnusson, og prologen kan følgelig ikke være autentisk, hevdet 
han. 

Bekker-Nielsen 1973 gikk for øvrig inn på kompilatorteknikken i et avsnitt av 
Stjórn I. Han pekte på hvordan oversetteren/kompilatoren etter hans vurdering har 
utvidet teksten med allitterasjoner og pleonasmer for å tilpasse den til verkets adres-
sater. Personen bak Stjórn I skriver gamle tekster om i sin tids stil og gjør stoffet 
bedre egnet for muntlig framføring. Dermed understreker han at verket er beregnet 
på opplesning for tilhørere. Bekker-Nielsen gjorde også oppmerksom på at tre av-
snitt i Stjórn I som gikk under kirkefaderen Augustinus’ navn, i virkeligheten stam-
met fra den betydelige galliske biskop Caesarius Arelatensis (468/70-542). 
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Fredrik Paasche 1915 og 1957:535 hadde pekt på likheter mellom Stjórn I og 
diktet Lilja fra 1340-årene i behandlingen av syndefallsberetningen. Professor Hans 
Schottmann (f. 1932) påviste 1973:232-235 konkret en rekke paralleller mellom dik-
tet og teksten i Stjórn I, som viser klart at dikteren, den islandske augustinermunken 
Eystein Ásgrimsson († 1361), må ha kjent og benyttet dette bibelverket. Schottmann 
1973:279f har også påvist at Hallur Ögmundsson må ha kjent til Stjórn I da han 
skrev et dikt til Sta. Anna, jomfru Marias mor, ved begynnelsen av 1500-tallet. Hal-
lur Ögmundsson gjenforteller der scener fra Det gamle testamente samt innskudd fra 
HS som står i Stjórn I, bl.a. patriarken Jakobs historie. 

Anne Holtsmark har behandlet enkelte navn og begreper i Stjórn i artikler i Kul-
turhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Den mangfoldige encyklopedisten 
John Bernström (1903-89) skev samtlige zoologiske artikler i dette leksikonet, in-
kludert omtale av de dyr som nevnes eller omtales i Stjórn. Professorene i kirkehis-
torie Andreas Seierstad (1890-1975) og Einar Molland (1908-76) ytte bidrag til ut-
forskningen av Stjórn I gjennom sin behandling av emner fra kirkelov og kirkelære 
sammesteds. Det samme gjorde liturgihistorikeren dr. philos. Lilli Gjerløw (1910-
98) og professor Anne Birgitte Rooth (1919-2000) ved å skrive artikler om emner 
som belyste trekk i Stjórn-tekstene. 

Stjorn I ble innenfor denne tidsbolken på enkeltpunkter sett i sammenheng med 
annen litteratur, både nordisk og fra sørligere land. Ole Widding (1907-1992) og 
Hans Bekker-Nielsen er de som mest markert, ikke minst gjennom leksikonartikler, 
har satt verket i lærdomshistorisk sammenheng med europeisk litteratur for øvrig. 
De klassifiserer i KLNM 14 (1969) Stjórn under oppslaget “Religiøs prosalitteratur” 
som teologiske håndbøker og betrakter med god grunn verket som en utløper av 
middelalderens håndbokbevegelse. 

Utvidet perspektiv, nye synsvinkler (1972-1986) 

Forskeren Christine Elisabeth Fell 1973 tok opp forholdet mellom Stjórn-tekster og 
angelsaksisk religiøs litteratur. Hun godtok Seips påvisning av at det eksisterte en 
tradisjon for oversettelse av bibelske begreper, og støtter hans hypotese at bibelteks-
ten i Stjórn I er revisjon av en eldre oversettelse. Det ser ikke ut til at hun har kjent til 
de innvendinger mot Didrik Arup Seips oppfatning som var kommet fra Matthias 
Tveitane. 

Christine Elisabeth Fell grep fatt i Josva-historien. Hun pekte på det faktum at  
Stjórn III-versjonen i AM 227 fol bygger direkte på Ios i Vulgata, mens Stjórn IV 
bygger på Historia Scholastica. De to versjonene “seem almost entire unrelated”. 
Hun understreker at Stjórn IV bare finnes i AM 226 fol og i avskrifter av denne. 
Ingen av de to redaksjonene følger imidlertid samme  mønster som vi finner i de fore-
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gående bibelskriftene: Mosebøkene (Pentateuken). Hun hevder at Stjórn IV står 
nærmere Stjórn I enn Josvas historie i Stjórn III gjør. Selv om det i Stjórn III fore-
kommer forklarende kommentarer, så er verken Historia Scholastica eller Speculum 
Historiale nevnt som referanse, og kommentarene er av meget enkel type, begge de-
ler til forskjell fra i Stjórn I. Christine Elisabeth Fell påpeker også at sluttkapitlet i 
Josvas historie, som er felles for Stjórn III og IV Stj 584-588, U 3769-37822, finnes 
verken i Historia Scholastica eller Speculum Historiale. Fell har tydeligvis ikke vært 
oppmerksom på at dette er en av de skýringar Hans Bekker-Nielsen fant stammet fra 
Liber Excemptionum. Fell understreker ellers Josva-historiens egenart i Stjórn III i 
forhold til Stjórn III-teksten for øvrig. 
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Ved punktanalyse av tre utvalgte steder i Josva-historien i Stjórn III viser Fell 
hvilke endringer teksten har undergått i forhold til kilden, Vulgata. Analysen omfat-
ter Ios 1028-39 Stj 5661-5683, U 37030-37118, Ios 81-29 Stj 54620-5527, U 36415-3664 og 
Ios 93-6 Stj 5541-12, U 36625-3671. Hun finner at etter hvert som oversetteren har ar-
beidet seg inn i stoffet, blir avvikene fra Vulgata større. I dette mener hun å ha en 
pekepinn for den måten oversetteren har anvendt sitt materiale. I Vulgata er gjenta-
kelse brukt som virkemiddel, mens oversetteren ofte sløyfer gjentakelser, liksom han 
også utelater navneoppregninger. Han søker større variasjon i stoffpresentasjonen og 
bruker større realisme i framstillingen. Episoder er omstrukturert, enten for å drøye 
ut et spenningsmoment eller for å markere sterkere fortellingens klimaks. Hendinger 
er oppdramatisert, og Fell 1973:122 legger vekt på oversetterens “humanising of the 
bleak Biblical narrative”. Dialogen er utbygd med retoriske trekk. Oversetteren ny-
tolker oppførsel i samsvar med sin egen etiske kodeks. Noen ganger har han fylt ut 
med forklaringer ut fra forestillinger han mente adressatene var fortrolige med. Slike 
elementer førte til at teksten fikk en annen dreining enn originalen, og vekten kom til 
å ligge på andre momenter enn der. Fell viser at når oversetteren gir opp å rette seg 
etter kildens formale mønstre, går hjemlig kultur sammen med fremmed lærdom. 
Når fortelleren fjerner seg fra Det gamle testamente, nærmer han seg norrøn histo-
rieskrivning. Den norrøne versjonen av Ios får dermed likhetstrekk med en islandsk 
ættesaga. Hvor mye av omleggingen som er gjort bevisst, og hvor mye som er ure-
flektert, mener Fell det ikke er mulig å si noe nærmere om. 

Fell knytter til og utdyper Ungers antydning om likhet mellom Stjórn IV og den 
angelsaksiske oversettelse av Pentateuken i utelatelse av stoff. Hun påviser klart at 
mange av de særtrekkene som Josva-historien oppviser i forhold til Vulgata, er felles 
med tidlig angelsaksisk religiøs litteratur. Både i fraseologi og vokabular finner Fell 
her likhet med en homilie over Josva-boken av den angelsaksiske benediktinerabbe-
den Ælfric av Eynsham (955-1010). Hun har merket seg at Ælfric anvender allittera-
sjon for å oppnå dramatisk eller retorisk effekt i denne homilien. Det samme finner 
hun igjen i den gammelengelske oversettelsen av Ios, en oversettelse som ifølge Fell 
1973:123 høyst sannsynlig stammer fra Ælfric. Et av de trekk som klarest skiller 
Josva-stoffet i Stjórn III og IV, er ifølge Fell bruken av allitterasjon kombinert med 
bruk av ordpar for å oppnå effekt hos tilhørere. 

De gammelengelske diktene Exodus og Judith har også fanget Fells interesse, 
idet hun der finner Vulgata-materiale reorganisert og strukturert på samme måte som 
i Josva-historien i Stjórn III. Hun finner likhet mellom det norrøne og det gammel-
engelske tekstmaterialet i dramatiske detaljer, samt i en koherent årsak/virkning-
struktur innbygd i Exodus. Også når det gjelder motiver som er fremmede for Vulga-
ta-teksten, finnes det fellesskap mellom Josva-historien og det engelske diktet, hev-
der hun. 
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Fell avviser muligheten for at Josva kan ha vært sett som type for kong Alfred 
den store (ca. 849-899) av Wessex og Kent. Men når en tenker på hvor vanlig Da-
vid-typologien var allerede på Karl den stores tid 50-100 år tidligere, kan  vi regne 
med at også den utvalgte lederen og helten som nedkjempet vikinger og skapte fred 
og orden, lederen og erobreren Josva, var et takknemlig typeobjekt for diktere som 
ønsket å omgi samtidige eller fortidige herskere med guddommelig nimbus. 
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Christine Elisabeth Fell ser to muligheter for å forklare likhetene mellom Stjórn 
og gammelengelsk litteratur. Den ene består i at det har foregått en parallellutvikling 
innenfor de to kulturene. Den andre er at angelsaksisk litteratur har øvd påvirkning 
på den norrøne. Den tidlige kristne innflytelse på norrønt område fra angelsaksisk 
tilsier at en må holde den andre forklaringen for mest sannsynlig. Angelsaksiske mi-
sjonærer virket i tidlig kristen tid på Island (100-tallet), og disse må ha hatt angel-
saksisk utdanningsbakgrunn. Gudstjenestebøker, homiliebøker og annet materiale 
for kirkelig bruk har vært importert fra England. Fell kan vise til at Ælfric-homilier 
var kjent på Island og refererer til Taylor 1969. Hun kan også vise til Selma Jóns-
dóttirs resultater når det gjelder hennes undersøkelse av påvirkning fra engelsk stil-
innflytelse på illustrasjonene i AM 227 fol. Konklusjonen blir at Josva-historien i 
Stjórn III er preget av påvirkning fra angelsaksisk morsmålslitteratur. 

Fell griper her tilbake til ansatser fra Carl Richard Unger, Johannes Belsheim og 
professor i lovkyndighet ved Universitetet i Oslo Absalon Taranger (1858-1930). 
Hun supplerer og fører videre linjer fra deres, Lilli Gjerløws og professor Ernst Wal-
ters forskning. Hun peker på sammenhengen med og avhengigheten av et annet 
lands religiøse litteratur og kultur, og ser Stjórn i européisk perspektiv. Parallellene 
mellom gammelengelske og norrøne bibeloversettelser er et uutforsket område som 
det er vel verdt å ta fatt på, hevder hun. Dette ble i noen grad tatt opp i Kirby 1986. 

Professor ved Universitetet i Kiel Dietrich Hofmann kunne knytte til og bygge 
på Norrøn Fortællekunst fra 1965 da han i 1971:165-167 tok inn Stjórn-stoff til be-
lysning av nordgermansk fortellestil og fortelleteknikk. Nytt stoff som ble tilført 
utenfra, ble i gjengivelse på morsmålet gitt en levende og dramatisk form, i samsvar 
med tilhørernes/lesernes tradisjon, forutsetninger og behov, fant han. Ofte kunne 
stoffet omformes til fri gjenfortelling. Dette kunne nok være på grunn av manglende 
oversetterevne, men det skjedde ofte under hensyn til tilhørere/lesere. Fortellekuns-
ten kan således vise seg i tilretteleggingen av stoffet, i omlegging fra direkte til indi-
rekte tale, i små endringer og tillegg som ikke hadde noen innholdsmessig betyd-
ning, f.eks. ved innføring av tidsangivelse. Det blir gjennom dette foretatt en tilnær-
ming av stoffet i retning av hjemlig temakrets og forestillingsverden. Det kunne om-
formes i retning av større vekt på anskuelig og dramatisk handling, under tilnærming 
til sagastilen. Slike forandringer kunne også foretas med bibelstoff, hevdet Hof-
mann, og viste dette ved å jevnføre Vulgata Ios 814-23 med Stj 54817-55019, U 3656-30. 
Han påviste hvordan den norrøne bearbeideren har foretatt betydelige tekstutvidelser 
i forhold til kilden. Til dels er det utført med stort mesterskap. Som eksempel fram-
hevet Hofmann tillegget til Ios 820 Stj 55011, U 36522 “varð þeiri seinna um efter 
soknína”. Særlig i kampskildringer fra Det gamle testamente blomstrer den hjemlige 
fortellekunsten opp. Dette vitner om at på slike områder stod særlig rike uttrykksmu-
ligheter til disposisjon. 

Stjórn III inneholder ikke oversettelse av bibelteksten, hevder Hofmann, i så fall 
ville det ofte være tale om tekstforfalskning. Det hender således at en talende - en-
dog Gud - får seg lagt ord i munnen som står annerledes i Vulgata-teksten. Hofmann 
vil heller kalle den gjengivelse av bibelteksten vi møter i Stjórn III, for gjenfortel-
ling, og han sammenligner med angelsaksisk bibeldiktning. Han bruker derfor ka-
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rakteristikken “Bibeldichtung in Prosa”. Intensjonen bak en slik stoffpresentasjon, 
hevder han, var å formidle de hellige historier til lekfolket i en form det var fortrolig 
med. 

Hofmann holder Stjórn III for å være den eldste bevarte del av en norrøn bibel-
oversettelse, som antakelig også har omfattet Pentateuken. Dietrich Hofmann gav 
1973 sin tilslutning til den oppfatning hos Gustav Storm at det er et nært forhold 
mellom Stjórn, Konungs skuggsjá og Barlaams saga ok Jósafats. Forholdet mellom 
Stjórn og Barlaams saga ok Jósafats regner han det er lite fruktbart å gå nærmere 
inn på, ettersom likheten synes å begrense seg til Barl 1672-13/I Sm 51-5 Stj 7181-
7191, U 43524-4365. Han drar 1973:12f Storms konklusjon vedrørende forholdet 
mellom de to verkene i tvil, men vil ikke direkte avvise den. Sagaens forfat-
ter/oversetter må ha benyttet Vulgata, men kan naturligvis dessuten være påvirket av 
Stjórn, hevder han. 
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Haugen 1983:21 hevder at Hofmann har dradd sin konklusjon for raskt. Ved 
tekstanalyse har han påvist at Stjórn III står nærmere Vulgata enn Barlaams saga 
ok Jósafats gjør. Dagon-episoden der kan fullt ut forklares som lån fra Stjórn III. 
At stykket er en interpolasjon i Barlaams saga ok Jósafats, ser Haugen som indi-
sium på at Stjórn III er det långivende verk. Storms konklusjon må derfor etter 
hans oppfatning fortsatt stå ved lag. 
 
Hofmann samlet sin interesse om forholdet mellom Konungs skuggsjá og Stjórn 

III. Han hevdet at en undersøkelse av dette forholdet er viktig for å vinne nærmere 
kunnskap om begge verkenes teksthistorie. Han satte opp en utvidet og revidert liste 
over parallellsteder i forhold til Finnur Jónsson den yngres, i alt 32. Han hadde mer-
ket seg den ordrette overensstemmelsen  mellom gjengivelsen av bibeltekst i Stjórn 
III og Konungs skuggsjá, og at parallellstedene viste felles tekstomstillinger, utela-
telser og tillegg i forhold til Vulgata-teksten. Dette fikk ham til å undre seg over at 
en så lærd mann som forfatteren bak Konungs skuggsjá har sluttet seg til en tekst 
som på mange steder var unøyaktig eller avvikende i forhold til Vulgata. Fram-
gangsmåten kan bare være forståelig dersom forfatteren bak Konungs skuggsjá har 
hatt en spesiell hensikt med å overta Stjórn-sitatene. En mulig forklaring fant han i at 
bibelstoffet var kjent i denne form på forhånd, og at forfatteren gjengav det på en 
måte lekfolket var fortrolig med og kjente igjen. Han kunne her bygge på og føre vi-
dere synspunkter fra sin avhandling fra 1971. 

Dietrich Hofmann pekte også på det faktum at endringene og avvikene passer 
bemerkelsesverdig godt inn i tekstsammenhengen de står i innenfor Konungs 
skuggsjá. Bakgrunnen kan være at forfatteren av Stjórn III har kjent forfatteren av 
Konungs skuggsjá og har stått i tankeutveksling med ham da han skrev sitt verk. 
Begge kan ha tilhørt den litterære kretsen omkring kong Håkon 4. Håkonsson (1204-
63). Resonnementet forutsetter omtrent samtidig tilblivelse for de to verkene, dog 
med et lite forsprang for Stjórn III. Men Hofmann fant at dette ikke var holdbart. 
Snarere måtte likheten ha sin forklaring i at forfatteren av Stjórn III har tatt opp i sitt 
verk tekstbiter fra Konungs skuggsjiá. Hofmann pekte på fire forskjellige steder i 
Stjórn III-teksten som har påfallende stor likhet med tilsvarende steder i Konungs 
skuggsjá, men som mangler i Vulgata. Det er Stj 8747-9, U 49534-4961; Stj 8877-9, U 
50210f; Stj 10029f, U 5536f og Stj 10081f, U 55523-25. Alle de fire stedene gir kongen 
råd i konkrete situasjoner om at det er nødvendig å ta rask hevn. I Stjórn III mangler 
imidlertid det forutgående resonnementet som Konungs skuggsjá har. Av dette drar 
Hofmann den konklusjon at Stjórn III er den låntakende part. 
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Hofmann fant også felles tendens i Stjórn III og  Konungs skuggsjá når det gjel-
der å anklage Saul skarpere og å unnskylde David sterkere enn Vulgata-teksten gjør. 
I begge verker er ordene om Davids anger sterkt utvidet i forhold til Vulgata II Sm 
1213 Stj 9212-8, U 51634-5175. Når Stjórn III-forfatteren setter inn en vurdering av 
kong David Stj 99015-99114, U 54730-5489, finner Hofmann at denne er satt sammen 
av flere sitater fra Konungs skuggsjá. Der blir kong Davids gode egenskaper fram-
hevet, og hans synder blir unnskyldt. Det lille avsnittet er enestående i sitt slag in-
nenfor Stjórn III. 
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En ytterligere indikasjon på at låneveien går fra Konungs skuggsjá til Stjórn III, 
finner Hofmann i at Stjórn III kan følge Konungs skuggsjá mot Vulgata i stofford-
ning. Rekkefølgen for Guds første og annen straff over kong David i Stjórn III Stj 
9232-9, U 51728ff følger Konungs skuggsjá mot II Sm 12. Han finner også et felles-
skap mellom de to verkene i at Konungs skuggsjá har benyttet stoff fra 1 Krøn (I 
Par) i sin gjengivelse av stoff fra kong Davids historie. Nøyaktig det samme finner 
han igjen i Stjórn III. 

Hofmann understreker det Schreiner og andre, som Eirik Vandvik, hadde pekt på 
tidligere, at aktuelle politiske tendenser og hensyn må ha spilt en rolle for forfatteren 
av Konungs skuggsjá. Dette har farget hans omgang med bibelsitater. Når de samme 
tekstene og formuleringene forekommer i Stjórn III, synes de imidlertid å være 
mindre vel anbrakt enn de er i Konungs skuggsjá. Dette gjelder ikke minst kong Da-
vids ord om han ikke vil legge hånd på Herrens salvede Stj 8359-8362, U 48018-24. 

Hofmann trekker den slutning at bibelstedene i Stjórn III som også finnes i Ko-
nungs skuggsjá, må være satt inn der fra dette verket. Før var det mulig å hevde at 
det var dikterisk frihet som kom til uttrykk i gjengivelsen av Vulgata-teksten i slike 
tilfeller. Slike friheter tar Stjórn III-forfatteren seg andre steder, et syn Hofmann stod 
for i 1971. Nå presiserer han imidlertid at kompilatorens egne tillegg har mer lærd, 
teologisk-eksegetisk karakter enn den vi finner i den frie behandlingen av Vulgata-
teksten slike steder. Seip hadde, som sagt ovenfor, hevdet at dette var interpolerte 
avsnitt. Hofmann stiller nå spørsmålet: Har en seinere bearbeider brakt sitatene fra 
Konungs skuggsjá inn i Stjórn III, eller har forfatteren selv gjort det? Den som brak-
te sitatene inn, kunne i alle fall ikke være uvitende om deres avvik fra Vulgata-
teksten. Dels tar han dem fra Konungs skuggsjá, dels går han sin egen vei. Han har 
arbeidet fortløpende med dem og åpenbart gjort seg flid med å bygge sitatene inn i 
sin egen tekst der de etter Vulgata hører hjemme. Han vil best mulig integrere dem i 
Vulgata-tekstens framstilling og har passet på at de ikke skal komme i åpen motsi-
gelse til denne. 

Nøyaktig på samme måte forholder det seg med de andre bibelfortellingene som 
ikke har ordrett samsvar i Konungs skuggsjá og Stjórn. Hofmann nevner her relevan-
te deler av Gn 1 og 2, samt syndefallsberetningen i Gn 3 Stj 13-61, U 7-41, Ex 32 
med gullkalvepisoden Stj 47116-4745, U 311-313, og dessuten 2 Kong (IV Rg) 20 
med fortellingen om kong Esekias og profeten Jesaja Stj 119612-119714, U 645. 
Hofmann tar også med konsentratet av Esters bok (Est) som finnes i Konungs 
skuggsjá, og hevder at det sikkert aldri har stått i den norrøne bibeloversettelsen. 
Derimot peker bruken av 1 Krøn (I Par) i retning av at dette bibelskriftet, eller deler 
av det, fantes oversatt til norrønt. 

Bruken av sitater fra Konungs skuggsjá i Stjórn er forståelig i en krets som stod 
kongen nær, og i en tid da dette verket var nytt og aktuelt. 

Når Olav den helliges islandske skald Sighvatr Þórðarson (ca. 995-1045) bruker 
uttrykket “uppreistar saga” (se ovenfor), mener Hofmann, i motsetning til Anne 
Holtsmark, at dette gjelder  1 Mos (Gn). Skalden må ha kjent det fra prekenspråket, 
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og ikke som navn på en del av et skriftfestet norrønt bibelverk. Også før det forelå 
en bibeloversettelse, må det nødvendigvis ha eksistert en noenlunde fast kristen ter-
minologi på norrønt, formidlet gjennom preken. Gjennom å trekke inn dette syns-
punktet, prøver Hofmann å svekke den beviskraft Seip fant i terminologien. Han 
mener med Tveitane at Seip ikke har ført i marken tilstrekkelig bevis for sin påstand 
om at deler av en norrøn bibeloversettelse forelå på 1000-tallet. 
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Dietrich Hofmann sluttet seg til Einar Ól. Sveinsson i spørsmålet om opphavs-
personen til Stjórn III var norsk eller islandsk, idet han tilla hans språklige argumen-
ter for islandsk opphav stor vekt. Norsk allitterasjonsstil og islandsk sagastil synes i 
Stjórn III å ha gått sammen i en vellykket syntese. Det tilsynelatende ensartede 
språklige preg verket har, gir ikke i første omgang anledning til å regne med mer enn 
én forfatter. Men en islending kan ha fortsatt verket til en forgjenger, noe en først 
kan avgjøre etter nøyere undersøkelse. 

Hofmann støttet Herman Pálsson i hans fornyelse av tesen om Brandr Jónsson 
som forfatter av Stjórn III. Han fant det imidlertid vanskelig å plassere forfatterska-
pet og et eventuelt kongelig oppdrag innenfor rammen av de kjente opplysninger om 
mannen. I stedet postulerte han en ellers ukjent reise for ham fra Island til Norge 
sommeren 1256 for å møte den norske kongen i Tønsberg. Da ville Brandr Jónsson 
ha hatt tid nok til å fullføre sitt arbeid og gjengi bibelteksten. I Tønsberg kan han 
også ha kommet i forbindelse med forfatteren av Konungs skuggsjá. Sørøst-Norge er 
ikke uviktig for Stjórn III’s tilblivelse, hevder Hofmann i sin konklusjon på drøfting 
av de tekstkritiske problemer han her har tatt opp. 

Hofmann finner at alle steder der Stjórn-teksten og tekst fra Konungs skuggsjá 
stemmer overens, må gå tilbake på den originaltekst forfatteren av Stjórn III fram-
brakte,  og dessuten på det håndskrift han har lånt sine sitater fra. Hofmann hevder at 
AM 228 fol må ha bevart originalteksten best. Flere steder finnes opprinnelige lese-
måter bare i dette håndskriftet. I sitatene fra Konungs skuggsjá har han registrert 
over 36 avvik mellom AM 227 fol og AM 228 fol. I dette siste håndskriftet har han 
funnet de fleste og mest påfallende norvagismene i Stjórn-håndskriftene, og han 
formoder at det er skrevet i Sørøst-Norge. Han påviser at Stjórn-forfatteren må ha 
lånt fra en tekst innenfor håndskriftgruppen G av Konungs skuggsjá, og innenfor 
denne gruppen synes håndskriftet å stå Stjórn-teksten særlig nær, se Holm-Olsen 
1952:145. Hofmann reiser så spørsmålet om a-håndskriftet muligens er en etter-
kommer etter nettopp det håndskriftet av Konungs skuggsjá som en gang har ligget 
foran forfatteren av bibelverket, men han er ikke i stand til å gi noe svar. 

Sverre Bagge (f. 1942) ved Universitetet i Bergen tok også fatt i forholdet mel-
lom Konungs skuggsjá og Stjórn. Bagge argumenterer på grunnlag av komposisjon 
og tankegods og ut fra sammenheng med annen litteratur. Han gir Hofmann rett i at 
forfatteren bak Stjórn III må ha innarbeidet sitatene fra Konungs skuggsjá i sitt verk, 
og anfører selv 1974:182ff nye grunner for låneveien, således fra kong Salomos his-
torie. 

Også Bagge mener at de felles avvik fra Vulgata i de to verkene som sammen-
lignes, best kan forklares ved den lånevei Hofmann har funnet. Noen av avvikene er 
oppstått fordi forfatteren bak Konungs skuggsjá har satt bibelstoffet inn i en tematisk 
sammenheng bestemt av aktuelle etiske prinsipper. Det er vanskeligere å tenke seg 
at forandringer av denne art kan ha oppstått i Stjórn. Bagge peker på eksempler på 
dette fra Davids-historien. 

 Han sier seg enig med Hofmann i at karakteristikken av kong David opprinnelig 
stammer fra Konungs skuggsjá, idet han viser til karakteristikkens plassering og inn-
hold. Dessuten argumenterer han med at det var lettere å lage en helhet av biter enn 
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omvendt. Bagges argument har støtte i samtidens kompilatorteknikk, som ifølge 
Astås 1984c var utviklet nettopp med sikte på å kunne presentere stoff på nytt, i ut-
valg og i nye sammenhenger. 

Bagge deler det tekstmaterialet i Konungs skuggsjá som har tilknytning til Bibe-
len, inn i hovedfortellinger, resonnerende avsnitt og resyméer. De aller fleste lån er 
hentet fra hovedfortellingene. Fra de resonnerende avsnittene er det hentet materiale 
til karakteristikk av kong David. Resymeene har ytt lån i form av enkelte ord og set-
ninger. På bakgrunn av denne fordelingen trekker Bagge i første omgang den slut-
ning at Konungs skuggsjá ikke har vært særlig viktig eller hatt stor autoritet hos per-
sonen bak Stjórn III. Det ser ut til å være formtypen mer enn innholdet som avgjør 
hva forfatteren låner. Han overtar det han kan av fortellende stoff og replikker, der-
imot unngår han forklarende tillegg. Sverre Bagge finner riktignok et par steder som 
skaper vansker for dette resonnementet. Det ene er kong Sauls sønn Jonatans ord til 
sin far Stj 8069-8079, U 4696-18. Det andre er karakteristikken av kong David Stj 
10038ff, U 55324ff, som Bagge trekker fram i tillegg til den som Hofmann hadde kalt 
enestående. 
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Sverre Bagge finner at Stjórn III er en systematisk kompilasjon. Personen bak 
verket har målbevisst samlet inn stoff fra forskjellige kilder. Han har helt sikkert 
brukt Konungs skuggsjá, Speculum Ecclesiae og Imago mundi, og antakelig Bar-
laams saga ok Jósafats. Bagge hevder at Speculum Ecclesiae er kilden for en del av 
Stjórn III’s skýringar, men at verket er brukt nokså fritt. I ett tilfelle har forfatteren 
erstattet et avsnitt fra Bibelen med et resymé fra Speculum Ecclesiae Stj 6015-60313, 
U 38420-3862. Både foran og etter denne bolken er kilden angitt. Inne i bolken er det 
satt inn en notis fra Imago mundi, også den med kildeangivelse. Allegorien om Sam-
son Stj 679, U 41930ff hører med til de skýringar som ble kildefestet av Bekker-
Nielsen, se ovenfor. 

Den mangfoldige kildebruken ser Bagge som uttrykk for at forfatteren ville byg-
ge på det som fantes av tilgjengelige oversettelser. Han hadde foran seg både Vulga-
ta og Konungs skuggsjá når han skulle gjengi bibeltekst. Han var nøye med å ta inn 
konkrete detaljer, og særlig viktig var det å ha med omtale av personer. Når forfatte-
ren av Stjórn III ikke har med omtale av Simeis løftebrudd (III Rg 236ff), kommer det 
ifølge Bagge av at han ikke har oppdaget det i Konungs skuggsjá, der det er galt 
plassert i forhold til dets plass i bibelteksten, se Stj 10104ff. 

Sverre Bagge konkluderer med at Stjórn III må bygge på Konungs skuggsjá i 
gjengivelsen av 1. og 2. Sam (I-II Sm) og 1. Kong (III Rg). Forfatteren viser seg å 
være imponerende godt fortrolig med Konungs skuggsjá, og han må bevisst ha lagt 
dette verket til grunn for sin oversettelse på en del steder. Motiv for lånene kan ikke 
bare ha vært å framheve noe av budskapet i det. Forfatteren bak Stjórn III har funnet 
stoffet der “levende og godt utformet”, og han har funnet utvalgte avsmitt “velegnet 
for sitt bibelverk”. Bagge vil 1974 ikke regne med særlig nærhet i miljø mellom Ko-
nungs skuggsjá og Stjórn, lånene har ifølge ham kommet i stand av praktiske hen-
syn. Seinere kom han 1990:78f til å oppvurdere den autoritet og spesielle betydning 
Konungs skuggsjá måtte ha hatt for Stjórn III-forfatteren. Helhetsbildet gjør det 
usannsynlig at Stjórn III bygger på en eldre oversettelse av Bibelen, i det er Bagge 
enig med Hofmann. Han går altså mot teorien om et tidlig bibelverk til bruk for 
Sverre-ætten. 

Hofmanns argumentasjon for Brandr Jónssons forfatterskap prøver Bagge 1974 å 
avsvekke. Han hevder at en i arbeidet med dette problemet må legge språklige og 
stilistiske sammenligninger mellom Stjórn og Gyðinga saga til grunn, noe han synes 
å mene at Hofmann har tatt for lett på. Selv setter han som avfattelsestid for Stjórn 
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III siste halvpart av 1200-tallet, altså “noe senere enn man tidlige har ment”. At det 
ikke finnes noen fellestrekk mellom Konungs skuggsjá og Stjórn I, kan tyde på at 
bibelstoffet i sistnevnte verk forelå ferdig oversatt, hevder Bagge. 

I 1976 og 1982 oppsummerte Heiko Uecker i hovedpunkter det en visste om 
Stjórn-tekstene. Han slutter seg til Tveitanes kritiske holdning til Didrik Arup Seips 
forsøk på å bestemme forstadiene til Stjórn, og kaller Seips hypotese på dette punk-
tet for en “Konstruktion”. Han tillegger tydeligvis Selma Jónsdóttirs argumenter for 
Stjórn I’s islandske proveniens atskillig vekt. Imidlertid stiller han det åpent om de 
enkelte deler av Stjórn I er kompilert i Norden, eller om verket har grunnlag i en al-
lerede eksisterende (latinsk?) kompilasjon (1976:491). I 1983 utvider han utsagnet 
til å omfatte de øvrige Stjórn-tekster og hevder at det er uvisst om de går tilbake på 
et allerede eksisterende latinsk forelegg. 
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Peter Hallberg 1977 grep fatt i Stjórn III ad språklig vei. Han undersøkte tekst-
massen (ca. 120 000 ord) med henblikk på forekomst av bestemte ord og språktrekk 
i sammenligning med Alexanders saga og Gyðinga saga. Han tok opp bruk av den 
ubestemte artikkelen einn, valg mellom synonyme småord som fregna/frétta/spyrja, 
endefram eller invertert ordfølge samt berettertempus. Han finner ved ordtellinger 
og frekvensanalyse “en viss almän samhörighet mellan de tre texterna”, særlig stor 
mellom Gyðinga saga og Stjórn III. Dette anser han som naturlig, siden begge teks-
ter handler om jødenes historie på grunnlag av Bibelen. Men også i spesielle språk-
trekk stemmer Stjórn III bedre overens med Gyðinga saga enn med Alexanders sa-
ga. Forskjellene er likevel såpass store at Hallberg mener det der usannsynlig at 
samme person har utformet både Gyðinga saga og Stjórn III. Dette siste verket har 
en markert annerledes språkprofil enn både Alexanders saga og Gyðinga saga. Den 
høye frekvensen av “þvi næst” i slutt-delen av Stjórn III synes å tyde på at teksten 
har norsk opphav, hevder Hallberg (1975), som dermed går imot Einar Ól. Sveins-
son.43 

Hermann Pálsson 1977 grep fatt i Christine Elisabeth Fells iakttakelser av nærhet 
i fortellestil mellom Stjórn II-III og de islandske sagaene. Han advarte mot å tro at 
gjenklanger fra Bibelen bunner i at sagaskriverne hadde hentet stoff direkte derfra. 
Heller ikke likhet i stil betyr direkte overtaking, for den islandske bibeloversetteren 
og de som skriftfestet sagaene, har hatt samme stilmønstre. Hermann Pálsson peker 
på en rekke likheter mellom den lengre versjonen av Hrafnkels saga og Stjórn II-III 
i ordvalg og språkføring, endog i omtale av førkristen sed og skikk. Likheten  er sær-
lig manifest i dialoger, nettopp der en kan vente at opphavspersonens egen stilsans 
vil markere seg sterkest. Det er særlig i I-II Sm og III-IV Rg han finner likhetstrekk 
med sagaen. Dette styrker at Fells stilvurdering må være riktig. 

Et par år etter pekte Hermann Pálsson 1979 på likhet mellom gjengivelsen av Ex 
2221 Stj 46015f, U 3042f på den ene side og Viga-Glúms saga samt et par þættir på 
den andre. Han mente likevel at dette skriftstedet ikke har hatt direkte innflytelse på 
de øvrige norrøne tekststedene han har referert til, i stedet valgte han å omtale likhe-
ten som beslektede trekk. 

Hermann Pálsson pekte videre på likhet i uttrykksmåte mellom en talemåte i 
Stjórn III Stj 11754, U 63413f, som er et tillegg til Vulgata-teksten, “Nu draptu 
mikínn sigr or hendi þer”, og tre steder i kongesagaene fra første halvpart av 1200-
tallet. Han sammenligner med 1. replikken fra Einarr þambarskelfir til kongen under 

 
43 Ole Widding 1951:40 hadde et kvart århundre tidligere hevdet at språklige grunner taler imot at en 
og samme person står bak disse to sagaene. Hallberg 1977 trekker i tvil om de har samme oversetter, 
Brandr Jónsson, slik avslutningen på begge sagaer sier. Det blir etter dette svært problematisk å opp-
rettholde Brandr Jónssons befatning med Stjórn III-teksten. 
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slaget ved Svǫlð (Kringla heimsins kapittel 108), 2. replikk fra den samme Einarr til 
kongen under slaget ved Nesjar i den legendariske Óláfs saga hins helga (Johnsen 
1922:2532) og 3. replikk fra Óláfr Haraldsson til Áslákr Fitjaskalli etter drapet på Er-
lingr Skjálgsson (Kringla heimsins kapittel 178). 

Hermann Pálsson 1979 utbygger også en sammenligning han har vært inne på 
tidligere, 1977, mellom et uttrykk som forekommer to ganger i Stjórn III Stj 9595, U 
53327 og Stj 9848f, U 54427f “þuiat oss þikker allz giętt ef ẏðaʀ/þin er”, og som fin-
nes igjen i Kringla heimsins og i Hrafnkels saga. Han viste til situasjonslikhet alle 
fire ganger uttrykket er brukt. Ut fra sine iakttakelser stilte han spørsmålet: “Kan det 
tenkes at Stjórn har vært påvirket av kongesagaene, ...?”. 
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Ian J. Kirby og Stjórn 

I sin monografi Bible Translation in Old Norse over gammeltestamentlig stoff over-
satt til norrønt i middelalderen, har Kirby oversiktlig og ryddig gjort rede for sine 
oppfatninger og konklusjoner på dette feltet. En henviser til denne og behandler der-
for hans synspunkter relativt kort. 

Kirby 1980:16 har ikke funnet noe som tyder på at det har eksistert en fullsten-
dig oversettelse av hele Bibelen til norrønt mål. Mye taler imidlertid for at deler av 
Bibelen har foreligget oversatt i siste halvpart av 1100-tallet, hevder han. Kirby fin-
ner det sannsynlig at det på den tid har eksistert en oversettelse av større eller mindre 
deler av Det gamle testamentes historiske skrifter, kanskje allerede fra misjonstiden 
av. Han gir med dette støtte til Didrik Arup Seips oppfatning. 

Stjórn II med sin sammentrengte, forkortede form synes ifølge Kirby 1986:56ff å 
representere typen på en eldste oversettelse av Det gamle testamentes historiske bø-
ker. I tiden fram til midten av 1200-tallet ble så det eksisterende tekstmaterialet re-
vidert og bearbeidet. Fra siste del av denne perioden stammer Stjórn III. At det var 
de historiske skriftene i Det gamle testamente som ble oversatt, ser Kirby som en 
frukt av sagastoffets popularitet i Norden. Her er han på linje med Hofmann. Han vi-
ser 1980:131 til en bemerkning av den islandske presten Grímr Hólmsteinsson (f. 
1298) der det antydes en viss rivalisering mellom religiøs og profan sagaskriving. 

Kirby går markert mot Hofmanns og Bagges syn på forholdet mellom Konungs 
skuggsjá og Stjórn. Det ville ifølge ham 1980:123 være uforståelig om oversetteren 
av Stjórn III i løpet av sin oversettervirksomhet skulle ha gått tilbake til Konungs 
skuggsjá for å se om det fantes avsnitt der han kunne bruke. Kirby 1986:180f setter 
så fram en tese om at Brandr Jónsson er personen bak Konungs skuggsjá i den form 
verket er bevart. Han finner 1986:96f at tekstlikhetene mellom Stjórn III og Bar-
laams saga ok Jósafats sannsynligvis går tilbake på samme original, nemlig en eldre 
oversettelse av bibelteksten, som kan ha vært en tapt del av den oversettelsen Stjórn 
II representerer. 

I løpet av 1200-tallet endret oversettelsespraksisen seg. Vekten kom nå mer enn 
før til å ligge på parafrase og på direkte oversettelse. Tekstelementer som skulle or-
nere, forklare og illustrere ble føyd inn. Vi finner denne stilen i Stjórn I og i Bergr 
Sokkasons verker. Bibeltekst får nå betydelige utfyllinger og tillegg fra velkjente 
kompilasjonsverker og fra kirkefedrenes skrifter. Kirby 1980:18f nevner utstrakt 
bruk av Historia Scholastica bak en rekke av de tekster som inneholder bibelsitater, 
ikke minst de som er utgitt av Carl Richard Unger i Postola sögur. 

Han sier 1980:54f at det ikke er uvanlig i norrøn oversatt religiøs litteratur å ute-
late bibelsteder. Han finner også en tendens til å korte ned bibelsitater, f.eks. i Dialo-
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gi Gregorii magni i HMS I:179-255. Nøyaktighetsgraden i gjengivelsen kan variere 
noe. Den norrøne oversetteren eller skriveren kan gjengi dem løst og omtrentlig, et-
ter det han oppfatter som meningen, eller han kan utvide dem. Men han kan også 
blande flere skriftsteder sammen. Et bibelsted kan dermed tilpasses den kontekst det 
plasseres i. Høy grad av nøyaktighet i oversettelse av bibelsitater kan en regne med 
vitner om betraktelig respekt for teksten i Den hellige skrift 1980:41, 78 og 114f. 
Det hender at teksten i den latinske kilden er så forvansket at oversetteren foretrek-
ker å gå til bibelteksten etter grunnlag for gjengivelse, f.eks. Mt 1042 Stj 22523-2262, 
U 1504-6. Jesu ord og apostelord blir vanligvis gjengitt verbatim 1980:13 og 116. 
Fortellestoff fra Bibelen blir derimot ofte behandlet nokså fritt. En bibeltekst kan i 
gjengivelsen få presiseringer gjennom tillegg. Det kan stå “apostelen” eller “profe-
ten” i kilden, men den norrøne gjengiveren erstatter ikke sjelden dette med å oppgi 
navnet på personen som ordene er tillagt i Bibelen, f.eks. Paulus eller David. På den 
annen side er ikke alltid slike presiseringer korrekte, og enkelte ganger kan feilles-
ninger i forelegget komme inn som forvirrende element 1980:120-128. Det hendte 
også at en skriver kunne forbedre den bibelteksten han skulle skrive av, dersom han 
oppdaget feil i den 1880:69 note. Tveitane 1982:176ff har for øvrig gitt eksempel på 
at bibelteksten kan forbedres i norrøn gjengivelse også av andre grunner. 
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Kirby 1980:109ff  har funnet ca. 70 bibelsitater i Stjórn utenom den fortløpende 
gjengivelse av bibeltekst. De fleste er “accurate or almost so”, enkelte løse referan-
ser finnes også. De fleste bibelsitatene han har funnet, kan knyttes direkte til latinske 
kilder. De finnes nesten alle i avsnitt som er satt inn i Stjórn som utfyllende tillegg 
til hovedteksten. 

Kirby kommer 1980:84f også inn på kildeforholdene for Stjórn utenom bibelma-
terialet. Han påviser at begynnelsen på kapitlet under overskriften Stj 10051, U 5549 
korresponderer med innledningen til 2 Krøn (II Par) og ikke med 2 Kong (III Rg) 
som overskriften sier begynner her. Innslagene fra Krønikebøkene (I-II Par) regner 
Kirby 1980:129 note 3 som interpolasjoner.  

Kapitlet Stj 7210-792,U 4829-53 i Stjórn I hevder Kirby, med støtte i Seip, inne-
holder tekst hentet fra liturgikeren Johannes Belethus’ messeforklaring Rationale di-
vinorum officiorum (særlig kapitlene 9 og 77) og dertil fra Honorius Augustodunen-
sis’ Gemma animae. Dette siste verket er en ny kildepåvisning i Stjórn. Overens-
stemmelsen mellom Stjórn og Belethus’ Rationale så vel som Gemma animae er 
imidlertid svak og kan neppe skyve ut de kilder som er anført i Stj til kapitlet. 

I motsetning til Finnur Jónsson den yngre hevder Kirby at Stjórn II skiller seg 
markert fra Stjórn III, og likeså fra Stjórn I. Et særtrekk ved Stjórn II er bl.a. at her 
mangler overskrifter i håndskriftene, og det er heller ikke satt av plass til slike av-
snittsmarkeringer. Kirby går mot Seips oppfatning at teksten i Stjórn II er nedkortet, 
men støtter Seip i hans oppfatning av tekstens alder. Imidlertid mener Kirby at Seip 
har gitt utilstrekkelig dokumentasjon av norske språkdrag i teksten. Eksemplet frykr 
for fnykr Stj 48721, U 32626, som Seip 1956a:15 trakk fram, kan snarere være uttrykk 
for skjødesløshet hos skriveren. Seip har heller ikke gitt belegg for de yngre norva-
gismene som skal finnes i Stjórn, innvender Kirby. 

Det finnes mange unøyaktige gjengivelser av navn og tall i Stjórn II, samt en 
rekke etter alt å dømme tilfeldige utelatelser. Dette viser at vi har for oss en avskrift, 
og det en som ikke er særlig nøyaktig. Det er grunn til å tro at den bygger på hånd-
skrifter som er langt eldre. Kirby påviser at Stjórn II er en nær oversettelse etter Vul-
gata, som den står nærmere enn de øvrige delene av Stjórn gjør. Det blir foretatt 
hyppig sammentrekking av bibelteksten, og mye er utelatt. En del av utelatelsene er 
med i annen sammenheng. Tilleggene til bibelteksten er svært få, og Kirby hevder at 
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de er kommet inn på etterskudd. Selv om ett eller to av disse er funnet i Historia 
Scholastica, er det ikke sikkert at dette verket er det långivende for Stjórn II-
forfatteren. Kirby nevner tre eksempler han mener er karakteristiske for behandling-
en av bibeltekst i Stjórn. 

1. Stj 47623-47712, U 31526-3162. Her er en blanding av enkeltvers og sammen-
dradd tekst fra 3 Mos (Lv) 4, 8 og 9. Bare Lv 923b-24 har ifølge Kirby fått en mer ord-
rett oversettelse. 
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2.  Stj 4803-28, U 3183-28. Her står noen vers fra Lv 13-15 samt tre innslag fra His-
toria Scholastica. 

3. Stj 5135-7, U 34228-30. Et sammendrag av Dt 626 er alt som er med fra de første 
26 kapitlene av bibelskriftet. 

Kirby 1986:12f nevner likhetstrekk mellom Stjórn II og den franske Acre-
bibelen fra ca. 1250 hva angår behandling av bibelstoff. Denne omfattet Gn, Ex, Lv, 
Ios, Idc, I-II Sm og III-IV Rg. Sannsynligvis er den laget i første halvpart av 1250-
årene for kong Ludvig den hellige av Frankrike (1214/15-70), mens kongen selv 
oppholdt seg i Det hellige land Robson 1969:443. Både den og Stjórn II utelater sto-
re deler av Lv og Dt. Utdragene er imidlertid enda kortere i Acre-bibelen enn i 
Stjórn II. De to bibelverkene har omtrent samme utvalg fra Nm, men i Dt har ikke 
Acre-bibelen med noe av Mose tale Stj 5135-51818, U 34228-34627. Kirby peker også 
på et likhetstrekk mellom Acre-bibelen og Gyðinga saga: Begge verkene gjengir en 
oversettelse av Makkabeerbøkene basert på Historia Scholastica. 

Både “common sense” og påviste tendenser innenfor det som er bevart av religi-
øs litteratur på norrønt mål, peker i retning av at det i Stjórn II foreligger bevart ma-
teriale som representerer det eldste stadiet i arbeidet med å oversette Bibelen til nor-
rønt. Dette må ha omfattet langt mer enn det om er bevart, i det minste Pentateuken, 
og sannsynligvis resten av Det gamle testamentes historiske skrifter. Oversettelsen 
må ha eksistert tidlig på 1200-tallet, men kan ha blitt til betydelig tidligere Kirby 
1986:58. Forfatteren av Veraldar saga fra 1100-tallet synes å ha kjent en norrøn ver-
sjon av Det gamle testamentes historiske litteratur, og dette kan ha vært den bibel-
teksten som er representert ved Stjórn II. Kirby 1986:96f har funnet indisier på at 
denne oversettelsen kan ha vært kjent for kompilatorene bak de øvrige norrøne bi-
belhistoriene, eller i det minste for den ene av dem, personen bak Stjórn I. 

Stjórn III har en tekst som viser seg å være betydelig bearbeidet når en sammen-
ligner med det latinske tekstgrunnlaget i Vulgata. Det forekommer således mange 
utelatelser og tekstsammendrag, som i Stjórn II. I begge disse verkene finner en 
oversetterproblemer i form av uoversatte latinske begreper. Kompilatoren bak Stjórn 
III siterer av og til et latinsk ord og oversetter det så, som om han skulle ha funnet 
det uoversatt i kilden han har benyttet. Som personen bak Stjórn II viser Stjórn III-
kompilatoren tendens til å sløyfe gjentakelser. I skildringer der de to verkene kan 
jevnføres, finnes en viss likhet både språklig og ellers. Kirby har sammenlignet re-
degjørelsen for byggingen av Salomos tempel Stj 102010-102720, U5623-56511 med 
forskriftene for byggingen av Paktens ark og tabernaklet Stj 4638-46625, U 3065-
30821. Likhetene får ham til å hevde at Stjórn III er basert på en tidligere foreliggen-
de bibeloversettelse. Han finner det rimelig at dette er en tekst av typen representert i 
Stjórn II. Oversettelsen har i begge verkene mindre feil. Men Kirby kan også peke 
på ikke uvesentlige forskjeller mellom Stjórn II og Stjórn III. Vulgata-teksten har i 
det siste verket fått som tillegg en god del forklaringer og har utbroderinger av en 
type som mangler i Stjórn II. 

Kirby 1986:60ff viser videre til likhet i bruk av fortellestoff og fortellemåte i 
Historia Scholastica og Stjórn III, men uten å gå inn på en nærmere sammenligning. 
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Han hevder at kompilatoren bak Stjórn III kan ha lånt sin fortelleteknikk fra Petrus 
Comestor. Han er av den oppfatning at Einar Ól. Sveinsson 1977 på overbevisende 
måte har demonstrert at allitterasjonen i verket er islandsk og ikke norsk. 

I tillegg til likheter med Gyðinga saga som er påvist tidligere, påviser Kirby 
1986:68 flere andre likheter mellom dette verket og Stjórn III. 5 
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1. Parallellitet i ord og uttrykk. 
2. Bruk av utenlandske lånord er lik i de to verkene. Slike ord er sparsomt an-

vendt, og de står helst som tekniske termini. 
3. Begge verkene viser trekk av sagastil og allitterasjon. 
4. De to verkene har samme måte å bruke innskutt tekstmateriale på. I Stjórn III 

er det brukt stoff fra I-II Par til å utvide tekster fra I-II Sm og fra III-IV Rg. I 
Gyðinga saga er materiale fra II Mcc brukt på tilsvarende måte til å utvide stoffet fra 
I Mcc  med. Bruken av Historia Scholastica er også lik. 

På bakgrunn av likhetene trekker Kirby den konklusjon at Brandr Jónsson må 
være ansvarlig for den norrøne versjonen av det gammeltestamentlige stoffet som er 
bevart i Stjórn III. Han prøver å avsvekke Gustav Storms argumenter mot Brandrs 
forfatterskap. 

Stjórn IV følger Historia Scholastica-teksten nøyaktig og er til dels ordrett over-
settelse, hevder Kirby 1986:105. Denne delen av Stjórn må være i det minste hundre 
år eldre enn første del av det håndskriftet der teksten forekommer, AM 226 fol fra 
ca. 1360-70.  Kompilatoren bak Stjórn III har nemlig gjort bruk av denne teksten. 
Det må bety at det ca. 1260 eksisterte en norrøn oversettelse av Josva-historien som 
lå tett opptil HS-versjonen. 

Stjórn I kan karakteriseres som en kompilasjon bygd på Bibelen. Bibelhistorien 
har fått tillegg gjennom betydelig utpensling og omfattende kommentarer. Det er 
også skutt inn i verket en del materiale som ellers ikke hørte med i en slik sammen-
heng. Kirby stiller seg skeptisk til at prologen skal stamme fra en seinere tid enn 
verket, og til at den ikke skal ha hørt sammen med det fra først av. Den er sannsyn-
ligvis ekte, hevder han, og verket må ha blitt til i første halvpart av 1300-tallet. Hvis 
oversetteren har tatt feil og trodd at Jacobus de Voragine har skrevet Speculum His-
toriale, som en får inntrykk av Stj 19815, U13136f, gjør dette det meget lite sannsyn-
lig at Stjórn I er blitt til før 1300, hevder Kirby. På den annen side stiller han seg 
skeptisk til Selma Jónsdóttirs forsøk på å postulere Bergr Sokkason som kompilato-
ren bak verket. 

Kirby understreker samsvaret mellom utførelsen av kompilasjonsarbeidet og ut-
sagn i prologen. Som Brandr Jónsson var blitt oppmuntret av kong Håkon 5. Mag-
nussons far, Magnus 6. Håkonsson, til sin oversettelse av før-kristent historisk stoff, 
foretok en ukjent skriver ca. femti år seinere en fullstendig revisjon av den tidligste 
perioden av jødisk historie i den nye stil og på sin egen måte, på uttrykkelig oppdrag 
fra kong Håkon 5. Magnusson. Kirby 1986:52ff holder det for lite sannsynlig at 
kompilatoren har fortsatt sitt verk ut over Ex 18. Han grunngir sin antakelse med at 
Stjórn I-teksten stanser her både i AM 226 fol og AM 227 fol. Dette har innholds-
messig vært et høvelig sted å avslutte framstillingen, for her skifter bibeltekstens 
innhold fra historiefortelling til lovgiving. Det siste var kompilatoren knapt nok in-
teressert i. Er dette siste riktig, synes det å redusere muligheten for at en kirkeretts-
lærd med studier i Bologna bak seg kan ha kompilert verket. 

Kompilatoren har flere steder gjort gjengivelsen av bibelteksten klarere enn ori-
ginalens tekst. Kirby nevner som eksempler: 

1. Guds svar på Noas offer Stj 8913f, U 6033f “Uar þersi hans forn guði sua þegi-
ligh at hann bliðkaðiz sua ...”. 
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2. Ord om farao Stj 4023, U 26628 “Enn hans hearta man harðna” står i kontrast 
til Ex 73 “sed ego indurabo cor eius”. 

Han vender også oppmerksomheten i retning av at kompilator/oversetter prøver 
å rettferdiggjøre bibelteksten der den virker urimelig. Et eksempel er Gn 66 der det 
er tale om at Gud angret. Til dette føyer kompilatoren en forklarende kommentar fra 
HG 3251-53 Stj 8021f, U 559-11. Et annet eksempel er unnskyldningen av Noas druk-
kenskap Gn 921, delvis fra Historia Scholastica, med egen tilføyelse Stj 932f  U 6314. 
Kirby mener unnskyldningen står i en viss kontrast til Vulgata her. Kirby hevder at 
kompilatoren i slike tilfeller går ut over den rent litterale fortolkning han lover i for-
ordet. Etter min oppfatning er det ingen grunn til å hevde at kompilatoren forlater sin 
tolkemetode ved slike tillegg og forandringer. Vi skal seinere se hvordan de passer 
inn i et mønster for bearbeiding av stoffet som vi også vil finne annetsteds i verket. 
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Bibelteksten i Stjórn I er til vanlig ikke en ord-til-ord-oversettelse, men det fin-
nes få virkelige feil i den, hevder Kirby 1984:3 note 13. Selv peker han på to angive-
lige feil: 

1. Gn 152 “filius - Eliezer”, gjengitt Stj 16717f, U 11033. Han hevder at kompila-
toren har misforstått og trodd at Eliesers sønn het Damaskus, mens Vulgata taler om 
damasceneren Elieser. Det er imidlertid den umiddelbare fortsettelsen, tatt inn fra 
Historia Scholastica HG 485-7, med feilaktig anført kildemarkering Stj 16719, som 
inneholder misforståelsen. Kompilatoren prøver bare å harmonisere de to kildene. 

2. Gn 3211 “ne forte veniens percutiat matrem cum filiis”, gjengitt Stj 27619f, U 
18323 “at hann slaí feðrinn af meðr sinum sunum”. Kirby sier at kompilatoren her 
omtaler “faren” i stedet for “moren”. Men en rekke Vulgata-håndskrifter har her 
“patrem”, se Biblia Sacra, Genesis, til stedet. Det må være et av disse som ligger til 
grunn for oversettelsen av verset fra latin. 

Dette understreker sterkt det som Kirby sier i fortsettelsen, nemlig at til vanlig 
holder oversetteren seg svært nær til bibelteksten. Som eksempel på denne nøyak-
tigheten og nærheten viser han til: 

1. Gjengivelsen av listen over patriarken Jakobs tolv sønner Ex 11-4, Stj 37110-12, 
U 24614-16. 

2. Den samvittighetsfulle oversettelsen av beretningen om egypternes forfølgelse 
av israelittene Ex 145-31 Stj 4317-4357, U 28518-2881. 

3. Fortellingen om mannaunderet Ex 1614-15a Stj 44121-26, U 29215-21. 
 Kirby framholder videre at kompilatoren ynder dobling av ord, langtrukne para-

fraser og detaljerte beskrivelser. Enkelte ganger kan det være avvikende gammella-
tinske lesemåter som slår igjennom ved bruk av dobbeltuttrykk. Kirby 1980:136 
nevner som sikkert eksempel på Vetus Latina-lesemåte Gn 175 Stj 1739, U 11427. Det 
er imidlertid mer treffende å kalle “skipaði” Stj 411, U 2619 for gammellatinsk lese-
måte, ettersom dette sitatet av samme bibeltekst står ved begynnelsen av en bolk fra 
et verk av kirkefaderen Augustinus (354-430), “skipaða” står det i det sentrale Vul-
gata-håndskriftet ΘM, og dette kan også ha stått i oversetterens Vulgata-håndskrift. 

Til vanlig holder kompilatoren bibelstoff og tilleggsstoff atskilt, og han nevner i 
teksten hvilken kilde han benytter. Men det forekommer tilfeller der tekst og kom-
mentar er blitt blandet. Kirby hevder at det ikke-bibelske materialet i Stjórn I presen-
teres i to hovedformer, som kommentar til bibelteksten og som separate tillegg. Bi-
belmateriale som er gjentatt, kan kompilatoren enten sløyfe eller bare oppsummere 
kort. Når Elieser, Abrahams tjener, skal gjøre rede for sine oppdrag Gn 2437, er dette 
redusert til kort omtale Stj 20623-2072, U 13714-17. Her må en imidlertid legge til at 
det er HS-tekst med korte, egne innskudd som er benyttet. Referansen til Israels 
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stammer Ex 614 er - bortsett fra omtale av prestestammen Levis hus - bare summa-
risk Stj 40018f, U 2661. 

Selv om kirkefedre og andre personer er nevnt, er slike referanser vanligvis an-
nenhånds, hentet fra én av de to hovedkildene Historia Scholastica og Speculum 
Historiale. Undertiden kan han skyte inn et tillegg for å forklare meningen med noe. 5 
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Kirby peker på visse overflatiske likheter med Stjórn III og nevner for det første 
allitterasjon. Han trekker som eksempel fram Stj 4349, U 28716, til sammenligning  
med Stj 10235f, U 56314. Dernest nevnes likhet i uttrykksmåte, med sammenligning 
av henholdsvis Stj 4418f, U 2923 med Stj 11772f, U 63518. I begge verkene finnes ord 
av hjemlig opphav og visse lånord. Av hjemlige ord nevner Kirby 1986:55 note 20 
blant andre “odal”, “fiỏrdr” og “sveitir”. Av felles lånord tar han med “natura” og  
“plaz”. Det er også likhet mellom tekstene i at det leilighetsvis er tatt inn ordtakslig-
nende bemerkninger. Kirby nevner som eksempel Stj 9319f, U 6322. Jf til dette siste 
Astås 1984d. Videre er det likhet mellom verkene i leilighetsvis utelatelse av bibel-
stoff og i sammendrag av bibelstoff. 

Kirby har også merket seg flere vesentlige forskjeller mellom Stjórn I og III. I 
det første verket finner vi seine lånord på -era, og uttrykksmåten kan være forskjel-
lig. Også tilnærmingsmåten til kildetekstene er forskjellig. Det er tydelig at bruken 
av Historia Scholastica  i Stjórn I er forskjellig fra den i Stjórn III. I det førstnevnte 
bibelverket er HS brukt regelmessig og med markering av kilde, i det siste er HS 
brukt leilighetsvis og uten kildemarkering. Kirby har ikke kunnet påvise at felles kil-
demateriale er benyttet. 

Det eksisterer etter dette indisier og argumenter både for og mot et avhengighets- 
og samhørighetsforhold mellom Stjórn I og Stjórn III. Kirby konkluderer med at 
kompilatoren bak Stjórn I har basert sitt arbeid på Vulgata, men har hatt Stjórn III å 
referere til. Om verket Stjórn I har direkte forbindelse til en eldre tapt bibeltekst av 
Stjórn III-typen, må bli stående som et åpent spørsmål, hevder han. 

Når det gjelder tekst-type for AM 238 XIX fol fragment 1, sluttet Kirby seg til 
Gustav Storm. AM 238 XIX fol fragment 2 har ifølge Kirby stort sett ordrett gjengi-
velse av bibeltekst, med minimale tillegg. Stoffordningen er lik den i Historia Scho-
lastica, og teksten står nærmest Stjórn II. Astås 1970b:137 peker på muligheten for 
at de to fragmentene kan være avskrift fra samme bibelhistorie som teksten på AM 
1056 4o er hentet fra. At dette siste fragmentet er del av en oversettelse med forkor-
tet bibeltekst, støtter den teorien at det ble foretrukket å oversette på nytt framfor å 
revidere gammelt gods. 

Stoffbehandlingen i Holm perg 12 IV fol finner Kirby ligner den i Stjórn III, 
men han ser også likhet med Stjórn I. Han finner en rekke likheter mellom fragmen-
tet og dette siste verket. Det forekommer at begge tekster kan stå sammen mot Vul-
gata. Han slår fast at “neither depends of the other”, og hevder at likheten må skrive 
seg fra en felles kilde. Han finner plass for fragmentet som del av et mellomledd 
mellom Stjórn III og Stjórn I. 

Kirby har foretatt en jevnføring av Stjórn I med franske bibelverker. Det synes å 
være klart at det arbeid som pågikk på dette feltet i Frankrike, har virket insiterende 
og skapt gjenklang i Norge og på Island. Men Kirby har ikke funnet direkte avhen-
gighet av franske bibelarbeider. Stjórn I-kompilatorens bruk av Speculum Historiale 
synes å være uavhengig av Jean de Sy’s bibelverk, selv om likhet kan spores. Det 
geografiske avsnittet er kortere i Stjórn I og har delvis annet innhold, og “De tolv 
patriarkers testamente” er mer utførlig gjengitt der enn i det franske bibelverket. Han 
tar derfor ikke opp til drøfting om Stjórn I kunne være en oversettelse fra gammel-
fransk til norrønt. Påvisningen av likhet med og avhengighet av på den ene siden 



 53

Vulgata og på den andre siden eldre norrønt bibelmateriale gjorde denne problem-
stillingen lite aktuell. Mellom Stjórn I og den anglonormanniske bibelen finner Kir-
by 1986:8ff heller ikke noen direkte forbindelse. Derimot har han med rette stilt 
spørsmålet om noen av kildene, mest sannsynlig HS, har foreligget for kompilatoren 
i en nå tapt oversettelse. Kirby skiller ikke klart mellom “writer” og “compiler”, der-
for har heller ikke vi gjort dette i gjengivelsen av hans synspunkter. 
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Det er ofte meget vanskelig å si om et verk på norrønt språk er originalt eller ik-
ke. Det finnes mange tvilstilfeller, men om noen få verker kan en nesten sikkert si at 
de går tilbake på en hittil ikke funnet latinsk original, hevder Kirby 1980:124. Denne 
oppfatningen samsvarer med Ueckers spørrende holdning til om Stjórn I er en origi-
nal norrøn kompilasjon eller et oversatt verk. 

Sammenfattende kan en si at Kirby holder Stjórn I for en anonym revisjon av et 
eldre norrønt bibelverk, men med selvstendig kildebruk. Verket er slutten på og 
høydepunktet i et arbeid med å formidle bibelinnhold på norrønt mål. Stjórn-
tekstene framstår som ledd i en indre litterær utvikling som en kan finne også i an-
nen norrøn prosalitteratur. Forbilder for og inspirasjon til arbeidet er hentet fra til-
svarende virksomhet i utlandet. 

Kirby legger vekt på at Stjórn I-IV omfatter jødisk historie, og betrakter tekstma-
terialet der under denne synsvinkel. Han risser opp et innbyrdes kronologisk forhold 
mellom de enkelte delene i rekkefølgen II-IV-III-I. Sentralt i bildet stiller han det 
han kaller Brandr Jónssons historiske bibelverk. Teorien om et gammelt norrønt bi-
belverk som er revidert flere ganger, er dermed avsvekket og modifisert. 

Stjórn-materiale har i ettertid vært benyttet og referert til i en del forskningsar-
beider. I 1970- og 1980-årene ble det anvendt i forbindelse med studium av genre, 
form, tekstinnhold og ordforråd for Riddarasǫgur, se Boyer 1983. Ellers har det 
kommet noen mindre enkeltundersøkelser over språk og temaer der tekstene har 
tjent som bakgrunnsmateriale. Det er å håpe at denne viktige kilden kan bli involvert 
i en ny forskningsbølge nå etter at den nye utgaven av verket kom ut i 2009. 

Bakgrunn 

Kulturimpulser 

Det norske vennskapet med England kjølnet utover i 1280-årene, og ved begynnel-
sen av 1300-tallet var det et spent og vanskelig forhold mellom de to statene. Poli-
tiske brytninger førte til at forbindelsen vestover ble svekket og til dels nedtrappet, 
mens den tyske innflytelsen på Norge økte. Dette gjaldt ikke bare politikk og handel, 
men også åndskultur.44 Kong Håkon 5. Magnusson så ifølge Keyser II 1858:109f 
med mistanke og uro på den tyske innflytelsen og forsøkte å begrense den. 

Forbindelsen mellom Frankrike og Norden var fra gammelt av levende når det 
gjaldt kirkeliv og lærdom. Enkeltpersoner reiste ut for studier og kom igjen med inn-
trykk, kunnskap og sannsynligvis bøker. Forbindelsen kan spores tilbake til siste 
halvpart av 1000-tallet. Den islandske presten Sæmundr fróði Sigfússon (1056-
1133) er den første fra Norden som vi vet har studert i Frankrike. Han vendte hjem i 
1076. Særlig sterke og varige ble impulsene fra fromhet og lærdomsliv ved augusti-
nerkorherrenes kloster St. Victor i Paris. Den islandske presten Þorlákr Þorhallsson 

 
44 Rafto 1958:663. Helle 1974: 259f, 267-269. 
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(† 1193) drev studier i Paris og i Lincoln, England, i årene 1153-59. Antakelig har 
han hatt opphold ved St. Victor-klosterets skole i Paris. Han grunnla og ledet det 
første munkesamfunn av augustinere på Island da han etter anmodning opprettet 
klosteret på Þykkvabœr i Ver 1168. I 1174 ble Þorlákr valgt til biskop av Skálholt, 
men ble ifølge Jón Jóhannesson 1969:148ff ikke vigslet til embetet før i 1178. Ved 
bispesetet på Skálholt kan vi altså regne med at den lærdomstradisjon viktorinerne 
hadde skapt, ble holdt i hevd. Det samme var nok tilfelle ved klosteret på Helgafell i 
Skálholt stift, opprettet på Flatey i 1172, men flyttet tolv år seinere. Klosteret synes 
ifølge Jón Jóhannesson 1969:162 å ha fulgt viktorinernes regel. 
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I Norge ble den viktorinske tradisjon ivaretatt av erkebiskopene Eystein, Eirik og 
Tore i tidsrommet 1160-1214. Alle tre hadde studert ved St. Victor. Arne Odd John-
sen 1946:407 formet på denne bakgrunn betegnelsen “en viktorinsk suksesjon ved 
det norske erkebiskopssetet”. Har norske augustinerklostre fra erkebiskop Eysteins 
tid vært innrettet med St. Victor som mønster, slik Johnsen 1946:418f hevder, så har 
nok disse klostrenes ledere sørget for at lærdomstradisjonen fra dette klosteret ble 
overtatt og tilpasset til norske forhold. En må regne med at her har de viktorinske 
idealer trivdes lenge etter at St. Victor-klosterets storhetstid tok slutt på 1100-tallet. 
Først og fremst må vi regne med at Helgeseter-prioratet i Niðaróss og Jónsklosteret i 
Bjǫrgvin har ført videre tradisjonen fra St. Victor, jf Gallén 1956a:281. Forfatteren 
bak Historia de antiquitate regum Norvagiensium representerer den viktorinske tra-
disjon, jf MHN 1880:3. Han er navngitt som Thedoricus monachus og var munk i 
Nidarholm benediktinerkloster i siste halvpart av 1100-tallet. Han bygger på, refere-
rer til og siterer delvis stoff som finnes i Richard av St. Victor Liber Exceptionum s. 
212. Han tillegger Hugo av St. Victor verket, omtaler ham med stor respekt og sier 
at stoffet finnes i “chronica sua”. Se Boje Mortensen 2000. Det er mulig at Theodo-
ricus her blander sammen Hugos verdenskrønike, som hittil ikke er utgitt på trykk, 
og Liber Exceptionum. Seinere lever tradisjonen videre i forkynnelse, didaktisk litte-
ratur og religiøs poesi gjennom bruk av verker knyttet til St. Victor. Stoff fra Hugo 
har fått nedslag i Konungs skuggsjá, se Molland 1974:71, og Liber Exceptionum er 
en av kildene til Stjórn III, se bl.a. Bekker-Nielsen 1976. Historia Scholastica, som 
er blitt til i St. Victor-klosteret, er et av de mest benyttede verkene i den kirkelige 
norrøne litteratur. Dominikanermunken Vincentius Bellovacensis (1190-1264?), en 
flittig benyttet hjemmelsperson innenfor samme område, viser avhengighet av teks-
ter som var skrevet i St. Victor, se Johnsen 1946:426. 

Av sentral kulturell betydning ble det norske kongehusets kontakt med det frans-
ke fra midten av 1200-tallet, Blindheim 1959:582. Det kommer nå en rekke overset-
telser til norrønt av franske versromaner. Det er den høviske litteraturens tid, jf Hal-
vorsen 1959a:1ff. 

Kong Ludvig den hellige kan ikke ha unnlatt å gjøre inntrykk ved sitt korstog og 
sitt fangenskap, og ved at han ble kanonisert i 1297. Se Storm 1888 under Lovis 
(IX), fransk konge. Ludvig den hellige kjøpte Kristi tornekrone ut av pantsettelse i 
1239. Hans sønn, kong Filip 3. (1245-85) av Frankrike, gav i 1274 en tagg av den til 
kong Magnus 6. Håkonsson, noe som satte spor i fromhetsliv ved kirkelig festdag og 
i et kirkebygg som Den yngre apostelkirke, ferdig 1302. Innflytelse fra Frankrike 
gjorde seg også gjeldende i liturgi og kunst.45 

Den livlige kulturforbindelsen mellom Frankrike og Norge varte også ved de 
første par ti-årene av 1300-tallet. Se bl.a. Johnsen 1972. Árni Sigurðárson, biskop i 

 
45 Se MHN 1880:XXXXV-XXXXVI, Gierløw 1964 og 1968:128, Fett 1917:178-181. 
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Bjǫrgvin 1305-14, og broren Auðfinnr Sigurðarson, biskop i Bjǫrgvin 1314-30, var 
begge i forbindelse med den franske kongen Filip 4. ca. 1300. I deres tid var det 
også en relativt livlig forbindelse mellom den norske kirkeprovinsen Niðaróss og ku-
rien Keyser II 1858:152. 

Pariseruniversitetet, som var Europas ledende kunnskapssenter på 1200-tallet, 
hadde ry og anseelse til at et opphold der kvalifiserte for høyere geistlige embeter. Et 
stadig økende antall studenter fra Norge søkte dit i siste halvpart av 1200-tallet. Vei-
en til Paris gikk enten med skip til Flandern og videre over land eller via nord-tyske 
klostre, se Steen 1942:186ff, Sällström 1958:253. Dette gav mulighet for kirkelige 
og kulturelle impulser fra disse områdene også. 
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I Frankrike hadde det utviklet seg en lekmannsdannelse på relativt høyt nivå. Det 
fantes mange leke menn og kvinner som kunne lese og skrive, og som hadde fått god 
utdannelse basert på morsmålet. Også i Tyskland begynte en å gi utdannelse på fol-
kespråket. Det slo nå igjennom at det gikk an å være dannet og belest uten å ha gått 
veien om kirkens gamle språk, latin. Dette gav grunnlag for oppblomstring av over-
settelseslitteratur. Fyrster ivret for oversettelse av historiske verker fra latin til 
morsmålet, således grev Baldvin 9. av Flandern Thompson 1960:131ff, 98 og 141. 

Konge og mendikanter 

Tiggermunkene ble på 1200-tallet og ved begynnelsen av 1300-tallet opphav til kon-
flikter i europeiske lærdomsmiljøer. Bologna var dominikanernes hovedsete i Italia, 
i Frankrike var det Paris, Rashdall I2 1936:347. I Paris kom det til sammenstøt alle-
rede 1251/52, i Oxford varte freden til 1303. Det ble tatt forholdsregler mot tigger-
munkenes innflytelse, og spesielt mot dominikanerne. Kravet om underkastelse un-
der universitetets statutter ble innskjerpet. Det ble prekt mot dem, og folk var redde 
for å gi dem mat eller penger Rashdall III2 1936:67ff. Dette finner vi gjenklang av i 
Norge også Daae 1901:258f. 

Ved det franske kongehoffet vant dominikanerne imidlertid en ansett posisjon 
under kong Ludvig den hellige, ikke minst på grunn av Vincentius Bellovacensis’ 
innsats som pedagog og kompilator. I Norden finner vi en sterk dominikansk aktivi-
tet innenfor undervisning og oversettervirksomhet. Dominikanske forfattere synes å 
være særlig godt representert i de nordiske biblioteker fra middelalderen vi kjenner 
innholdet av. Dominikanerne viste en bemerkelsesverdig litterær aktivitet i provin-
sen Dacia i middelalderen. Prekenbrødrene fikk her større kulturell betydning enn 
noen annen munkeorden. De kompilerte verker i universalhistorie og lagde håndbø-
ker i teologi og kanonisk rett. De hadde sans for orden, system og oppregning, og 
gav omhyggelig kildeindikering i sine verker, Hinnebusch II 1973:240, 405ff, Ode-
nius 1974:242. 

Det norske kongehuset pleiet på slutten av 1200-tallet forbindelse med mendikante-
ne, noe som vitner om sympati og interesse for deres virksomhet. Kong Magnus 6. 
Håkonsson viste interesse for fransiskanerne og var interessert tilhører ved deres un-
dervisning i teologi i Bjǫrgvin.46 Imidlertid ser det ut til at dominikanerne overtok 
lederskapet blant tiggerordenene når det gjaldt innflytelse på kongehus og hoff Walz 
1954:209. Medvirkende årsak til dette kan ha vært at fransiskanerne hadde en ten-
dens til å vende seg til paven og til kirkelige instanser med sine klager, mens domi-
nikanerne søkte hjelp hos kongen Munch IV.2 1859:314. Dominikanerne vendte seg 

 
46 Joseph Stevensen (ed.): Chronicon de Lanercost MCCI-MCCCXLVI. Edinburgh 1839, s. 104.  
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til kong Eirik 2. Magnusson (1268-99) under striden med sekulærgeistligheten i 
Bjǫrgvin på slutten av 1200-tallet. Det er sannsynlig at kongen gav dem støtte, selv 
om striden fortsatte i mange år før den ble avløst av forlik DN II nr. 28, Munch IV.2 
1859:312. Narfi, biskop av Bjǫrgvin 1278-1304, var dominikanermunk. Han stod i 
nært vennskapsforhold til kongehuset, først til Eirik, deretter til Håkon 5. Magnus-
son. Munch IV.1 1858:677. Det var neppe tilfeldig at det var to dominikanere til ste-
de ved kong Eiriks sykeleie i Bredestuen i Bjǫrgvin dagen før kongen døde, men 
ingen fransiskanere. De to ordenene stod i anspent forhold til hverandre og kunne 
ikke dele venner Munch IV.2 1859:314. Kong Eirik betenkte biskop Narfi med en 
gård til eiendom og fri forføyning da han døde 15. juli 1299. Biskopen fulgte sann-
synligvis kong Håkon 5. Magnusson sjøveien fra Bjǫrgvin til Oslo i november 1299 
etter at han var kront i Niðaróss, og oppholdt seg antakelig i Oslo fram til våren 
1300. Mens broren Eirik hadde oppholdt seg mye i Bjǫrgvin, la Håkon nå sin resi-
dens fast til Oslo Munch IV.2 1858:334f. Det er mulig at biskop Narfi har spilt en 
rolle som veileder og rådgiver for kongen i denne situasjonen. 
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I sitt arbeid med å bygge opp et moderne lærdomsmiljø knyttet til hoffet, ønsket 
kong Håkon 5. Magnusson å være mest mulig uavhengig av den gamle geistligheten. 
Han ville sikre og bygge ut dette miljøet gjennom opprettelse av skoler i tilknytning 
til de kongelige kapeller. Mendikantene ble kongens beste hjelpere i virksomheten. 
Særlig hadde han nytte av dominikanerne, som han tydeligvis la vekt på å pleie for-
bindelse med Gjerløw 1963:353. Storparten av de exempla som er bevart i norrøn 
språkdrakt, har tilknytning til den lærde kretsen omkring kongen og til dominikaner-
ne i Bjǫrgvin Holtsmark 1959. 

En sentral skikkelse i denne kretsen må dominikaneren Jón Halldórsson, også 
kalt Freygerðarson, ha vært. Det er vanlig antatt at han var født og oppvokst i Norge. 
Han drog som ung ut for å studere, først i Paris, seinere i Bologna. Selv om Jóns 
navn ikke er å finne i bevarte memorialprotokoller fra universitetet i Bologna for 
1285-1300, er dette ikke noe indisium på at opplysningen om hans Bologna-opphold 
er et falsum. Atskillige har fulgt undervisningen der uten å la seg immatrikulere. 
Dessuten var det bare transaksjoner over en viss størrelse som ble protokollført 
Sällström 1958:270. 

Han kom hjem “fullkominn at aldri” heter det om ham i Jóns þáttr Halldórsso-
nar Bps 1878:223. Det kan bety at han under oppholdet i utlandet har gått over i den 
fjerde av menneskets aldre, som ifølge Stj 415ff varer fra 28 års alder til 50 og kalles 
“alldr roskinleiksíns”. Er dette riktig, kan han være kommet hjem fra utlandet om-
trent ved kongeskiftet.47 Hva han gjorde i de neste 20 årene, vet vi ikke. Han var 
korsbror i Bjǫrgvin 1310-1321, men han nevnte aldri seg selv som “bror”, det gjorde 
heller ikke andre. I 1322 ble han innviet til biskop av Skálholt og drog til Island året 
etter for å overta embetet Kolsrud 1913:264f. Her kunne han bygge ut og spre videre 
den franske lærdomstradisjon han kjente fra studiedagene. Han blir omtalt som en 
myndig og viljesterk personlighet som var ivrig i sine embetsplikter Laur 1969:834-6. 
Han var nær venn av biskop Håkon av Bjǫrgvin og av pave Benediktus XII’s pøni-
tentiarius Petrus Abo. Han blir kalt “discretus vir” Berulfsen 1948:58 passim og “sá 

 
47 Bjarni Vilhjálmsson nevner i innledningen til Riddarasögur V s. VIIf at Jón var “kannik eða kors-
bror i Nidaros”, men dette må være feil. Hvis han var kannik, ville ikke dette samsvare med hans rolle 
som dominikanermunk. Jakobsen 1964:18 hevder at han var kannik i Bjǫrgvin. Det må være en an-
nen med samme navn som er omtalt i de kildene Jakobsen refererer til. 
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vísasti klerkr, er komit hefir i Noreg”. Især får han ros for sine kunnskaper i latin 
Laur 1969:10326f. 

Jón Halldórsson likte å glede folk med å gi dem nye eksempelfortellinger både 
fra lesning og fra egen erfaring.48 Denne forkynnelsesformen var i slekt med is-
landsk fortelletradisjon og vant stor oppmerksomhet. Jón var også mann for å bruke 
ordtak når han fant at det høvde best Bps 1878:225. Hvis tåtten Af ágirnd Absalons 
erkibiskups ok af einum bónda er skrevet av Jón Halldórsson
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49, viser han seg som en 
dyktig forteller med sans for poengtering og dramatikk. Fortellingen “Døden som 
gudfar” er bevart i oversettelse fra latin foretatt av Jón Halldórsson Gering II 
1883:143ff. 

Våren 1338 tok kong Magnus Eiriksson (1316-74) ham under sin særskilte be-
skyttelse, noe som forteller at den aldrende biskopen har nytt stor anseelse innenfor 
kongehuset. I begynnelsen av desember samme året kom Jón Halldórsson syk tilba-
ke til sitt gamle kloster i Bjǫrgvin, 2. februar året etter døde han der. Han ble grav-
lagt på biskop Håkons bekostning og fikk gravsted i kirken som tilhørte dominika-
nerklosteret på Holmen i nærheten av kongsgården.50 

Litterær bakgrunn 

Prologer 
Det var vanlig at mer omfattende skriftlige framstillinger ble innledet med en prolog. 
Å skrive innledning til verker var en høyt oppdrevet teknikk som var utviklet i oldti-
den, og som ble fortsatt i middelalderen. En prolog hadde som oppgave å vinne til-
hørerne/leserne for saken verket dreide seg om. Det gjaldt å skape kontakt med ad-
ressatene og gjøre dem innstilt på å godta forfatterens/kompilatorens anliggende. 
Prologen skulle skaffe nødvendig velvilje, oppmerksomhet og lærvillighet Brink-
mann 1964:1 og 4. Det var derfor blitt tradisjon å antyde prinsippene for utvalg av 
stoff til verket i prologen Janson 1964:154. En forfatter/kompilator hadde plikt til å 
innrette sitt verk i samsvar med de forventninger prologen vakte. Den nederlandske 
folkespråkbibelen er således innrettet i nøyaktig overensstemmelse med hva prolo-
gen sier Walther 1892:650. 

Forfattere nevnte vanligvis sitt oppdrag i begynnelsen av prologen. Det var nem-
lig viktig å vise at en ikke skrev på eget initiativ. Ved å referere til oppdrag skjøv en 
ansvaret for verkets eksistens over på en kjent og anerkjent person. Dermed var pro-
duktet sikret autoritet og oppmerksomhet. Samtidig beskyttet en seg til en viss grad 
mot kritikk. Lydighet overfor høyerestilte, og særlig mot fyrsten, ble nemlig sett på 
som en plikt Simon 1958:117f, jf Janson 1964:123. 

Men det var ikke nok å nevne at en overordnet hadde gitt oppdraget. En måtte 
også ha en ærverdig og akseptabel grunn å anføre for at oppdragsgiveren skulle fin-
ne tiltaket nødvendig. Et verks nytteformål ble derfor ofte framhevet i middelalder-
lige prologer Simon 1958:54 og 67. 

Det kristne ydmykhetsideal hadde skapt en lang og fast tradisjon når det gjaldt 
uttrykksmåte. Opphavspersonen bak et bokverk måtte gi inntrykk av egen ydmykhet 

 
48 Kålund 1917a:13. Se ellers Jakobsen 1964:16-22 og Paasche 1936. 
49 Så Lange 18562:140, og etter ham Johnsen 1908:77, Fortelllingen ble først trykt i FMS XI 
1828:440-446 etter AM 624 4o (1400-tallet). 
50 Lange 18562:135 og 140. DN VII nr. 144 og 162. Jón Halldórssons livstid faller sammen med Dan-
tes (1265-1321 og Nicolaus av Lyras (1270-1349). 
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overfor oppgaven.51 Det hørte med til ydmykhets- og beskjedenhetsmotivet ikke å 
nevne eget navn. Det var ikke forfatteren/kompilatoren som skulle ha æren, men 
Gud. Bønn til Gud om hjelp til verket, eller påberopelse av Guds hjelp, var vanlig 
Simon 1958:106. Selv skulle forfatter/kompilator framstå som uskikket for oppga-
ven, som han etter oppdrag likevel hadde tatt på seg.52 Uttrykksmåten var vanlig for 
å skape overbærenhet hos adressaten. Dess større avstanden var mellom påberopt 
avmakt og vellykket verk, dess bedre var fortjenesten ved å ha påtatt seg arbeidet, og 
dermed også hederen som fulgte. Det var imidlertid mer vanlig enn tidligere antatt å 
tillegge språk og stil stor betydning i middelalderverker. Dårlig framstilling kunne 
skade stoff og sak. Tilhørere og lesere hadde altså rett til å stille krav når det gjaldt 
presentasjonsform Simon 1958:65 og 113. 
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Prologer kan, på grunn av konvensjoner med hensyn til innhold, funksjon og be-
tydning, by på problemer ved studium av middelaldertekster. Forfatteropplysninger 
eller referanse til oppdragsgiver er nemlig langt fra å stole på. Det hendte ikke sjel-
den at en forfatter fingerte et oppdrag når han ikke hadde det. Dette kunne imidlertid 
være risikofylt, ikke minst hvis den person en viste til som oppdragsgiver, var en 
samtidig fyrste. Noe enklere var det når en kunne dekke seg bak avdøde personer, da 
var ikke opplysningene så lette å kontrollere. En prolog kunne utmerket godt bli satt 
til på etterskudd av en annen enn verkets opphavsperson for å gi produktet autoritet, 
forutsatt at tidsavstanden tilbake til verkets tilblivelse var så kort at dette ikke vakte 
protester, eller at stiltonen ikke brøt for sterkt med det en kunne vente. I ikke så få 
norrøne sagaer og i forord til verker oversatt til norrønt finner vi feilaktige opplys-
ninger om slike forhold. Noen ganger kan fiksjonen avsløres gjennom kronologiske 
urimeligheter Jakobsen 1967:40f. 

 
Kompilasjoner 
Kompilering som arbeidsform har bakgrunn i middelalderens autoritetsbegrep og i 
tidens prisipper for tekstformidling Astås 1984c. Kompilatoren var ikke ansvarlig 
for påliteligheten av det stoffet han tok inn i sitt verk, det var det auctor, opphavs-
personen, som var. En kompilator kunne godt gjengi andres meninger selv om han 
ikke var enig med dem, eller gjøre innrømmelser til opinionen, han kunne endog 
gjengi løgner Minnis 1984:101f. Sitt eget preg kunne han sette på verket gjennom 
stoffutvalg og stoffordning, samt ved egne tillegg, mens selve teksten han gjengav 
kunne stå så godt som uforandret hva innhold angikk Brinkhus 1978:61. På norrønt 
område fikk den kompilasjonsteknikk og -praksis som utviklet seg i Europa, liten 
betydning for morsmålslitteraturen. Derimot fikk den mer å si for oversatt litteratur. 
I siste tredjedel av 1200-tallet var det fullt mulig å lage en hjemlig kompilasjon etter 
latinske kilder ved å ekserpere, oversette og sette sammen tekstelementer. Dette ser 
vi tydelig ut fra bruken av Historia Scholastica, Speculum Historiale og andre kilder 
i Jóns saga baptista II fra tiden mellom 1264 og 1298 Post 1874:849-931. Skriftste-
der og kommentarer er blandet, og autoriteters ord er satt inn i selve teksten eller 
kommer rett etter avsnittet de er ment å høre sammen med. Selve arbeidsteknikken 
ser ut til å ha markerte likhetstrekk med den vi finner i Stjórn I. 

En kompilator kunne ikke sjelden fylle ut etter verket materialet stammet fra, om 
han fant utdraget i sin kilde for knapt, og originalverket var tilgjengelig for ham 
Laistner 1953:32f. Utelatelser i gjengivelse av oversatte tekster var vanlig både i 

 
51 Janson 1964:120, Simon 1958:117f. Fransiskanergeneralen Johannes Bonaventura (ca. 1221-1274) 
kaller seg “pauper et tenuis compilator Alexanders”. Seeberg 1930:353. 
52 En kan foruten til Stj 3-5 vise til prologen i Historia Norvegiæ MNH 1880:71f. Jf Skard 1930:74. 
Se Curtius 1984:410ff. 
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hofflitteratur og i mer utbredt folkelig litteratur. I den norrøne Elucidarius finnes så-
ledes forkortelser og utelatelser, se Eluc 1989:lxxxiif. Også håndskriftene av Breta 
sǫgur har endel utelatelser, idet både lengre samtaler og beskrivelser er utelatt. Det 
kunne foretas tillempinger i ordvalg for å gjøre verket mer lettfattelig, abstrakte teo-
logiske uttrykk ble således forenklet Holm-Olsen 1956:178. Gammelengelske over-
settere kunne legge til forklarende setninger og fraser, eller de kunne utelate tekst-
elementer som ikke var direkte relevante for det lekfolk verkene var innsiktet mot, 
se Smyth 1911:xxxixff, Spencer 1982:299f. En var seg meget bevisst helhet og indre 
sammenheng i middelalderlig skriftkultur, også når det gjaldt kompilasjoner. En 
tekst var som et pyramidalt hierarki Minnis 1977:61, se også Stoltz 2009. 
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Oversettelser 
Det foregikk i middelalderen en felles utvikling i Europa i retning av stadig bredere 
og mer utbroderende kommentar til oversatte religiøse tekster. Slik var det også på 
norrønt område. Etter hvert ble en seg mer bevisst de didaktiske elementer som 
trengtes for å nå publikum, et verk måtte legges til rette. Når gamle sagaer om hel-
genene ble nyskrevet og/eller nyredigert på 1300-tallet, kom det derfor gjerne inn en 
rekke glosser og digresjoner av didaktisk natur Widding/Bekker-Nielsen 1962:242. 
Den bibelske historie gled over i og gikk i ett med annen historie og fikk utfyllinger 
og tillegg. 

For en del av det oversatte stoffets vedkommende kan det være vanskelig å se 
om de som har benyttet det, har overtatt ferdige kompilasjoner, eller om de selv har 
gått til kildene og laget kompilasjonene. Når det gjelder profan ridderlitteratur, er det 
påvist at en del av de norrøne originalene må ha hatt nordfransk eller anglonorman-
nisk språkform, se Halvorsen 1962a. Eldre hagiografisk litteratur er imidlertid alltid 
oversatt og kompilert ut fra latinske kilder Widding/Bekker-Nielsen 1962:238. Alt 
tyder på at det samme gjelder bibelmateriale og teologisk håndboklitteratur. 

 
Bibel og bibeloversettelser 
Augustinus hadde krevd at en i bibelstudiet måtte legge vekt på å undersøke hvilken 
mening en bibelsk forfatter ville ha fram med det han hadde skrevet. 1200-tallets bi-
belutleggere var opptatt av å finne og peke på bibelskriftenes plan og intensjon, og 
av å oppløse det de oppfattet som tilsynelatende motsetninger. Glossering ble et 
hjelpemiddel til dette Spicq 1949:624f. 

Bibelstudiet hadde skapt en kristen eksegetisk tradidjon. Innenfor denne hadde 
det utkrystallisert seg visse formale genrer: tekstkritikk, skolier, homilier og tekst-
kommentarer. Kommentarene forelå i glosula-form, det vil si at bibeltekst og fortlø-
pende kommentar var plassert i samme tekstkolonne. Slik var Glossa ordinaria or-
ganisert, ett av produktene av 1100-tallets arbeid med å skaffe til veie høvelige 
kompendier til studiebruk. En del bokskrivere skilte mellom bibeltekst og glosser 
ved hjelp av grafiske tegn Schwencke 1967:26. Bibelteksten kunne også være un-
derstreket eller markert på annen måte. For øvrig gikk bibeltekst og kommentar ofte 
over i hverandre. Bibeltekst og kommenterende tillegg ble da sammenarbeidet. Dette 
hadde sammenheng med at en anså de kirkefedrene en hentet kommentartekstene 
fra, for inspirerte til liks med Bibelens forfattere Smalley 1968:48. 

Bibelen som bokverk var lite kjent blant det jevne folk i middelalderen. De gjen-
givelser en har av bibelsteder i prekener oversatt fra latin, er ofte oversatt av den 
samme som oversatte den øvrige del av prekenen, de stammer altså ikke fra folke-
språklige oversettelser som var innarbeidet ved bruk Deanesly 1920:20f. Hele Vul-
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gata-teksten krevde 3-4 håndskriftbind i folioformat, og lå på et prisnivå som gjorde 
at bare de aller rikeste kunne ha råd til å skaffe seg et eksemplar. 

Tiggermunkene ble gjennom sin utdannelse i særlig grad fortrolige med Vulgata 
Deanesly 1920:186, Maurer 1929:18. De la mer vekt enn andre på eksegetisk arbeid 
med bibelteksten, dette i en viss motsetning til den vekt som ellers ble lagt på disku-
sjonen om og av skolastiske quæstiones Rashdall III 1936:71. Deres interesse for bi-
belteksten viste seg blant annet i at dominikanerne i Paris kompilerte den første kon-
kordans til Bibelen Deanesly 1920:174. Dominikanerne i Frankrike gikk også i gang 
med å lage en oversettelse av Det gamle testamente for kongen Jean le bon (1319-
64), også kalt Jean de Sy’s bibel (se ovenfor). Tiltaket ble imidlertid ikke fullført på 
grunn av krigshandlinger Lortsch 1910:65f, Deanesly 1920:20. 
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Ved begynnelsen av 1300-tallet var det i gang betydelige bestrebelser innenfor 
tyske religiøse ordener for å spre kjennskap til Bibelen på folkespråket Schwencke 
1967:49 note 3, Grundmann 1961:450. Først og fremst var mendikantene interessert 
i at det skulle foreligge en oversatt bibeltekst. Dominikanerne anså det som en viktig 
oppgave å utbre folkespråklige bibler, for slik å skaffe det ulærde lekfolket belæren-
de og trosbefordrende litteratur Schwencke 1967:193, Strömberg 1944:104-106. 
Tidligere hadde deler av Pentateuken vært vidt utbredt på latin, særlig var tekstene 
om skapelsen, syndefallet og det første brodermordet (Gn 1-4) kjent, samt de bibel-
tekster som hørte med i de liturgiske lesninger Schwencke 1967:27. Utover på 1300-
tallet oppstod det bibeloversettelser til tysk folkespråk som helt var basert på Vulga-
ta Schwencke 1967:43 og 192. Smalley 1962:266 hevder på basis av Stegmüller I-
VII at det skjedde et fall i produksjonen av bibelarbeider i Tyskland omkring 1300, 
fulgt av en voldsom boom som varte til 1350. Fullstendige bibeloversettelser til tysk 
var imidlertid sjeldne i dette tidsrommet. Da var det vanligere med bearbeidelse av 
enkelte deler av Bibelen til poesi eller til prosafortelling. 

Walther 1892 hevdet at adressatene for 1300-tallets bibeloversettelser var lekfol-
ket, bare Ps (Salmenes bok) skal ifølge ham være oversatt for geistlige. Maurer men-
te imidlertid at Walthers grunnlag for dette var usikkert. Han pekte på at de tidligere 
historiebiblene nå ble avløst av bibeloversettelsene. Burdach 1924 hevdet at i alle 
fall noen av bibelfortyskingene som fant sted, var beregnet på geistlige og for skole-
formål. Maurer 1929:15-18 gikk videre med dette og understreket at bibeloversettel-
sene framfor alt tjente til skolering av vordende prester samt av munker og nonner. I 
England var situasjonen noe annerledes, se Deanesly 1920:168. 

I Norge som i andre vest-europeiske land må det gammeltestamentlige kongebil-
det ha stått høyt i kurs Astås 1983:238f. Norske konger av Sverre-ætten var ikke 
ukjente med å bruke bibelstoff som ideologisk kampmiddel når de mente at det 
trengtes Paasche 1928:204, Gunnes 1971a:69-71. 

Høytlesning fra Bibelen ved bordet var en kjent og utbredt skikk. Den hadde sin 
faste plass i klostre og var i bruk ved høyskolenes kollegier Rost 1939:26, Gallén 
1956:511. Korsbrødrene ved  bispesetene i Norge skulle lese høyt av hellige skrifter 
ved bordet, heter det i erkebiskop Jørunds første statutt fra 1290 NGL 3:243, se 
Olafsen 1907:136. Det er sannsynlig at kong Håkon 5. Magnussons klerker har hjul-
pet kongen med å få innført denne skikken ved hoffet. Uavhengig av Stjórn I-
prologens autentisitet vitner omtalen av slik lesning om at skikken har vært prakti-
sert der. Fra før var kongens menn vant med opplesning av loven. 

 
Historiebibler 
Betegnelsen “historiebibel” brukes nedenfor om frie prosabearbeidelser av Bibelens 
fortellende deler. Vi bruker dermed ordet i noe videre betydning enn “Bible historia-
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le”. Ofte har historiebiblene apokryfe så vel som andre tillegg. De er basert på en 
fyldig gjengivelse av bibelstoff, men tar inn i dette stoffet forklaringer av gåtefulle 
og merkelige ting, samt beskrivelser av geografiske forhold. De setter bibelstoffet i 
sammenheng med historien ellers og forklarer moralske eller naturhistoriske forhold 
som kan synes gåtefulle. De utfyller der bibelstoffet ikke gir nok for publikums vite-
trang. Historiebiblene følger Vulgatas tradisjonelle rekkefølge av skrifter, men kan 
forkorte og omstille noe Reuss 1858:18. 
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Historia Scholastica kan, i overensstemmelse med den definisjon som er gitt, 
kalles den første historiebibel. Dette verket gav støtet til og grunnlag for en rekke 
historiebibler på folkespråkene. Burdach 1924:24 kalte historiebiblene for en enestå-
ende suksessrik blanding av Bibelens historiske deler og profan historiefortelling. 
Det ligger en rammende karakteristikk i denne vurderingen. Historiebiblene ble 
umåtelig populære og utbredte folkebøker. 

Både utdrag av bibelteksten og en forkortet HS ble oversatt til fransk på 1200-
tallet. Den første fullstendige franske bibeloversettelsen oppstod under kong Ludvig 
den hellige. Den hadde med en del kommentarstoff fra Glossa Ordinaria Berger 
1884:121, Kroll 1983. En forkortet bibeltekst og hele HS ble oversatt til fransk og 
noe fritt tilpasset hjemlige forhold av dekanen Guyart Desmoulins (f. 1251) ved St. 
Petrus’ kirke i landsbyen Aire mellom 1291 og 1295, under kong Filip 4 le Bel 
(1268-1314). Oversetteren valgte ut stoff, gjorde tillegg og forandret noe på teksten, 
slik at han gav den et særpreg. Han tok opp i sitt verk tekst fra de franske bibelover-
settelsene som var blitt utarbeidet tidligere på 1200-tallet. Berger 1884:157 og 187ff; 
Padberg 1960:391. 

Ved Guyart Desmoulins verk var det kommet i stand en fusjon av bibeltekst og 
HS. Verket ble godt mottatt, men tilhørerne/leserne ville ha mer bibeltekst, og flitti-
ge avskrivere avhjalp savnet ved innskudd og tillegg. Fra slutten av 1290-årene ble 
innholdet i verket retusjert og komplettert og omfattet til slutt hele bibelteksten. Den 
såkalte Pariserbibelen var kilde for utfyllingene.53 I denne forøkte formen fant ver-
ket vid utbredelse og fikk knyttet til seg betegnelsen “Bible historiale” 54

Ved siden av, og kanskje samtidig med Guyart Desmoulins verk, kom det i stand 
en anonym, lignende kompilasjon Poerck/van Deyck 1968:30. Fra samme århundre 
finner vi også en sammenstilling av bibeltekst, apokryfe legender og diverse histo-
riske notiser, laget av magister Roger d’Argenteuil. Anlegget er - som i så å si all 
universell historieskrivning på den tid - en gjennomgang av den hellige historie etter 
Bibelen, med tillegg og utbroderinger fra andre kilder Paris 1913:217. 

Tyske historiebibler er dels oversettelse, dels fri gjengivelse av HS, og med til-
legg fra Vulgata. Den anonyme opphavsmann bak den tyske historiebibelen fra mid-
ten av 1200-tallet har øst direkte av Vulgata og HS under kompileringsarbeidet. Han 
har altså ikke hatt en ferdig latinsk tekst å oversette Reuss 1855:127. Tyske historie-
bibler gir helst utdrag fra Det gamle testamente, men også fra Det nye. Bibelteksten 
er kortfattet gjengitt. Dess eldre de er, dess mer holder disse historiebiblene seg til 
Vulgata. Det er imidlertid vanlig at bibelteksten er noe omstokket. I slike verker der 
HS fra først av utgjør hovedgrunnlaget, ligger det en tendens til å fylle ut med mer 
bibelstoff etter hvert Zimmermann 1938:37. Den tyske versjonen av HS har en 
strammere konsentrasjon om det bibelhistoriske stoffet enn den opprinnelige HS 
Vollmer 1925:XXVI. 

 
53 Se Denifle 1888:291. Betegnelsen dekker et forsøk, knyttet til Pariseruniversitetet, på å etablere en 
korrigert normaltekst av Vulgata med 1) kapittelinndeling, 2) forklaring av hebraiske navn og 3) fast 
rekkefølge av bibelskriftene Martin 1890:304. Mer om Pariserbibelen Stj 2009:cx, note. 
54 “... la Bible historiale, qui a été la vraie Bible du moyen âge français” Berger 1884:282. 
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De tyske historiebiblene viser kjennskap til SH, Glossa Ordinaria og Josefus og 
har en rekke ikke-bibelske innskudd Merzdorf 1870:1f og 11, samt 133 note 15, 
II:1970:615ff. I en av redaksjonene er det i Gn 11 tatt inn en geografisk-
naturhistorisk bolk, men den stammer ikke fra SH. En slik bolk fikk etter hvert hevd 
som del av en etablert tradisjon for historiebibler. Den fikk vanligvis plass etter bi-
belfortellingen om Babels tårn Gn 111-9 Reuss 1855:21 note 1, Merzdorf I-I 1870. At 
et geografisk-naturhistorisk avsnitt etter hvert ble funnet nødvendig som element i 
en historiebibel, må ha sammenheng med at nye tanker om og synspunkter på natu-
ren trengte fram i løpet av 1200-tallet og vant økt anseelse innenfor samtidens vest-
lige kunnskapsverden, Eriksen 1981:160. Det ser ut som om behovet for geografisk 
stoff økte etter hvert som tiden gikk, også i Norden. Bekker-Nielsen 1960:119 peker 
på at den geografiske beskrivelsen i det seine håndskriftet Holm perg 3 er mer full-
stendig enn noe annet sted i norrøn litteratur. 
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I den syd-hollandske historiebibelen fra siste halvpart av 1300-tallet er bibelteks-
ten en hovedsak, men den er splittet opp ved innskudd av glosser og avsnitt fra HS. 
De mange tilleggene til den hollanske bibelteksten er ikke skilt ut fra selve bibel-
teksten, men går i ett med den. Denne historiebibelen har et opphavsmiljø preget av 
devotio moderna og undervisningen til Brødrene av felleslivets leder Geert Grootes 
(1340-84) Lockwood 1969:431f. 

Historia Scholastica (HS) 

Opphavspersonen bak HS, Petrus Comestor († 1179), var sannsynligvis født i byen 
Troyes i stiftet Sens i det nordlige Frankrike tidlig på 1100-tallet. Daly 1957:63 har 
påvist at Comestor på 1100-tallet var slektsnavn i Champagne-distriktet, som omfat-
ter hans fødeby. Allerede i middelalderen ble “comestor” oppfattet som et tilnavn 
som kunne erstattes med synonymet  “manducator” Manitius III 1931:157, Zumthor 
1954:185. Vollmer 1925:XVI tenker seg at Comestor er et spottenavn på grunn av 
tyggebevegelser med underkjeven under tale, men dette virker konstruert. Sannsyn-
ligvis er det et hedersnavn. Allerede før 1157 omtales Petrus Comestor som Mandu-
cator. Det er lite sannsynlig at han erobret sine tilnavn ved appetitt av fysisk art. 
Mannens navn måtte i så fall på norsk bli å gjengi som “ete-Per”. Er det et tilnavn på 
grunnlag av hans leseiver, har det hederens respekt i seg. 

Sannsynligvis fikk Petrus Comestor sin første utdannelse ved katedralskolen i 
Troyes, et fremragende lærested etter det tidligere studenter skal ha fortalt. I Troyes 
holdt den jødiske eksegeten Rashi skole fra slutten av 1000-tallet. Hos ham kan Pe-
trus Comestor ha fått innføring i jødiske tradisjoner og jødisk skriftutlegning. Lachs 
1973 har imidlertid stilt seg avvisende til dette. Antakelig har Petrus Comestor også 
lært den skolastiske teologen og filosofen Petrus Abaelardus (1079-1142) å kjenne i 
Troyes. Dette er nokså sannsynlig, både på grunn av Petrus Abaelardus’ opphold 
nær Troyes og hans vennskap med munkene ved katedralskolen der Daly 1957:63. 

Petrus Comestor begynte sin karriere som lærer i 1125 eller muligens tidligere. 
Fra 1135/36 tilhørte han augustinerkorherrene. I 1147 ble han dekan ved St. Petri 
kirke i Troyes, og hadde tydeligvis nær tilknytning til denne byen hele sitt liv Brady 
1966:483. I Paris ble han seinere elev av Petrus Lombardus. Da denne ble biskop av 
Paris i 1159, etterfulgte Petrus Comestor ham sannsynligvis i lærerstillingen ved ka-
tedralskolen der. I tidsrommet 1168-78 var han kansler ved Notre Dâme-kirken, så 
trakk han seg tilbake for å leve sin siste tid i St. Victor-klosteret Smalley 1978:150. 
Han deltok på det tredje Lateran-konsil, som ble åpnet av pave Alexander 3. den 5. 
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mars 1179 Jedin III/2 1979:84. Petrus Comestor stod høyt i akt hos paven Vollmer 
1925:XIV. Sannsynligvis døde han i Paris 22. oktober 1179. Han står oppført under 
denne datoen i St. Victor-klosterets nekrologium, men årstallet mangler. Med støtte i 
årstallangivelse hos munken og krønikeskriveren Robert av Auxerre (ca. 1156-1212) 
i MGS XXVI:240 holder Daly 1957:52 året 1179 for meget sannsynlig dødsår. Bra-
dy 1966:484 og Smalley 1978:150 kan ikke ha rett i at Petrus Comestor døde i 1178, 
ettersom han deltok på Lateran-konsilet i 1179. Brady peker på at “cancellarius” ved 
hans navn i Notre Dâme-obituariet tyder på at han døde mens han var i tjeneste. Men 
dette kan neppe veie særlig tungt. Også tittelen “magister” brukes om ham der. 
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Petrus Comestor brukte den skolastiske praksis fra samtiden og delte bibelteks-
ten opp i små enheter. Han gjengav bare små avsnitt eller korte bibelvers sammen-
hengende før han gav kommentar, og flettet ord fra Bibelen inn i sin egen framstil-
ling. I stedet for å la bibeltekst og kommentar avløse hverandre, skapte han sam-
menhengende narrative enheter der bibelteksten var en del av helheten. Han brukte 
altså glosula-prinsippet på en ny måte. Slik bidrog han til å føre bibeleksegesen et 
langt stykke videre rent teknisk Karp 1978:116f.  

HS ble fullført ca. 1170, Smalley 1978:150 hevder mellom 1169 og 1173. En 
notis hos Robert av Auxerre forteller oss at verket var allment kjent og brukt i 1173, 
antakelig var det ferdig noe tidligere. Karp 1978:54f hevder at verket må ha blitt til 
før 1169, men en kan ikke se at avgjørende argumenter er ført i marken for dette. 
Sannsynligvis har Petrus Comestor fullført verket etter at han hadde oppgitt sin læ-
rerstilling for å tiltre kanslerembetet. 

Muligens var verket planlagt og utarbeidet som en skolebok. Martin 1931:156 
viser til cod. 117 Trinity college, Dublin, der det står: “Petrus Comestoris Historia 
scholastica cum Allegoriis eius et summula in Novum Testamentum” (Petrus Co-
mestors Historia Scholastica med hans Allegorier og en liten oversikt over Det nye 
testamente). Martin peker også på at i det gamle augustinerklosteret i Canterbury 
finnes det sju eksemplarer av Allegoriae Petri Comestoris (Petrus Comestors Alle-
gorier), og at etter ordlyden i disse forutsettes HS kjent og lest. Dette får ham til å 
trekke den slutning at Allegoriae er del II av samme verk som HS er en del av. 
Landgraf 1931:362f er enig i at det nevnte verket forutsetter HS, men  mener at Pe-
trus Comestors forfatterskap til Allegoriae er et falsum. Det kan godt være resultatet 
av et forsøk andre har gjort på å fullføre en kjent mesters verk etter de intensjoner de 
mente å ha funnet i forordet til HS, der Petrus Comestor nevner en trefoldig skrift-
forståelse: litteral, allegorisk og tropologisk. Landgraf 1931:360 er tilbøyelig til å 
anta at Allegoriae er del II av Hugo av St. Victors Exceptiones Allegoriae. Smalley 
1952 fant heller ikke grunn til å godta Martins teori. Forklaringen kan ligge i at Ri-
chard av St. Victors Allegoriae - tidligere feilaktig tillagt Hugo av St. Victor - meget 
ofte er knyttet sammen med HS i håndskrifter, jf Châtillon i LE 1957:30f. Sammen-
knytningen kan ha kommet i stand fordi det ene verket utla bibelteksten litteralt, det 
andre allegorisk. 

Både etter navn, innhold og anlegg er HS en skolebok Vollmer 1925:XIII. Titte-
len, som må være satt av forfatteren, antyder at verket er laget til hjelp for dem som 
skulle studere den hellige historie og undervise i den. Til denne historien regner Pe-
trus Comestor i første rekke de historiefortellende skriftene innenfor kirkens bibels-
ke skriftkorpus Lehmann 1962:XIII. 

En kortfattet prologus epistolaris som innleder HS, er et dedikasjonsbrev til er-
kebiskop Guillaume de Champagne (1135-1202), som var erkebiskop av Sens, Pe-
trus Comestors kirkelige hjemdistrikt, 1169-76. Ved en dedikasjon kunne forfatteren 
få dedikanden til å opptre som verkets beskytter og som garantist for troverdigheten 
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i det. Dedikasjonen kunne også fungere som en utfordring til å besørge avskrifter og 
utbredelse. Denne erkebiskopen fikk en flom av dedikasjoner, noe som vesentlig 
skyldtes frykten for kirkelig sensur. Petrus Comestor hadde lite å frykte i så måte. 
Kan hende ville forfatteren hedre erkebiskopen for hans innsats - etter oppdrag fra 
paven - med å rydde opp i indre konflikter og organisasjonsmessige problemer i St. 
Victor-klosteret Daly 1957:68f. Det er imidlertid påfallende at verken Paris eller St. 
Victor er nevnt i skrivelsen. Forfatteren gjør rede for hvorfor han har laget verket, og 
for den plan han har fulgt. Han forteller at han tok på seg arbeidet etter kollegenes 
inntrengende bønn. De hadde nemlig behov for hjelp til å forstå det som var kortfat-
tet og uklart i Bibelen og i de tradisjonelle forklaringer. Verket tok dermed sikte på å 
erstatte de tidligere glosser Spicq 1944:132. 
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HS er, i den form verket foreligger, en historieframstilling fra verdens skapelse 
til apostelen Peter og Paulus led martyrdøden i Roma. Petrus Comestors opprinneli-
ge verk var en frelseshistorie som viste Guds ledelse av jødefolket fram til Jesu opp-
standelse. Sannsynligvis er det hans elev, pariserkansleren Petrus av Poitiers (1130-
1205), som har utvidet det med et kompendium av Acta.55 Et direkte elevforhold 
forklarer Petrus av Poitiers’ interesse for å fortsette Petrus Comestors verk. HS had-
de opprinnelig 765 kapitler og sluttet med Historia Evangelica. De trykte utgavene 
omfatter 888 kapitler, men kapittelinndelingen kan variere litt. I Genesis-
kommentaren svarer f.eks. kapittel 43 i HS Ven til kapittel 41 i Argentina-utgaven 
fra 1483. 

HS er delt inn i bolker som faller sammen med den kronologiske framstilling i 
de viktigste historiefortellende bibelskriftene den omfatter. Et diakronisk perspektiv 
på stoffet var vanlig i middelalderens håndboklitteratur. I motsetning til dette er HS 
synkronisk orientert Karp 1978:62 og 80f. Petrus Comestor delte verket i tre etter 
innhold Karp 1957:70: 

1. Fra opphavet til jødisk statsdannelse. 
2. Statsdannelse, splittelse og undergang. 
3. Eksil og ettereksilsk periode. 
Av profetstoffet er bare tatt med de to skriftene som etter tidens oppfatning be-

skjeftiget seg mest med endetiden: Ezechiels bok og Daniels bok. Disse ble tillagt en 
rolle innenfor et historisk perspektiv på Bibelen. De poetiske skriftene og visdoms-
litteraturen er helt utelatt. 

Ved begynnelsen av hvert kapittel er Petrus Comestor opptatt av å klargjøre 
hvilken hending det nå skal dreie seg om, samt tid og sted. Dette gjør han gjerne ved 
utdrag fra bibeltekst. Han reproduserer de delene av bibelteksten han har valgt ut til 
bruk i verket, og gir så en utlegning av stoffet ved hjelp av kilder. Slik gjenforteller 
han og legger til rette den hellige historie på en måte som svarte til tidens studiekrav 
ved undervisningsstedene, og som samtidig var egnet til å nå videre kretser. 

Den måten Petrus Comestor blandet bibelstoff og kommentar på, var unik i sam-
tiden. Bibelversene gir ledemotiv fra kapittel til kapittel, kommentarene gir materia-
le til hjelp for å forstå bibelteksten Karp 1978:117. Gjennom utvalg og tilretteleg-
ging av stoff skaper han en dynamisk, sammenhengende narrativ framstilling med 
liv og farge. Noen ganger griper han inn for å harmonisere der han finner ujevnheter. 
Fortellingen om hvordan brødrene solgte Josef, er typisk for dette. Han prøver der å 

 
55 Moore, Ph. S.: The Works of Peter of Poitiers 1936. Her etter Smalley 1984:214. Brady 166:482 
hevder at denne Petrus ikke var elev av Petrus Lombardus, slik bl.a. Tusc 1982:624 sier, men av Pe-
trus Comestor. 
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oppheve motsigelsen mellom Gn 3727 og det følgende vers ved å trekke inn stoff fra 
Hieronymus’ Liber Hebraicarum Questionum in Genesim MPL 23.1025f. 

På enkelte steder i verket gir Petrus Comestor korte trekk fra gresk, romersk og 
orientalsk historie utenom historiestoffet i Bibelen under overskriften Incidentia (bi-
omstendighet). I dedikasjonsskrivet sier han:  “De historiis quoque ethnicorum, 
quædam incidentia pro ratione temporum inserui” (jeg har dessuten satt inn enkelte 
beretninger om hedningene der dette kunne passe). En incidentia er en kort digresjon 
som skal orientere om utenombibelsk historie som i tid faller sammen med det av-
snitt Petrus Comestor har behandlet i umiddelbart forutgående tekst, se Vollmer 
1925:XXVIII. Dette er korte oversikter over det som etter samtidens oppfatning var 
det viktigste innenfor de gamle kulturfolkenes historie. Disse incidentiae er spredt 
over hele verket. Bare seks finnes i Pentateuken, fra og med Idc forekommer de 
hyppigere, jf Manitius 1931:156. Det karakteristiske ved incidentiae i HS er at de 
knytter Bibelens historiefortelling sammen med Orientens historie og gresk sagnhis-
torie.
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56 Gjennom dem fører Petrus Comestor videre den klassiske, ortodokse evhe-
merisme. Den evhemeristiske bruk av de gamle mytene legitimerte deres eksistens 
overfor samtiden. Petrus Comestor har overtatt evhemerismen fra Isidorus Hispalen-
sis, som med basis i skrifter av Lactantius kunne fortelle IE 8.9 at de hedenske gu-
dene tidligere hadde vært menneske Seznec 1961:16. 

Inne i HS-teksten står endel glosser som er lette å kjenne på de formularer som 
følger dem: inquit magister, his addit magister, magister his non aquiescit Smalley 
1984:197. I tilleggsglosser blir det gitt utfyllende opplysninger og forklaringer til 
vanskelige tekststeder. Det kan være flere slike tillegg til ett kapittel. 

Som kompilator arbeidet Petrus Comestor eklektisk ut fra hva som tjente hans 
pedagogiske interesse Karp 1978:57 og 183. Han utelot meninger han ikke kunne gi 
sin tilslutning, eller som han ikke kunne se var i samsvar med kirkelæren Smalley 
1939:14f. Han delte opp, forkortet, rearrangerte og omformet tekstmaterialet Karp 
1978:147. Slik viser han kritisk holdning til foreleggstekstene. 

Petrus Comestor siterer med navnereferanse en rekke kirkefedre og kirkelærere. 
Han nevner Alcuin, Ambrosius, Augustinus, Beda Venerabilis, Cassiodorus, Johan-
nes Chrysostomos, Epiphanios av Salamis, Eusebios av Cæsarea, Gregorius Mag-
nus, Hieronymus, Hilarius av Poitiers, Hrabanus Maurus, Hugo av St. Victor, Isido-
rus Hispalensis, Methodios, Origenes og Tertullianus. Presentasjonen av meninger 
og oppfatninger hos disse autoritetene er som oftest kort. Petrus Comestor går tyde-
ligvis mer i bredden enn i dybden i sitt kjennskap til og sin orientering innenfor kir-
kens bibeltolketradisjon Karp 1978:63f. Fire av de nevnte står imidlertid i særklasse 
som tekstkilder. Det er: Augustinus, Beda Venerabilis, Hieronymus (+ pseudo-
Hieronymus) og Hugo av St. Victor. Fra deres verker siterer han mer fyldig enn fra 
andres. Beda Venerabilis er brukt noe begrenset. Hugo av St. Victor kommer inn 
som stoffleverandør fra og med Exodus-kommentaren til og med IV Rg. Hierony-
mus’ skrifter er flittig brukt, ikke minst til Gn-kommentaren. Petrus Comestor hen-
viser likevel ikke til Hieronymus som kilde for lån, men overtar i stedet Hierony-
mus’ henvisning til den kilde kirkefaderen har hentet stoffet fra. Opplysninger ved-
rørende navn, steder og hebraisk språk henter han ofte fra Hieronymus. Det er særlig 
verkene Liber de Situ et Nominibus Locorum Hebraicorum og Liber Hebraicarum 
Questionum in Genesim som er brukt, se MPL 23. Karp 1978:154 note 54 har 65 ek-
sempler på tekststeder i HS som stammer fra sistnevnte verk. Petrus Comestor har 

 
56 Karp 1978:70 hevder at det spesielle ved incidentiae er at disse tilleggene inneholder hedensk his-
torie. Men det gjør også andre kapitler i verket som ikke bærer denne overskriften, f.eks. kapittel 40 
De turre Babel i HS’ Genesis-kommentar. 
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også benyttet Quaestiones Hebraicae in Libros Regum et Paralipomenon, som gikk 
under Hieronymus’ navn, men som i virkeligheten var forfattet av en for oss ukjent 
ekseget på 700-800-tallet Karp 1978:138 note 32. Blant verker fra andre kirkelige 
forfattere/kompilatorer kan vi nevne Johannes Belethus’ Rationale divinorum offi-
ciorum, dessuten Glossa Ordinaria og dertil Physiologus. Kanskje er stoff fra sist-
nevnte verk formidlet til ham via IE, se Lauchert 1889:103f. Vollmer 1925:XXVI 
mener at Petrus Comestor sikkert også har benyttet Glossa interlinearis. Smalley 
1984:180 antyder dessuten en forbindelse mellom HS og parisermagisteren Petrus 
Cantors (ca. 1150-97) virke som ekseget, noe som virker usannsynlig på grunn av 
aldersforskjellen mellom ham og Petrus Comestor. Han refererer også til ikke-
kristne antikke forfattere som naturhistorikeren Plinius den eldre (23-79) og geogra-
fen Strabo (63/64 f.Kr. - ca. 24 e.Kr). 
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Det er klart at Petrus Comestor i HS var en flittig bruker av Josefus’ (37-ca. 100) 
verker Antiquitates og Bellum Judaicum, opprinnelig skrevet på gresk. Disse verke-
ne hadde en enestående stilling i Europa med hensyn til utbredelse og popularitet. 
Det fantes mange utdrag av dem i latinsk oversettelse. Der kunne oversettelsen være 
nokså fri og vise store variasjoner Blatt 1958:15 og 94. Skolarene brukte vanligvis 
Antiquitates til å supplere Det gamle testamente Smalley 1974:38. Den som ville nå 
et vidt publikum, kunne med fordel søke stoff og framstillingsmodell i disse verke-
ne. Petrus Comestor gjorde bruk av dem som forbilde for måten å fortelle på. Han 
viser sin avhengighet av Josefus ved hyppige referanser til ham, men også ved å be-
merke at Josefus ikke nevner dette eller hint, f.eks. MPL 198 1190.41f “De his om-
nibus quæ dicta sunt de vitulo, tacet Josephus” (Om alt som er sagt om kalven, tier 
Josephus). Josefus var en rik kilde for ham til utbroderinger av gammeltestamentlig 
stoff. Der fant han angivelse av årsaker samt psykologiske motiveringer, momenter 
som ofte var knapt framstilt i bibelstoffet eller helt manglet der. Ved omtale av skik-
ker og seremonier hos jødene brukte Petrus Comestor hyppig Antiquitates som kilde 
Karp 1978:183ff. 

Petrus Comestor gjør selv i ikke liten grad bruk av jødisk tradisjonsstoff, ut over 
det som kristne bibelkommentatorer til da hadde kjent eller benyttet. Hans bruk av 
jødisk midrasjmateriale for å forklare sakforhold i teologisk diskusjon representerer 
en betydelig nyvinning innenfor 1100-tallets kristne teologi. Han har en annen vur-
dering av jødisk tradisjon enn den som var utbredt blant kirkelige bokskrivere og 
kompilatorer i hans samtid. Det var vanlig å bruke den som våpen i religionspole-
mikk. Petrus Comestor gjør den i stedet til et fruktbart innslag i eksegesen. Han viser 
stor respekt for den jødiske observans og legger vekt på å referere jødiske lov-
bestemmelser. Han tolker dem ikke åndelig og overfører dem på kristne forhold, slik 
det var vanlig. Dette ville stride mot hans litterale fortolkningsmetode. Et annet vit-
nesbyrd om hans positive holdning til jødene er at han ordner stoffet inn i rammen 
av det jødiske kalenderåret, som er basert på månesyklusen. Petrus Comestor legger 
stor vekt på kontinuiteten mellom Det gamle og Det nye testamente. Han demper 
ned jødenes avvisning av Jesus og framhever i stedet at romerstyret var årsak til stri-
den mellom Jesus og jødene Karp 1978:93-95 og 100. I disse holdningene hadde han 
meningsfeller og forgjengere på området. Også Hugo av St. Victor viser innflytelse 
fra jødiske lærde Grabois 1975:621-623. 

Petrus Comestor kunne imidlertid ikke hebraisk selv og var avhengig av kom-
mentarverker på latin. Han henviser likevel hyppig til den hebraiske bibelteksten så 
vel som til gamle oversettelser Manitius III 1931:156. Daly 1957:63 hevdet at 
mange av referansene til jødiske kilder stammet fra Hieronymus. Men Shereshevsky 
1969 mente på en rekke punkter å kunne påvise at han tok opp i HS jødiske tradisjo-
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ner og synsmåter som til da ikke hadde vært kjent innenfor kirken eller hadde funnet 
sin plass der. Lachs 1973 mente at det meste av stoffet i HS som Shereshevsky had-
de hevdet var hentet fra jødiske kilder, i virkeligheten var overtatt fra kirkefedrene. 
Men Smalley 1979:115 aksepterte delvis Shereshevskys oppfatning og modifiserte 
av den grunn sin teori om eksegeten Andreas av St. Victor († 1175) som kilde. Førti 
år tidligere hadde hun nemlig ment å kunne påvise at mye av stoffet i HS som det er 
referert til under innføringsordene tradunt hebraei, narrant hebraei eller alii dicunt, 
var hentet fra denne eksegetens Ochtateuch-kommentar. Hun hadde da pekt på at Pe-
trus Comestor og Andreas av St. Victor hadde mye til felles: Begge var interessert i 
bibelsk historie, kronologi og geografi, og begge brukte litteral tekstutlegning. Ingen 
av de to viktorinerne var interessert i det som ble regnet for teologi i monastisk 
sammenheng, heller ikke var de interesserte i naturvitenskap. Nå ble det klart at Pe-
trus Comestor hadde en god del av dette stoffet fra direkte kontakt med jødisk lær-
domstradisjon. Det er jødisk stoff fra den franske rabbi Rashis (1040-1105) kom-
mentarer Petrus Comestor tar inn i HS når han forteller at det forbudte treet de første 
menneskene spiste av i Paradiset, kan ha vært et fikentre HG 2005:24.6f “Hinc qui-
dam ficum fuisse arborem prohibitam”. Petrus Comestor har forstått Gn 39 i over-
ensstemmelse med talmudisk fortolkning, og i HG 2005:60.57f finnes ifølge She-
reshevsky et ekko av Rashi. Ved avslutningen av kommentaren til Gn 1821 drar Pe-
trus Comestor HG 2005:52.11f en slutning som ligger nær Rashis kommentar til 
samme avsnitt “Mala hominum non ante credite quam probetis”. Det syn på men-
nesket som kommer til uttrykk i HG 2005:9.18f “non solum factus est in genere suo 
ut predicta, sed etiam quia imago dei est”, kommer meget nær den jødiske rabbi Ha-
ninas oppfatning. Når det gjeldet forklaringen av Kains straff som “tremorem capi-
tis, ut sic sciretur a Domino punitus et excommunicatus, et indignus misericordia 
non interficerentur”  HG 2005:28.36-38, ser det ut til at Petrus Comestor har benyt-
tet rabbinske kilder. At Lamek drepte Kain  HG 2005:29.45ff “Lamech uero ... ”, er 
ikke hentet fra Bibelen, men er en rabbinsk tradisjon. I utlegningen av Gn 424 HG 
2005:29.57-60 “Vnde ipse iratus ... quam qui Caym” danner jødiske midrasjer 
grunnlaget Karp 1978:176. 
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Visse stoffområder omfatter Petrus Comestor med spesiell interesse. Han er - 
som ekstrem representant for den litterale fortolkning - opptatt av bibelsk arkeologi, 
bibelske steder, samt minnesmerker etter gamle hendinger, noe han legger for dagen 
ved f.eks. å ta inn tilleggsstoff fra Josefus om Lots hustru som ble til en saltstøtte Gn 
1926, HG:53.26 “quam Iosephus dicit se vidisse et hactenus manere”. Han viser også 
stor interesse for omskjærelsen som type på den kristne dåp Karp 1978:90 og 150ff. 
Videre har han interesse for gudstjenestens liturgi. I den så han et speil for Skriftens 
innhold, noe som sannsynligvis er en gjenklang fra Hugo av St. Victor. I framstil-
lingen kan Petrus Comestor ha en tendens til å anvende humoristiske sammenlig-
ninger Smalley 1952:241. Når han  av og til går inn på filosofiske problemer, viser 
han betydelig respekt for antikkens store ånder. 

Lubac I 1959:152 plasserer Petrus Comestor blant tilhengerne av den firfoldige 
skriftforståelse. Dette stemmer imidlertid dårlig med redegjørelsen i prologen til HS. 
Her bekjenner forfatteren seg til en trefoldig skriftutlegning. 1. Den historiske eller 
litterale, 2. den allegoriske, 3. den tropologiske eller moralske. Dette er i samsvar 
med viktorinernes prinsipper for skriftutlegning Dobschütz 1921:8. Viktorinerne 
holdt seg til Gregor den store ved den fundamentale betydning de tilla Skriftens litte-
rale mening Leclercq 1969:185. 

Petrus Comestor er en markert representant for historisk og praktisk orientert 
teologi Hödl 1963:357. Det var vanlig å utlegge Det gamle testamente kristologisk. 
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Dette er han forsiktig med Karp 1978:80f. Vi har et klart eksempel på hans kritiske 
holdning til denne måten å forholde seg til gammeltestamentlige tekster på i hans 
gjengivelse av Melkisedek-perikopen i Gn 14 HG:46. Petrus Comestor demper 
sterkt ned den tradisjonelle forståelsen av kongen Melkisedek som type på Kristus, 
og han drøfter ikke betydningen av brød og vin i nattverden. 5 
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Han kan nok ta inn sitater fra og referanser til Det nye testamente i HS, men han 
går sjelden ut over den litterale tekstforståelse i anvendelsen av dem. Et sted han 
gjør dette, er i kommentaren til Gn 221f HG:17.19-23. Allegorisk tolkning er bare 
med en og annen sjelden gang og da under kritisk synsvinkel og i kronologisk-
litteralt perspektiv. Et eksempel er HG 2005:3.11f “Vel tropice uidit, id est uideri fe-
cit”. Han kan imidlertid ta inn eksempeltekster fra Det nye testamente som viser 
sammenhengen mellom de to testamentene. Egenartet i forhold til Petrus Comestors 
øvrige bruk av nytestamentlige tekster er hans plassering av Ioh 11 ved begynnelsen 
av verket HG 2005:1.3. Her har han tydeligvis følt seg bundet av den tradisjonelle 
bruk av dette skriftordet som fundament for all utlegning av Det gamle testamente 
Karp 1978:86. Han henter også eksempelfortellinger fra sine øvrige kilder og gir i 
det hele bruken av exempla økt betydning i forhold til før Spicq 1944:133. 

Kausalitet er et viktig trekk ved den historieforståelse vi finner hos Petrus Co-
mestor. Han forsøker stadig å finne årsaker til og forklaringer på holdninger og 
handlinger. På dette området, så vel som på flere andre, førte han videre viktorinske 
ansatser Karp 1978:70f. 

Historia Scholastica ble den første egentlige håndbok til Bibelen Spicq 1944:13. 
Verket er en syntese av det beste innenfor den viktorinske tradisjon og en fremra-
gende formidler av denne tradisjonen Smalley 1984:214. HS ble på grunn av dette et 
av de mest leste verker i Vest-Europa gjennom 300 år Vollmer 1925:XIII. Boka stod 
som standardverk i teologi gjennom det meste av 1200-tallet og var en viktig impuls 
til å gi Bibelen en selvstendig plass innenfor teologistudiet. Tiggerordenene gav 
hvert nytt ordensmedlem ett eksemplar av Bibelen, ett av Petrus Lombardus’ Senten-
tiae og ett av Historia Scholastica Chenu 1964:1964:329, note 2. At verket mot slut-
ten av hundreåret gikk av moten som studiebok, hadde nok sin årsak i at det innenfor 
teologistudiet fra den tid av ble lagt mer vekt på systematisk orienterte håndbøker 
Smalley 1984:329. Men da hadde det forlengst slått igjennom som folkebok. Noe 
som må ha bidradd sterkt til populariteten, var at Petrus Comestor hadde tatt i bruk 
illustrasjoner Haskins 1927:76. HS ble oversatt, interpolert og satt om på vers og ble 
benyttet på forskjellige måter. Den ble et arsenal for folkelig bibelkunnskap i mid-
delalderen. Gjennom sin popularitet ble verket en viktig katalysator for oversettelse 
av Bibelen til folkespråkene på 1300-1400-tallet. Her var bibelteksten gjengitt i en 
form og med et kommentarstoff som kirken kunne godta. For oversikt, se Morey 
1993. 

Speculum Historiale 

Opphavspersonen bak Speculum Historiale (SH) er dominikaneren Vincentius Bel-
lovacensis (ca. 1190-1264?). Han brukte selv tilnavnet, som forteller at han hadde en 
nær tilknytning til byen Beauvais gjennom avstamning, fødsel, oppvekst eller virke. 
Ved universitetet i Paris fikk han geistlig utdannelse, men ble aldri doktor i teologi-
en og underviste aldri ved noe universitet. Dette kan virke påfallende, all den stund 
han vant en ledende stilling innenfor ordenen med sin lærdom. Dominikanerordenen 
hadde mange store doctores. Men Vincentius Bellovacensis’ arbeid var mer av prak-
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tisk art og hadde et mer folkelig tilsnitt enn doktorenes verker, selv om han som dem 
skrev på latin. Det manglet nok ikke kunnskap og bred orientering hos ham. Men de 
problemene han tok opp, og den måten han behandlet dem på, lå ved siden av prob-
lemstillinger og arbeidsmåter som var aktuelle ved universitetene. Vincentius disku-
terte ikke autoritetenes meninger og tolkninger, han valgte blant dem og brukte dem 
som informasjon. Han hevdet seg nemlig først og fremst som kompilator, og det 
gjode han til gagns. 
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Vincentius Bellovacensis var en av de første som sluttet seg til dominikanerne, i 
1218 eller 1219. Ti år etter ble det dannet et dominikanerkonvent i Beauvais. Det er 
mulig han ble sendt dit for å forestå dette. Ca. 1250 gikk han i tjeneste hos kong 
Ludvig 9. den hellige, som hadde dyp og sterk tilknytning til mendikantene, bl.a. 
gjennom valg av skriftefedre fra deres rekker. Vincentius ble lector for kongens 
barn. I kraft av denne sin stilling skulle han trekke opp retningslinjer for og føre til-
syn med den undervisning de skulle få Touron 1743:135. Om han ble utpekt av sin 
orden eller om kongen valgte ham, skal være uvisst Weber 1965:7. Mest sannsynlig 
har kongen kalt ham til oppdraget. Dominikanerne ville antakelig ha valgt en doktor 
til denne viktige og ansvarfulle oppgaven. Vincentius fungerte også som hoffpredi-
kant. Sannsynligvis var han i tillegg til dette lærer i teologi for munkene i abbediet 
Royaumont, grunnlagt av Ludvig 9. i 1229, “det første i Skønhed og Størrelse” Join-
ville § 723. I siste delen av sitt liv hadde han således adgang til det store biblioteket 
Ludvig 9. anla fra 1254 av. Om Vincentius også var kongens bibliotekar, er usikkert. 
Bourgeat 1856:30 hevder dette, andre benekter det. Jf Weber 1965:10. 

Vincentius var ett med dominikansk tradisjon, samtidig var han med og formet 
den. Han ble dominikanernes første universalhistoriker. Hans virksomhet ble grunn-
laget for en egen dominikansk skoleprofil i ettertidens historiografi, og ikke nok med 
det: Vincentius kom til å prege all universalhistoriografi gjennom et par hundre år. 
Han representerer et høydepunkt når det gjelder dominikanernes samvittighetsfulle 
kildesitering og deres vekt på pedagogisk anretning av stoffet Weber 1965:18ff. Den 
polske dominikanermunken Martin av Troppaus († etter 22.06.1278) Chronikon 
pontificum et imperatorum viser klart hvordan Vincentius ble toneangivende innen-
for ordenen Brincken 1978:441. 

De viktige tjenester Vincentius ble betrodd, tyder på at han hadde en trygg orto-
doks læreforankring, omfattende kunnskaper og store pedagogiske evner. Dette blir 
bekreftet av de verker han etterlot seg. Han satte varige litterære spor ved omfatten-
de produksjon av teologiske verker og ved et pedagogisk verk, De eruditione filio-
rum regalium Zumthor 1954:264. Hans hovedverk er Speculum Majus, en kompila-
sjon i tre bind: Speculum Naturale i 32 bøker med 3718 kapitler, Speculum Doctri-
nale i 17 bøker med 2375 kapitler og Speculum Historiale i 31 bøker med 3792 ka-
pitler. Vincentius skrev en prolog til verket, Apologia actoris, der han gjør rede for 
grunntanker, prinsipper og anlegg, samt for framgangsmåte under utarbeidelsen. Her 
karakteriserer han seg selv som en mann med kall og legning til å lese mye og å gjø-
re utdrag av det han leste. Hans orden var oppmerksom på hans særpreg i denne 
henseende og gav ham i oppdrag å skrive en lærebok. Oppdraget gav støtet til at 
Vincentius gikk i gang med sitt veldige verk Brincken 1978:463. Tiden var preget av 
et encyklopedisk kunnskapsideal. Det gjaldt å samle og organisere menneskehetens 
viten i store systemer med orden og oversikt og indre sammenheng Weber 1965:62. 
Bakgrunnen for Vincentius’ verk var dette behovet for oversikt og ordning av kunn-
skaper. Han erkjente at mengden av bøker var blitt så omfattende at det ikke var mu-
lig for noen å samle engang de viktigste av dem på ett sted, og langt mindre å ha 
oversikt over innholdet. Han sier selv at han tok på seg oppgaven med å utarbeide 
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sitt store verk av følgende grunner: 1. Den store mengden bøker som fantes. 2. Ti-
dens korthet. 3. Den menneskelige hukommelses skrøpelighet. 

Sett med moderne øyne kan stoffmengden virke overveldende og kaotisk, en kan 
synes at gigantverket mangler proporsjoner. Det har da også blitt kalt et lappverk av 
sitater uten originalitet, eller en kompilasjon med saks og lim Ullmann 1933:313, 
Haskins 1927:307. Men det er ingen planløs opphoping av tekstutdrag vi har foran 
oss. Vincentius har ikke bare plukket ut tekster, han har også forkortet og laget 
sammendrag. For å skape orden i stoffmassene har han ordnet dem i et system med 
tre hovedavdelinger, én for naturen, én for historien og én for kirkelæren. 
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Slik verket er overlevert, tilhører det begynnelsen av 1300-tallet. En gang i tiåret 
1310-1320 ble det supplert med et fjerde bind, Speculum Morale, av ukjent forfatter. 
Når Apologia Actoris sier at verket er i fire bind, må dette være en interpolasjon fra 
samme tid som Speculum Morale. Men Vincentius planla verket i fire bind Brincken 
1978:413 og 464.57 

Kong Ludvig 9. var meget interessert i tidligere tiders litteratur og må ha fattet 
interesse for Vincentius’ store kompilasjonsverk. Kongen oppmuntret og støttet ham 
i hans arbeid og betalte de skrivere som var i arbeid med å samle inn stoff og skrive 
ekserpter. Ordensbrødre var behjelpelige med å ekserpere deler av Aristoteles’ for-
fatterskap Brincken 1978:315f. Det er blitt hevdet at Vincentius utarbeidet verket 
under flittig bruk av Ludvig 9.s store boksamling. Men dette kan ikke stemme for 
SHs vedkommende. Det første utkast til denne delen av verket var forlengst ferdig 
da kongen i 1254 kom tilbake fra fangenskap etter korstog og begynte å samle bøker 
til sitt bibliotek. 

Hele tiden var det Vincentius selv som drev arbeidet fram gjennom sin interesse 
for det, og han førte tilsyn med at stoffet ble ordnet i samsvar med den plan han 
hadde lagt. Han har antakelig arbeidet parallelt med de ulike hoveddeler over lang 
tid. Verket ble fra hans side skrevet ut i endelig form i perioden 1256-1259 Weber 
1965:33. Hans overordnede prøvde å stoppe ham, med den begrunnelse at det gigan-
tiske tiltaket ville kreve for mye av penger, tid og arbeid. Men Vincentius holdt fram 
med arbeidet i fullt omfang i all stillhet, til tross for henstillinger om å økonomisere 
Smalley 1974:179. Etter som arbeidet skred fram, må han ha innsett at sluttproduktet 
kom til å få et omfang som ville gjøre det vanskelig for et enkelt bibliotek å eie en 
komplett avskrift. Det felles forordet satte han derfor selv foran hver enkelt av de tre 
verkdelene. 

Benevnelsen Speculum (speil) kunne i boktitler ha mange betydninger og ga ikke 
noen entydig indikasjon om verkets intensjon. Det kunne dreie seg om et idealbilde, 
et vrengebilde, en summa eller en kaleidoskopisk oversikt, jf Lehmann 1962. Vin-
centius har imidlertid selv brukt den i verktittelen, og på bakgrunn av hans prolog 
må den tas i sistnevnte betydning. Han ville gi en oversikt over det åndelige innhold 
i tiden som var verd beundring og etterligning Ullman 1933:313, Brincken 
1878:419. 

Vincentius ville altså lage et kompendium av sann og god kunnskap, og la et 
stort arbeid i å finne fram til det som var betydningsfullt og det som ville interessere 
leserne. Ytterligere kriterier for stoffutvalget var at det skulle styrke tilliten til kir-

 
57 Dessverre mangler en tilfredsstillende forskningsutgave av verket. I Douay-utgaven er gjengivelsen 
av bibelteksten endret, slik at den skal stemme overens med Vulgata Ullman 1932:42. I Menthelin-
utgaven av SH fra 1473 står Apologia Actoris som bok 1. Nummereringen av bøker er dermed for-
skjøvet, slik at SH her omfatter 32 bøker. I Douay-utgaven er imidlertid  prologen plassert foran Spe-
culum Naturale og er utelatt foran de øvrige tre delene utgaven omfatter. En kritisk utgave ble satt i 
arbeid, men ble så utsatt på ubestemt tid. Gioia 1975:171. Nettutgaven av SH er stedvis forkortet. 
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kens dogmer og veilede i moral. Det skulle med andre ord tjene til nytte og forbed-
ring. Vincentius ville korrigere og forklare der han fant uklar og feilaktig framstil-
ling i stoffkildene. Han ville også rette på falske forfatterangivelser og korrigere 
feilaktige referanser Brincken 1978:418. Vincentius peker i Apologia actoris på den 
store forvirringen som rådde i samtiden når det gjaldt kildespørsmål. Det var ikke 
uvanlig at verker kunne bli tillagt flere forskjellige forfattere. Vincentius ønsket å 
rydde opp i dette, blant annet ved å identifisere kilder. Dette kunne likevel ikke 
hindre at han selv flere steder kom til å oppgi feil kilde. Han blander således sam-
men Plinius den eldre og den yngre Weber 1965:205. 
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Vincentius følger den kirkerettslærde italieneren Gratianus’ (1100-tallet) dekre-
ter i å plassere kildeangivelsene inne i tekstkorpus i stedet for i margen. Dette er ty-
delig sagt fra om i Apologia actoris kapittel 3: “... inter lineas ipsas sicut in decretis 
ea inserui”, jf Parker 1976:133. Referansesystemet han benytter, har han også lånt 
fra Gratianus. Det han selv har lært av eldre samtidige doctores, eller noe han vil pe-
ke på som verd å merke seg, setter han under referansen auctor. Dette, samt omhyg-
gelige kildeangivelser, har Vincentius høyst sannsynlig fra den franske krønikeskri-
veren Helinandus av Froidmont (ca. 1160-etter 1229) Weber 1965:163. Ved å la be-
tegnelsen auctor ha dette utvidede innhold unngår han å nevne ved navn dalevende 
personer han låner stoff fra, i samsvar med vanlig skikk. Han erklærer at han ikke 
har satt noe til av egen autoritet utenom korte forklaringer om ubetydelige enkelthe-
ter, jf Weber 1965:40. 

Verkets brukbarhet og nytteverdi mente Vincentius ville være avhengig av hvil-
ket kildemateriale han valgte Weber 1965:166. Han la derfor vinn på å finne et godt 
og variert utvalg av kildetekster. Han ønsket å benytte en stor mengde forskjellige 
kilder og heller gi litt fra hver enn mye fra få. Utdragene skulle være et utvalg av det 
beste i de gode verker. Han forsvarte bruk av hedenske forfatteres skrifter, idet han 
anså det for nyttig å kjenne deres utsagn. Han gjengir utdrag fra disse i blanding med 
utdrag fra kirkelige forfatteres skrifter. Gamle mytologiske fortellinger hørte for ham 
med i et helhetsbilde av menneskehetens historie Weber 1965:178. 

SH viser en imponerende bredde i kildesitering. Vi må likevel ikke tro at Vin-
centius hadde direkte adgang til samtlige kilder han refererer til eller bringer utdrag 
av. En del av stoffet stammer nok fra florilegier Ullman 1932:14, Mâle 1958:XIV. 
Det utvalget av stoff som har Augustinus som kilde, er hentet fra et florilegium som 
Hugo av St. Victor har kompilert Weber 1965:89. Ullman har påvist at Vincentius 
brukte et florilegium som kilde for det meste av det han siterer fra Quintilianus og 
poeter fra romertiden, se Weber 1965:207 note 166. Han fylte imidlertid ut med av-
snitt hentet fra originalverkene Brincken 1978:448 note 127. 

Vincentius brukte Isidorus Hispalensis’ metode for organisering av stoffet og si-
terte fra IE i rikt monn. IE var forbilde i bredde så vel som i stoffutvalg Weber 
1965:145. HS utgjorde en annen viktig forutsetning for hans verk, og stoff herfra ble 
flittig utnyttet under kommentering av bibelstoff Gröber 1963:248f. Han brukte så-
ledes noen avsnitt fra HS for å gi et lengdesnitt gjennom bibelhistorien. Han gjengir 
imidlertid stoffet mer summarisk og systematisert enn HS. IE og HS forsynte Vin-
centius i alt vesentlig med materiale for det han tok med om guder og klassisk myto-
logi i SH Seznec 1961:18. For øvrig er viktorinernes teologiske verker blant de ar-
beider som gav idéer for stoffutvalg og tekstanvendelse Brincken 1978:420. Hugo 
av St. Victor hadde knyttet studiet av historie nær til Bibelen, og han var den kunn-
skapsguide Vincentius mest konstant støttet seg på Weber 1965:160ff. 

Vincentius delte inn verket i bøker og kapitler for å gjøre stoffet mer oversiktlig 
og dermed lettere tilgjengelig. Han bruker mye narrativ stoffpresentasjon, slik at for-
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telling er blitt et dominerende formelement hos ham Weber 1965:155. I det stoff 
Vincentius tok inn i verket, fantes mange selvmotsigelser, men han forsøkte ikke å 
harmonisere tekstutdragene innholdsmessig. I stedet la han tekstene fram for leserne 
for deres eget valg Ullman 1933:315. Han så seg selv i hovedsak som utvelgende 
ekserptor og kompilator og ville ikke legge seg ut i den faglige drøfting av stand-
punkter og meninger. Det følte han seg ikke kompetent til Brincken 1978:426. På 
den annen side kan han gjengi foreleggets tekst nokså fritt når det passer. I utvalget 
av tekstmateriale har han øye for at det skal passe inn i den struktur og sammenheng 
han  selv ønsker å presentere det i. Han deler derfor opp stoffet og setter det sammen 
på en ny måte som skal få det til å passe inn i hans eget prosjekt. 
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Vincentius ordnet i Speculum Majus stoffet fra de forskjellige kildene etter sak-
områder, i temaer. Problemet var hvordan han best skulle knytte temakretsene  
sammen til en ordnet helhet. Her gav Bibelen mønsteret. Først kom omtalen av Ska-
peren, så av det skapte. Historiske hendinger han tar med, blir ordnet i samsvar med 
Bibelens kronologi. Særlig klart er dette gjennomført i SH. 

Samtidig ordner og nytolker Vincentius stoffet i et verdihierarkisk rammeverk. 
Dette skjer ved at han rangerer kildene etter hvilken grad av autoritet de skal tilleg-
ges. I dette følger han det graderte autoritetsskjemaet pave Gelasius († 496) hadde 
satt opp Brincken 1978:422f. Bibelen er det ubestridte fundament for Vincentius’ 
historieskrivning. På neste plass kommer kirkeretten og de store kirkelærere som 
Augustinus, Hieronymus og andre. I likhet med Petrus Comestor tillegger Vincen-
tius veritas hebraicarum stor autoritet. Der LXX (Septuaginta) avviker fra den kjen-
te og brukte bibeltekst, gir han denne tekstinstans det avgjørende ord SH 2.100. 
Apokryfene tillegger han liten eller ingen autoritet. Laveste autoritetsgrad har he-
denske filosofer og diktere når de uttaler seg om Skaper og skapning. På sine spesi-
alområder kunne imidlertid hedenske forfattere tillegges stor autoritet. 

SH er et historieverk som begynner med skapelsen og ender i kompilatorens 
samtid, nærmere bestemt i 1244. Ifølge Vincentius’ regning omfatter verket et tids-
rom på 5206 år, jf Weber 1965:138. Han følger det vanlige skjemaet med inndeling i 
seks verdensaldre. De sju første bøkene omfatter tiden fra skapelsen til inkarnasjo-
nen. Første halvpart av bok 1 gir et resymé av SN og danner bakgrunn for den fram-
stilling av historien som begynner med utdrivelsen fra Paradiset SH 1.56. Vincentius 
deler historien i tre: 1. Før loven. 2. Under loven. 3. Under nåden, Speculum Natura-
le 33.22. Selve sentralbegivenheten, historiens akse, er for ham inkarnasjonen. 

I tillegg til jødenes historie tar Vincentius inn også de andre folkenes historie, 
slik at verket presenterer universalhistorie. Parallellisering av bibelsk og utenom-
bibelsk historie tjener for ham til å styrke Bibelens vitnesbyrd om mennesket Weber 
1965:274. Dessuten skal en ikke se bort fra at en del av det utenombibelske stoffet 
kunne være dramatisk og spennende lesning. Noe av dette stoffet var på forhånd 
kjent og meget populært. Vi kan som eksempel nevne Alexander-legenden, som fyl-
ler hele 5. bok av SH. Vi nevner også fortellestoffet om Ninus SH 1.100-103, Weber 
1965:197, Sanford 1944:36. 

Egentlig er det kirkehistorie Vincentius skriver, også når han behandler stoff og 
temaer fra Det gamle testamente. Kirken begynner for ham med Abel, Adams rett-
ferdige sønn. Overskriften over SH 1.57 lyder: “De ortu Ecclesiae ab Abel”. I det 
jødiske folks historie ser han en prefigurasjon av den kristne kirke under Guds for-
syn og ledelse. Underveis gir han rikelig plass for eksempler på rett liv og ferd for 
kirkens folk. Hele 900 av SH’s 3792 kapitler er viet helgener. Gjennom verket vil 
Vincentius bidra til å gi leserne kjærlighet til og kunnskap om den guddommelige 
ledelse i historien. Derfor får menneskeoppfatningen bred plass. SH 1.33-40, sam-
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mensatt av auctor-steder hentet fra bøkene 23-27 i Speculum Naturale, gir en sam-
menfatning av Vincentius’ sjelelære. Han legger stor vekt på å få fram sin egen opp-
fatning her. Dette ser vi av at han tar med samtlige steder fra Speculum Naturale der 
han hevder avvikende syn fra fransiskanermunken Johannes de Rupella († 1245) på 
dette området, se Lieser 1928:197. Kirkehistorien skal hjelpe til å få klarhet i og 
holde fast på den rette lære. Den skal informere om falsk lære og gi hjelp til å gjen-
drive den, jf Brincken 1978:442. 
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Vincentius så historien som en hjelp både til skriftutlegning og i cura animarum. 
Ikke bare i bibelstoffet, men også i verdenshistorien, så han en skatt av stoff for pre-
ken, undervisning og personlig veiledning. Historien skulle gi kunnskap om og re-
spekt for det den handlet om, men den skulle også tjene til oppbyggelse, jf Weber 
1965:108. Vincentius tilla derfor historien langt større betydning enn det som var 
vanlig Bourgeat 1856:40. På hans tid var det liten interesse for og ble lagt liten vekt 
på historie i universitets- og ordensstudier Brincken 1978:419. Imidlertid var inter-
essen i vekst, og dette inspirerte encyklopedisten Smalley 1974:175. Vincentius 
hadde sett at ordensbrødrene var opptatt av teologiske problemer, men at de forsøm-
te studiet av kirkehistorien. Dette ville han råde bot på gjennom sitt verk. Se Apolo-
gia actoris kapittel 1. 

Selv var Vincentius reaksjonær og ville hindre at nye anskuelser og tanker treng-
te fram. Hans verk er sterkt preget av augustinsk tankegods. Teologisk beveger han 
seg i retning av den augustinsk orienterte fransiskanerskole, er det hevdet av Lieser 
1928:194ff. I filosofien støttet Vincentius seg som nevnt på Hugo av St. Victor. Med 
sin yngre samtidige, dominikaneren Thomas de Aquino (ca. 1225-1274), framholdt 
han at Gud skapte verden av kjærlighet, ikke av nødvendighet. Vincentius delte den 
vanlige oppfatning i middelalderen at alt var formet og styrt av Guds vilje. Ingen 
hending i historien var uten formål, men det var ikke lett for mennesker å øyne hen-
sikten bak det som skjedde. Den hellige historie i Bibelen kunne imidlertid tjene til å 
gi noen av grunnene for den uutgrunnelige Guds rådslutninger Weber 1965:78 og 
132ff. Framstilling av historien skal avdekke hvordan Gud gjennomfører sin for-
synsplan. Men for å få fram dette må Vincentius beskrive menneskenes gjerninger, 
gode som onde, hellige som profane Weber 1965:266 og 274f. Dette blir en historie 
om res gestae, med menneskenes vilje som causa efficiens, bygd på det aristoteliske 
årsaksprinsippet. Vincentius understreker at gudsbilde og gudlikhet hos mennesket 
er ødelagt av uvitenhet og begjær. Men den som har kjærlighet til kunnskap, får 
hjelp av kunnskapen til å tenke rett og dermed til å handle moralsk. Vincentius be-
retter kort sagt om mennesket som vender tilbake til Gud Weber 1965:47 og 60. 

En kan sammenfattende si at forutsetningene for Vincentius’ verk lå i tidens 
åndshistoriske situasjon og i verker fra 1100-tallet. Han store samling og organise-
ring av kunnskap er en konsekvent videreføring av det foregående århundres verker i 
1200-tallets ånd. Speculum Majus har plass som et høydepunkt i middelalderens en-
cyklopediske litteratur. Verket utgjør en universal-summa for all menneskelig viten. 
Gjennom Vincentius’ flittige arbeid ble et umåtelig fond av kunnskap tilgjengelig 
for alle som hadde adgang til det, og som kunne lese enkel latin Smalley 1974:179. 
Verket ble flittig ekserpert, oversatt og forandret etter behov, se Ullman 1933:323. 
Innflytelsen det har hatt på ettertiden, virkningshistorien, er hittil ikke tilfredsstillen-
de behandlet av forskningen, men det går tydelig fram av flittig avskrivning og bruk 
at innflytelsen må ha vært enorm. Det er tydelig at verket imøtekom et stort behov. 
Her forelå et dyktig utført kompilasjonsverk både når det gjaldt stoffutvalg og orga-
nisering Artz 1967:368. Her var oversikt over tidens viten å finne, samt et skatt-
kammer av exempla for mendikantenes folkelige forkynnelse Brincken 1978:437. 
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Isidorus Hispalensis’ Etymologiae (IE) 

Isidorus’ av Sevillas kunnskapsverk Etymologiae sive Origines var et tidlig, gigan-
tisk forsøk fra første del av 600-tallet på å gi oversikt over all kunnskap. Verket var 
ufullendt fra Isidorus’ hånd, men vennen Braulio avsluttet det og delte det inn i bø-
ker Brunhölzl 1975:76. Tittelen stammer fra Isidorus selv. Den antyder at forfatte-
ren/kompilatoren i sin beskrivelse av tingene går ut fra betydningen, som ifølge Isi-
dorus ligger i navnet. Han bruker erfaring fra studium av bøker som modell for å 
forstå verden Eriksen  1981:158. Forklaring av begreper er derfor av grunnleggende 
betydning Brunhölzl 1975:77f. Veien til kunnskap gikk gjennom ordene, hevdet Isi-
dorus. Han vurderte altså ordet høyt som erkjennelsesmiddel, og dermed som middel 
til åndelig herredømme over både fortid og samtid, jf Brehaut 1912:33, Leclercq 
1969:186. Bak dette lå naturligvis en moralsk vurdering. Det gjaldt å lære av det 
som var godt, og unngå det som var dårlig Smalley 1974:25. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Isidorus gjorde utdrag av en god del klassiske verker. For en stor del skrev han 
ordrett av, men vanskelige tekster forenklet han. Selv skapte han språklig sammen-
heng mellom ekserptene og skjøt inn egne kommentarer der dette syntes å være 
nødvendig. Han foretok på denne måten en ‘nedskrivning’ av overlevert kunnskap 
til et enklere tenkenivå. Isidorus nevner aldri foreleggstekstens forfatter eller oppgir 
verkets tittel. Mye av stoffet lånte han fra foreliggende kompilasjoner Bardenhewer 
V 1932:414. Vi har all grunn til å være ham takknemlige for denne samleiveren. 
Mange av kildene han benyttet, gikk nemlig tapt under muslimhærenes framrykking 
nordover i Spania litt seinere i hundreåret Smalley 1974:22. 

Tekstmaterialet ble valgt ut og plassert i IE ut fra Isidorus’ egen vurdering av 
sammenhengen det hørte hjemme i, det vil si etter en moralsk-eksemplarisk måle-
stokk. Kunnskapen ble organisert ut fra forestillingen om kirkeinstitusjonen som 
verdens sentrum og alle tings overbygning. Stoffet ble imidlertid dårlig gjennomar-
beidet, så verket inneholder mange motsigelser og uklarheter. Isidorus forteller ikke 
sine lesere om jorden er rund eller flat. På en tegning av jordens fem soner er jorden 
framstilt flat, men bakgrunnen for tegningen forutsetter kuleform. Denne uklarheten 
virket nok i ikke liten grad inn på middelaldermenneskenes forestillinger om jorden 
og universet Brehaut 1912:34 og 52. 

De tre første av verkets 20 bøker gir en innføring i de sju frie kunster. Når dette 
skoleorienterte grunnlaget er gitt, går Isidorus over til å omtale begrepers etymologi 
og de enkelte kunnskapsområders natur og egenart. Først tar han for seg medisin og 
jus, så kirken, synagogen og andre religioner. Bok 10 inneholder ordforklaringer, 
bok 11 omhandler mennesket. Bok 12, den mest omfangsrike, tar for seg dyrene. I 
de neste fire bøkene omtaler Isidorus de fire elementer ild, jord, luft og vann og gir 
orientering om politisk og fysisk geografi. Han gjør deretter rede for landmåling, 
jordbruksviten og militærkunnskap. Videre orienterer han om skip, husholdningsut-
styr og farger og skriver generelt om praktiske yrker. 

Teologisk er Isidorus ortodoks. Han holder på en tredobbelt skriftforståelse og 
opererer med en inndeling av tidsløpet i seks verdensaldre, se IE 5.39. Med pave 
Gregorius Magnus holder han fast på at det finnes ni engleklasser. 

Isidorus' verk imøtekom i høy grad samtidens behov, både med hensyn til kunn-
skapsbehov og stoffpresentasjon. Verket ble retningsgivende for kunnskapsbegrep 
og for kunnskapsinnhold på mange ulike områder i flere hundre år framover. Gjen-
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nom IE legitimerte Isidorus før-kristne og ikke-kristne romerske forfattere for en 
kristen ettertid og gav kontakt med antikkens åndsliv og kunnskapskilder. Isidorus 
ble dermed en stor formidler av kunnskap om den gamle romerkulturen og om den 
greske myteverden. 

IE har vært vurdert som like grunnleggende for forståelsen av middelalderlittera-
turen som Bibelen og Augustinus’ verker Sanford 1949:463. Dette er nok en over-
vurdering, men antyder det bildet en middelalderforsker kan sitte igjen med når en 
prøver å spore IE’s innflytelse på ettertiden. Verket var middelalderens mest popu-
lære og utbredte encyklopedi, gjennom lang tid den eneste i sitt slag. Ingen større 
boksamling av kvalitet kunne unnvære et eksemplar av IE. Verket ble avskrevet, 
forkortet og etterlignet, og det ble utnyttet i skrifter av alle slag. Enkelte deler ble 
særlig flittig kopiert, og det ble utarbeidet mange samlinger av ekserpter fra verket 
Grabmann I 1909:144, Bardenhewer V 1932:412. Da tiden etter hvert kom for nye 
encyklopedier, ble Isidorus’ verk det selvfølgelige grunnlaget. Store deler av IE ble 
innlemmet i de nye verkene, ikke minst i Vincentius Bellovacensis’ Speculum Ma-
jus. 
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Isidorus hadde initiert en tradisjon når det gjaldt kunnskapsverker. De latinske 
encyklopediene fra begynnelsen av 1100-tallet hadde form av en samling opplys-
ninger om ord og ting, men de framstod også som universalhistoriske framstillinger 
eller som biografier over kirkelige skribenter. Encyklopediene på 1200-tallet var sto-
re samlinger av det en anså var facts, organisert etter noe forskjellig plan. En viss 
økende interesse for historie utover 1200-tallet frambrakte flere kompilasjonsverker 
fylt av historiske data Smalley 1974:175, McKron 1975:151ff. Idealet var at en en-
cyklopedi skulle tjene som guide til originalverkene den var kompilert fra. Men bib-
liotek- og håndskriftforhold gav sjelden mulighet for å få realisert dette Smalley 
1974:179. 

 
Stjórn I-kompilatorens IE-tekst 
På en del punkter i de IE-stykkene som kompilatoren har benyttet, forekommer 
tekstvarianter i IE-håndskriftene. Vi ser her på de tekstvarianter som gjenspeiler seg 
i Stjórn-teksten på grunnlag av den tekstutgaven vi har benyttet.  

 
1. Stj 2524 “sézt”. Håndskriftgruppen CKT har IE 12.7.40 videri i stedet for ho-
vedteksten videre, og det må være denne passivformen som ligger til grunn for 
hovedtekst i Stj, varianten “setz” i 226 må være sekundær. Dette blir befestet ved 
at videri også må ligge til grunn for gjengivelsen av samme IE-sted Stj 12919, ba-
re en skrivevariant skiller de to tekstvitnene. Avstanden mellom de to gjengivel-
sene av samme IE-sted er så pass stor at teksten må være oversatt på nytt. 
2. Stj 1044 “elephio”. Håndskriftgruppene BC har IE 12.2.14 denne ordformen, 
mens hovedtekst i Lindsay har λόφος (= nakke, høyde), med latin mons foran. 
Her må hovedtekstens greske ord være en forvanskning. 
3. Stj 14712 “Anfiuena”. Dette må gå tilbake på håndskriftgruppene BCK, hoved-
teksten i Lindsay IE 12.2.20 har “Amphisbaena”. 
4. Stj 1529  “ indialandi”. Dette må gå tilbake på håndskriftgruppene BCK. 
Lindsay har i hovedtekst 15.1.3 “in Naid”. 
5. Stj 41829 “hueria er anfixion”. Dette svarer til teksten i håndskriftgruppen C, 
der det står: anfixion id est. Hovedteksten i Lindsay 15.1.44 har: “Amphichtyon. 
Håndskriftgruppen B1K har: anfixion idem”. 
Sammenholder vi disse fem tekststedene, finner vi at det karolingiske C-
håndskriftet til Etymologiae er det eneste som gjennomgående støtter Stjórn-
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kompilatorens tekst. Dette tyder på at det IE-forelegget kompilatoren har benyt-
tet, må ha hørt til i et håndskrift som går tilbake på dette. Porzig 1937:150 har 
satt opp et stemma der han plasserer det karolingiske C-håndskriftet (900-tallet) i 
håndskriftgruppen ξ, som han har skilt ut som en egen familie. Han uttrykte også 
at hvor C stammer fra, er ennå ikke klart Porzig 1937:167. Bischoff 1961 
(1966):191 omtaler håndskriftet som “z. T. west-deutsch(?), z. T. aus Fulda”. På 
bakgrunn av dette tar vi for oss et siste vanskelig tekststed fra IE som har fått 
plass i Stjórn I. 
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Stj 1062f “Lucrecius kallar ... helgan leonenn”. Den romerske dikteren Lucrecius 
(99 f.Kr.-55f.Kr.) skal altså ha kalt løven for hellig, noe Bernstein 1966:169 be-
nekter. Men i Lyons 1997:420 står det under Comparative Index at “Master Lu-
cretius says that the lion has a holy nature”. Dette er tydeligvis en gammel tradi-
sjon som har nådd Norden også. Grunnen til at dette er kommet inn akkurat her, 
er trolig en feillesning. Hovedteksten i Lindsay IE 12.2.6 har: “Scymnique leo-
num”. Håndskriftgruppen T har “scymnique leonium”, i B1 står: “scimusque le-
onem” og i C1: “sonumque leonum”. Ingen av variantene gir grunnlag for å kalle 
løven hellig. Sannsynligvis ligger C-håndskriftet i bunnen med sin lesemåte, og 
den norrøne oversetteren har lest “sonumque” som “sanctumque”. Jf skrivemåte 
for “sanctum” i Cappelli 1985:345. Se også Kenny/Pinborg 1982:41. En slik feil-
lesning ville være i tråd med den måten en del andre misforståelser er oppkom-
met på i gjengivelsen av latinske foreleggstekster. Hos Lucretius står panterens 
valper og løveungene nevnt parallelt. Kompilatoren har ikke kjent Lucretius’ 
tekst og har bare sett de ordene derfra som IE gjengir. Dermed har feillesningen 
oppstått, kanskje fordi han har kjent utsagnet om Lucretius som er nevnt oven-
for. 
 

Til grunnlag for undersøkelsen av IE ovenfor har jeg benyttet Lindsays kritiske ut-
gave av Isidorus Hispalensis’ Etymologiae. Dessverre er denne utgaven både ufull-
stendig og unøyaktig når det gjelder variantlesemåter Porzig 1937:130. Det er ennå 
langt fram til oversikt over og orden i det bevarte håndskriftmaterialet til verket, 
men en god begynnelse er gjort, se Bischoff 1961 (1966):191f. 

Durandus’ Rationale og Jacobus de Voragines Legenda Aurea 

Guillelmus Durandus (1230/31-1296) var lærer i kanonisk rett i Bologna og Modena 
og biskop fra 1286. Mellom 1286 og 1291 forfattet han Rationale divinorum officio-
rum, en framstilling i 8 bøker av hele liturgien i middelalderens romerkirke. Han 
kaller seg episkopus Mimatensis (biskop av Mende) i prooemiet. Ikke sjelden blir 
han forvekslet med sin navnebror og brorsønn som døde i 1328. Bok 1 handler om 
kirken, om kirkebygningen og om kirkehusets innhold og utstyr. Bok 2 tar for seg 
kirkens embeter og ordninger, mens bok 3 dreier seg om de klær som hører med til 
tjenesten i kirken, samt om de liturgiske farger. Bok 4 handler om messen. I det 
lange kapittel 6 i denne boka finnes en bolk om 20 prosesjoner og en bolk om søn-
dagsholdet. Fra disse to bolkene finnes det stoff i Stjórn I. Bok 5 handler om de kir-
kelige tjenester generelt, både dagens og nattens. Bok 6 tar for seg tjenestene på 
søndager, ved fester og under fasten. Kapittel 24 i bok 6 omhandler septuagesimalti-
den. Fra denne boka er flere avsnitt hentet inn i Stjórn I. Bok 7 samler seg om hel-
genfestene og bok 8 om tidsregningen, samt kalendariet og det som har sammenheng 
med dette. 
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1200-tallets store skolastikere som den tyske dominikaneren Albertus Magnus (f. 
mellom 1193 og 1206-1280) og den engelske fransiskaneren Alexander av Hales 
(ca. 1183-1245) hadde forsøkt å bryte med den allegoriske oppfatning av messen. 
De ville i stedet innføre en mer dogmatisk-rasjonell tolkning av messeliturgien. Men 
Durandus tok i sitt verk opp igjen den gamle allegoriske linjen og førte den fram til 
seier. Han kunne bygge på forbilder og forløpere som Johannes Belethus’ verk med 
samme tittel. Disse to verkene var det vanlig å knytte sammen i håndskriftene, jf ut-
giveren d'Avinos ord til leseren i DurRat s. 755 “Vulgatis Durandi editionibus. Opus 
Joannis Beleth quasi pro coronide subnecti solet ...”. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Durandus’ verk var skrevet som en håndbok for prester og har derfor lærd karak-
ter. Det samme gjelder Johannes Belethus’ verk Brilioth 1922:47. Men det fantes 
også en hel litteratur av folkelige utlegninger av messen, som naturlig nok bygde på 
de lærde verker og gav utdrag fra dem, slik Stjórn I gjør. Durandus den eldre var vel 
kjent blant geistligheten i Norden på forhånd som mannen bak det kanonistiske ver-
ket Speculum judiciale, jf Schmid 1963:231. 

Den italienske dominikaneren Jacobus de Voragine (1226-98) ble opptatt i do-
minikanerordenen i 1244. Han studerte i Paris, ble prior for dominikanerkonventet  i 
Genua 1260 og seks år seinere professor i teologi. Han var i siste del av sitt liv erke-
biskop av Genua. Framfor alt er han kjent for verket Legenda Sanctorum eller Le-
genda Aurea, også kalt Historia Lombardica. Det er en hagiografisk summa satt inn 
i en frelseshistorisk ramme. Med mellomrom er det tatt inn i verket henvisninger til 
kirkeåret og dets merketider. På den måten knyttet opphavsmannen verket nært til 
kirkens årssyklus og til liturgien Raffin 1974:63, Williams-Krapp 1980:XIIIf. Verket 
er delt i en sommerdel og en vinterdel. Legenda Aurea nådde raskt en utbredelse 
uten sidestykke og ble oversatt til mange språk, blant dem dansk og svensk. Verket 
ble i første halvpart av 1300-tallet oversatt til fransk av en Johannes Belethus, ikke 
identisk med liturgikeren med samme navn. 

Grässes utgave av Legenda Aurea bygger på et feilfullt inkunabeltrykk fra 1472 
Gad 1961:9. I mangel av bedre tekst har vi sett oss nødt til å benytte denne utgaven. 
I tillegg har vi imidlertid konferert med Benz’ oversettelse som bygger på de eldste 
håndskriftene og eldre tyske oversettelser Benz 1979:XXXVII. 

Verker av Augustinus brukt som kilde 

Augustinus’ omfangsrike forfatterskap var flittig benyttet som kilde og autoritet i 
middelalderen. Det fantes utdrag av det i en mengde florilegier. Hans bibelkom-
mentarer var mye brukte stoffressurser for middelalderens kommentatorer. Hans for-
ståelse av bibelteksten og hans gjengivelse av bibelsitater fikk derfor sterk utbredel-
se. Augustinus siterte flittig Bibelen og benyttet da gjerne tekst fra Vetus Latina, 
også kalt Itala. Dette er samlebetegnelse for en stor gruppe oversettelser til latin. I 
seinere år brukte han dessuten  i en viss utstrekning også Hieronymus’ bibeltekst, 
den seinere Vulgata. Det ser ut til at han for mange bibelskrifters vedkommende kan 
ha revidert sin bibeltekst etter LXX, som han holdt for å være inspirert av Gud Alta-
ner/Stuiber 1980:429. Augustinus sier det selv slik: “In ipsis autem interpretationi-
bus Itala ceteris praeferatur; nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. 
Et Latinis quibuslibet emendandis Graeci adhibeantur, in quibus Septuaginta inter-
pretum, quod ad vetus testamentum attinet, excellit auctoritas: qui iam per omnes 
peritiores ecclesias tanta praesentis sancti spiritus interpretati esse dicuntur, ut os 
unum tot hominum fuerit” (Men av disse oversettelsene er Itala å foretrekke framfor 
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de øvrige, for der er teksten mer presis med klarere formuleringer. Grekerne hevder 
at de latinske bør endres etter de 70 utleggere (LXX), som er mer å stole på for Det 
gamle testamentes vedkommende. For de sies å være Den hellige Ånds fortolkere i 
de best etablerte kirkesamfunn. Dermed vil alle kunne tale med én munn) AugDDC 
II, xv.221-7. 5 
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Augustinus kommenterte i en rekke verker bibelstoff fra de første kapitlene av 
Gn, første gang i et anti-manikeisk skrift over Gn 1-3 fra årene 388-389, De Genesi 
contra manichaeos. Han følger bibelteksten, men skyver til side stoff som ikke var 
aktuelt for den polemiske situasjon han skrev ut fra. I dette skriftet tar han opp 
kompliserte spørsmål om verdens evighet. Han forsøker lengst mulig å komme til 
rette med bibelteksten ad litteral vei. Men der denne innfallsporten bringer bibelteks-
ten i konflikt med kirkens kristne tro, tyr han til allegorisk fortolkningsmåte Pelland 
1972:16f. I homilier foretrakk Augustinus allegorisk-mystisk bibelutlegging Alta-
ner/Stuiber1980:429. 

Etter å ha arbeidet på den i 14 år avsluttet Augustinus i 415 sin store kommentar 
De Genesi ad litteram i 12 bøker. Den tok opp til grundig drøfting Gn 1-3, “ab exor-
dio, donec de paradiso dimissus est Adam” (fra begynnelsen og inntil Adam ble fjer-
net fra Paradiset), som han selv sier i Retractationes II.24, se Pelland 1972:75ff. Han 
er her, som tittelen antyder, litteralt orientert, idet han inngående vil vise at bibel-
stoffet han behandler, ikke inneholder noe som ikke kan være bokstavelig sant Bar-
denhewer 1924:482. Om den indre sammenheng mellom Augustinus’ Genesis-
kommentarer, se Pelland 1972:214ff. 

Et tredje verk av Augustinus det kan være stoff fra i Stjórn I, er De civitate Dei. 
Dette er kirkefaderens største litterære bedrift: en historiefilosofi i 22 bøker, blitt til 
413-426. Av form er verket en apologi for kristendommen. Det ble flittig lest, ekser-
pert og etterlignet i middelalderen, se Introduction i AugDCD V s. XV og Preface i 
IV. 

I synet på Gud innenfor middelalderteologien kunne en augustinsk nyplatonis-
me, der Gud ble forestilt som den absolutt Værende, veksle med en areopagitisk, der 
Gud først og fremst var den absolutte Enhet Binding 1979. Augustinus og Aristote-
les dominerte for en stor del 1200-tallets skolastiske tenkning i Europa. Fra midten 
av dette århundret kommer imidlertid Augustinus noe i bakgrunnen for Aristoteles’ 
forfatterskap. 

Verket 

Inndeling 

Prologen Stj 3-5 gjør rede for hvordan verket den innleder, er kommet i stand og 
hvilken hensikt det har, samt nevner de viktigste kildene det bygger på. Her gir opp-
havspersonen en vag selvpresentasjon. Så følger en innledning, som tydeligvis skal 
være en slags hermeneutisk nøkkel. Bibeltekst Gn 1 - Ex 18 utgjør en hovedstamme. 
Tekstkorpus er delt inn i bolker ved hjelp av overskrifter, inndelingen er stort sett 
felles for de to hovedhåndskriftene. Dette kan tyde på at inndelingen stammer fra 
kompilatoren selv. Han har også begynt med en inndeling av verket i bøker, men har 
gitt opp dette. Bok 1 går til Stj 792. Denne delen av verket er omtrent så stor som ei 
bok etter tradisjonen pleide å være. Fortsettelsen markerer at nå begynner bok 2. Ut-
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trykksmåten “annarr partr þersarrar gỏrdar” viser at hele verket kan kalles en 
“gǫrð”. 

Stj 2131f finner vi en overskrift som peker i retning av samordning med kirkelig 
lesning. Bolken som innledes her, er beregnet å bli lest tredje søndag i ni-
ukersfasten, altså én uke etter den bolken som begynte Stj 792. Teksten mellom de to 
overskriftene synes å ha hørt med til ukelesningen fra og med annen søndag i ni-
ukersfasten og har omfattet Gn 6-25 med kommentarer. Første bolken av verket var 
lesning i første fasteuke og omfattet Gn 1-5 med kommentar. Her begynner teksten 
for en ny leseuke med en lang preken, men det kommer ikke flere slike overskrifter. 
Denne inndelingen beregnet på fastetiden før påske må være gitt opp. En kan speku-
lere på om overskrifter av dette slaget i stedet er markert med illuminerte bokstaver, 
som finnes en rekke steder i AM 227 fol, eller kanskje med overgang til ny bok, i sam-
svar med skrivepraksis for øvrig. Nå er det imidlertid et faktum at tradisjonell innde-
ling av verker i bøker, i samsvar med praksis ved kontinentets skriveskoler, aldri slo 
igjennom i den norrøne skriftkulturen. Om en skulle vente å finne det noe sted, måt-
te det være i et samleverk og et kunnskapsverk av den typen Stjórn I representerer. 
Men selv her er det altså bare spor å øyne. Dette kan være et signal om at verket er 
en produksjon blitt til på norrønt område, og ikke er et oversatt ferdigprodukt. 
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Overskrifter og referanser 

Det var vanlig at forfattere eller kompilatorer delte inn sine verker i avsnitt ved 
overskrifter, i tillegg til inndelingen i bøker. Men overskriftene kunne også settes inn 
av andre på etterskudd etter behov, og det var vanligvis satt av åpent rom for dem. 
Overskriftene tjente som innholdsorientering. De som forekommer i Stjórn-
håndskriftene, er langt mer omstendelige enn de knappe, stikkordpregete overskrifter 
vi vanligvis finner i norrøn litteratur. De går inn i en tradisjon for gjengivelse av bi-
belstoff og religiøs litteratur som ellers fikk lite innpass på norrønt område. Stjórn I-
overskriftene har nærmest karakter av kapittelsummarier. Men de følger vanlige 
konvensjoner ved at de gir en presentasjon av hva overskriftforfatteren har ansett 
som det viktigste innholdet i avsnittet hver overskrift dekker. I en del overskrifter 
finner vi også kildereferanser. Noen steder benyttes under-overskrifter, de tjener til å 
skape orden og oversikt innenfor avsnittet de hører hjemme i, f.eks. Stj 40518f, 40720f 
og 41110. Overskriftene i Stjórn er etter vanlig praksis skrevet med rødt, og de er 
trukket inn i tekstkolonnen. Slik skulle velproduserte håndskrifter være på 1300-
tallet Parkes 1976:116 og 139 + plansje XII. I mange tilfeller er det imidlertid store 
forskjeller mellom de forskjellige håndskriftenes overskrifter over samme tekst. Ho-
vedhåndskriftene for Stjórn I, AM 227 fol og AM 226 fol, følger hverandre stort sett 
i avsnittsinndelingen. Bare unntaksvis har det ene håndskriftet en inndeling i avsnitt 
som mangler i det andre. 

En del avsnitt i Stjórn I samsvarer godt med kapittelinndelingen i Vulgata. Men 
til hvert av disse avsnittene svarer et kapittel i HS, og når HS bryter med den kapit-
teldeling Vulgata har, følger Stjórn I HS. Et avsnitt i Stjórn I svarer oftest til et ka-
pittel i HS, noen ganger til to. Der to kapitler i HS er slått sammen til ett avsnitt i 
Stjórn I, kan overskriften være sammensatt av innholdselementer fra overskriftene 
over begge kapitler i HS, f.eks. Stj 18011f. Unntaksvis gir SH mønster for inndeling, 
helst når stoffet i avsnittet utelukkende er hentet derfra, f.eks. Stj 3101f. I enkelte til-
feller finnes også kapittelinndeling i Stjórn I som er uberoende av kildenes, f.eks. Stj 
699f. Men stort sett følger Stjórn I HS fra kapittel til kapittel. 
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Overskrifter i Stjórn-håndskriftene 
Alle håndskrifter og bevarte fragmenter med Stjórn I-tekst er av samme type. De er 
eller har vært to-spaltede, med røde overskrifter og flerfargete, illuminerte initialer. I 
AM 225 fol, AM 226 fol og AM 227 fol omslutter flere av initialene miniatyrbilder 
med motiver fra bibeltekst som gjengis i avsnittet de hører sammen med. Flere ste-
der i margen forekommer tegninger som har vært karakterisert som skjemt, humoris-
tiske illustrasjoner i tilknytning til initialer, eller pynteranker Jakob Benediktsson 
1971. Han viser i Veraldar saga 1944:15 at inndelingen i verdensaldre var kjent i 
Vest-Skandinavia allerede på 1100-tallet. Siden det mest forseggjorte håndskriftet, 
AM 227 fol, er lagt ut av Google på nettet, ligger det nær i det følgende å kommen-
tere illustrasjonene der. Ifølge Stj 388ff sluttet den annen verdensalder med Thare, jf 
SH 1.2, begynnelsen. Dette var vanlig middelalderlig oppfatning. Den tredje ver-
densalder begynte med Thares sønn Abram. Det passet derfor å begynne genera-
sjonsskiftet med ny hovedbolk markert ved illuminert ekstra stor forbokstav Stj 156. 
Initialen T i AM 227 fol strekker seg vertikalt over 13 linjer og tar 2/3 av linjebred-
den. Initialen T på tilsvarende sted i AM 226 fol er noe mindre anlagt, den går over 
11 linjer vertikalt og tar vel halvparten av linjebredden. Nederst på håndskriftsiden 
er sannsynligvis Abrams bortferd fra Egypt skildret. Abram leder an og bærer sverd, 
så følger Sarai, og til sist kommer Abrams brorsønn Lot med en okse, som symbol 
for farbrorens rikdom. En bukk står på en haug og betrakter opptoget. Jf Gn 131 Stj 
1613. 
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Håndskriftene går inn i en fast tradisjon for presentasjon av bibelstoff med hen-
syn til format, utstyr og oppsett Fett 1910:17-24. Det har, som tidligere nevnt, vært 
pekt på anglikansk stilinnflytelse av Selma Jónsdóttir 1971:30ff når det gjelder il-
lustrasjoner og illuminasjoner i Stjórn-håndskrifter. For AM 227 fol’s vedkommen-
de har det av Berg 1983:31f vært pekt på mulighet for fransk påvirkning. Gjennom 
AM 226 fol og AM 227 fol når en avslepen gotisk illustrasjonskunst sitt høydepunkt 
på Island. Spesielt rager de illuminerte initialene i AM 227 fol høyt, i klare sterke 
farger på markert bakgrunn. Ad fargebruk viser vi til Stj xxxvi. Biskopene Lauren-
tius Kálfsson av Holar (biskop 1324-31) og Jón Halldórsson av Skálholt (biskop 
1322-39) synes å ha gitt sterk støtte til den gotiske kunstretningen som uttrykk for en 
triumferende kirke Björn Th. Björnsson 1982:31ff. AM 227 fol viser en grovere, 
mer forenklet versjon av samme illustrasjonsstil som vi kan se i det litt eldre norske 
lovhåndskriftet Codex Hardenbergensis. Jakobsen 1964:53 nevner at illustrasjonene 
peker i retning av nær kulturforbindelse med Norge. Berg 1983:33 og 35 antyder “a 
Norwegian manuscript school” og mener å kunne peke på “a distinct Norwegian tra-
dition”.  

De øvrige håndskriftene er omtalt i innledningen til Stj. Her skal vi derfor bare ta 
med litt mer om AM 225 fol enn det var plass til og behov for der. Håndskriftet er 
datert til ca. 1400, og dets historie kan følges tilbake til 1500-tallet Wolf 
1995:XXXf. Det har hele tiden vært på Vest-Island. At Stjórn-tekstene i dette hånd-
skriftet er en avskrift etter AM 226, før Stjórn IV ble lagt inn i det, var C.R. Unger 
den første til å omtale U X. Dette ble underbygget av Guðmundur Þorláksson 
1881:XIf, som framhever at endog med hensyn til skrivefeil og utelatelser stemmer 
de to håndskriftene overens. Det finnes likevel enkelte rettelser av skrivefeil og ut-
fyllinger av uteglemte ord. Guðmundur Þorláksson merket seg at selv om dette var 
en avskrift, tok Stjórn-tekstene i AM 225 fol ikke inn kapitteloverskriftene fra fore-
legget, “men dels tilföjer nye, dels udelader dem helt”. Hva som ligger i dette sum-
mariske utsagnet, trenger nærmere eksemplifisering og presisering. AM 225 fol har 
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samme inndeling av teksten som AM 226 fol, men en del overskrifter mangler. Det 
er imidlertid satt av åpen plass for dem. Dette gjelder f.eks AM 225 fol 7rb der det 
står åpen plass for en overskrift svarende til Stj 616-8. På blad 8r er det satt av åpen 
plass for en overskrift svarende til den vi finner Stj 728f. Rødfargen i en god del 
overskrifter, særlig i de første 2/3 av håndskriftet, er til dels sterkt avbleket, så de er 
umulige å lese. Det kan så vidt sees spor av rødfarge. Dette er tilfelle med overskrif-
ten AM 225 15rb, som svarer til Stj 1631f. 
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Det som her er sagt om overskrifter, gjelder også kildemarkeringer. En del mar-
kerings-steder står tomme. Andre er utfylt, men leseligheten er ujevn og til dels 
svært dårlig. Enkelte steder kan det bare så vidt sees spor av rødfarge. Det gjelder 
f.eks. blad 6rb, der en kan lese “...kolas...”, så en skjønner at det er en markering for 
Historia Scholastica. 

Fra blad 33r av og utover er overskriftene stort sett bedre bevart. Bare rent unn-
taksvis finner vi lik overskrift i AM 225 fol og AM 226 fol, det er Stj 2911-13. Ellers 
finner vi at de overskriftene det er mulig å lese, er helt forskjellige fra både AM 226 
fol og AM 227 fol. Mens AM 226 fol mangler overskrift, og det står åpent rom for 
den, har AM 225 fol en utførlig overskrift, som AM 227 fol, men helt forskjellig fra 
den. En tilmålt, åpen plass i håndskriftet er her tydeligvis benyttet nokså fritt. 

Overskriftene i AM 225 fol er, sett under ett, helt nye i forhold til overskriftene i 
AM 226 fol. De er skrevet med flere forskjellige hender, og de viser oss yngre skrift 
og språk enn den øvrige teksten i håndskriftet og må for en dels vedkommende 
stamme fra 1600-tallet. Enkelte kan stamme fra avskriveren av AM 225 fol. Stjórn-
overskriftene i håndskriftet er etter alt å dømme satt inn på etterskudd, og uavhengig 
av de overskrifter kompilatoren bak Stjórn kan ha satt. Vi finner på dette grunnlag å 
måtte se bort fra dem i vår undersøkelse av hvorvidt overskriftene i Stjórn-tekstene 
kan si noe om Stjórn I-kompilatorens intensjon og plan med verket. 

Det var en vanlig praksis under avskrivning etter forelegg at overskriftene derfra 
ikke ble tatt med i første omgang, men fikk avsatt åpen plass. Så ble disse over-
skrifts-lukene fylt ut etter skjønn, ofte ut fra stikkord i teksten overskriften skulle 
dekke. Noen ganger kunne derfor overskriftene bli tilfeldige og lite treffende i sin 
utforming. Et eksempel på dette har vi Stj 3597, der AM 225 fol 34ra har “af grepti 
iacobs gamla manni”. Selv om den som har skrevet overskriften i 226 til stedet har 
skrevet brødre i stedet for sønner, så passer den overskriften likevel bedre enn den i 
AM 225 fol, der overskriften er direkte misvisende. Den er antakelig satt inn etter et 
overflatisk blikk på første tekstlinje i kapitlet. 

Overskriften Stj 37010-12, som markerer overgang til Exodus, er i AM 225 35ra 
erstattet med “her hefr upp annan part bokar moysis er kallaz liber genesis capi-
tulum”. Den som har satt inn denne overskriften, har misforstått og trodd den skulle 
markere at teksten her gikk over på annen del av Gn. Bare første del av overskriften 
har en viss likhet med overskriften i AM 226 fol. Overskriften Stj 37419f er på blad 
35va erstattet av “af flaræðum pharaonis konungs. capitulum”. Overskriften i 
AM 226 fol Stj 3816f er i AM 225 fol 36ra erstattet av “Af fuglum er ibicess ciconie 
er var kallader deyda eitrormum”. Her er overskriften laget på grunnlag av stikk-
ord i teksten nedenunder, se Stj 3823, 9f. 

Kronjuvelen i den islandske håndskriftsamlingen i Stofnún Árna Magnússonar á 
Íslandi er AM 227 fol. Dette håndskriftet inneholder Stjórn I og III. I AM 226 finnes 
Stjórn I, II og IV, samt det meste av Stjórn III. Stjórn IV er et innlegg i håndskriftet 
fra ca. 1400 som gir en kortversjon etter HS av beretningen om Josva, slik at denne 
erstatter første del av Stjórn III. Håndskriftet fortsetter så med Rómverja sǫgur, 
Alexanders saga og Gyðinga saga. Innholdet i håndskriftet omfatter dermed tiden 
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fra verden ble skapt og til Jesu komme. AM 225 fol følger AM 226 i dette, men har i 
tillegg med Vitae patrum, som gir innblikk i munkefromheten innenfor oldkirken. Vi 
har i dette håndskriftet altså for oss en omfattende framstilling av verdens historie 
fra skapelsen og inn i oldkirkens munkeliv. Det er sannsynlig at en sammenkjeding 
av tekster av denne art må ha en bevisst historietenkning i ryggen. Modell er å finne 
i de verdenskrønikene som ble laget i Europa i middelalderen ved sammenstilling av 
eldre historieverker. 
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I overskriften over prologen Stj 31f er det stor ulikhet mellom overskriftene i AM 
226 fol og AM 227 fol. I det første håndskriftet går den på det rent formelle, i det 
andre ser overskriften ut til å være hentet fra det tapte verket Heilagra manna 
blómstr, sannsynligvis et florilegium. Den tar sikte på å gi realopplysninger om ver-
kets tilblivelse og angi initiativtakeren. Den neste overskriften Stj 71 er utførligere i 
fragmentet NRA 60 A enn i søsterhåndskriftet AM 227 fol, noe som vitner om av-
skriverens store frihet på området. Stj 131-5 er overskriften i AM 227 fol en inn-
holdsoversikt, åpen plass i AM 226 fol. med et par enkle tegninger. Over spalten står 
“Legales dicuntur in quibus leges ok judicia ore deí edíta promulgantur Et sunt nu-
mero quinque vicz <···> Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium” (Her blir lover 
og forordninger som er forkynt fra Guds munn lagt fram, nemlig 2., 3., 4. og 5. Mo-
sebok). Stj 202-4 har AM 226 fol “Her segir” foran, AM 227 fol har et tillegg til 
slutt, innholdet er ellers nokså likt. Stj 224f har samme innledningsforskjell som for-
rige overskrift. De respektive håndskrifter viser til hver sin kilde, HS og SH. Avsnit-
tet inneholder tekst fra begge verkene. Overskriftvariantene viser skrivernes frihet 
og selvstendighet på området, men også deres forsøk på å gi innholdsreferat. Stj 
2412f viser karakteristiske forskjeller, men har det meste felles. 

Stj 388f er begge håndskrifter stort sett like. Overskriften samsvarer delvis med 
overskriften over AugDGM kap. 23 “Septem dies, et septem aetates mundi” (Syv 
dager og verdens syv aldre), men Stjórn-overskriften er noe mer utførlig enn Au-
gustinus’. Store deler av innholdet i kapitlet er fra Augustinus’ verk. Dette tyder på 
at den må stamme fra kompilatoren selv, og at innholdet kan være hentet direkte fra 
AugDGM. Stj 4419-21 er overskriftene i håndskriftene like, det samme er de Stj 486f, 
særegne små avvik da ikke medregnet. Overskriftene Stj 528-10 og Stj 5418-20, bare i 
AM 226 fol, gir korte innholdsreferater. Stj 616-8 har overskriftene karakteristiske 
forskjeller, den i AM 227 fol er noe utvidet. Stj 6518f har AM 227 fol en utvidet ver-
sjon av den tilsvarende overskriften i AM 226 fol, som nokså nøye svarer til over-
skriften over kapittel 29 av HS’ Genesis-kommentar “De generationibus Caym”. 
Stj 699f er overskriftene like, som vanlig har skriveren av håndskriftet skåret vekk fra 
innledningen “Her segir”. Det finnes ikke noen inndeling her verken i HS eller SH. 
Overskriften Stj 7022f forekommer bare i AM 226 fol. Begynnelsen av det avsnitt 
som følger, svarer til begynnelsen av SH 1.58. Overskriften der lyder “De genera-
tionibus Seth vsque ad Noe” (Om Sets etterkommere inntil Noa) og er noe forskjellig 
fra den tilsvarende over kapittel 30 i HS “De Seth et eius generatione”. Det er tyde-
lig at overskriften i Stjórn er utformet etter modell fra det latinske forbildet i SH. 
Både kildeangivelsen i overskriften og avhengigheten av overskriften i SH indikerer 
at den er formet og satt inn av Stjórn I-kompilatoren selv. Stj 728-9 forekommer bare 
i AM 226 fol på grunn av lakune i AM 227 fol. To linjer straks etter står åpne. Det er 
mulig overskriften har bakgrunn i LegAur eller DR og er ufullstendig. Overskriften 
ligger i en annen gate enn de vi hittil har møtt i Stjórn I, idet den knytter til en kirke-
lig høytid. Den som satte overskriften, vil med begrepet “merking” ha fram at det 
dreier seg om en ‘åndelig’ forståelse av fastetiden, han er tydeligvis innforstått med 
at DR gir en symbolsk messeforklaring. Stj 793-6 finnes bare i AM 226 fol på grunn 
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av lakune i AM 227 fol. Overskriften er etter alt å dømme gjort så omfattende den 
er, for å utfylle ledig plass før nytt avsnitt begynner med illuminert stor bokstav 
øverst i neste kolonne. Den innleder en bolk som begynner med Gn 6 med tilhørende 
stoff fra HS’ Genesis-kommentar kapittel 32 “De causa diluvii”. Overskriften slår 
fast 1. at verkets annen del begynner her. 2. Den knytter tråden til “Prologus” og slår 
fast at verket er blitt til “eptir for sỏgn uirðuligs herra hakonar noreghs konungs híns 
koronaða”. 3. Det blir slått fast at bolken som følger, begynner med Noa og byg-
gingen av Arken. 4. Så blir det gitt en opplysning om at teksten hører til lesningen 
annen søndag i ni-ukersfasten. 5. Kildeangivelse og ‘capitulum’. Ut fra slik de øvri-
ge overskriftene i verket er utformet, skulle det ikke være urimelig å anta at ledd 3 
og 5 i oppregningen foran har hørt med i kompilatorens opprinnelige overskrift. De 
andre leddene kan være seinere utvidelser. Fasteperioden som er nevnt, var opprin-
nelig en sju ukers faste som ble påbygd i forkant med to ytterligere fasteuker, slik at 
den til sammen utgjorde en sammenhengende fastetid på ni uker Bøe 1959:189. 
Lesning om skapelsen, patriarkene og Moses hørte hjemme i ni-ukersfasten og i 
påsken Gjerløw 1965. 
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Stj 849-11 er i de to hovedhåndskriftene for Stjórn I nokså like, muligens er vari-
anten i AM 226 fol mest opprinnelig, ettersom “her segir” og “capitulum” er strø-
ket i AM 227 fol. Begynnelsen av avsnittet tilsvarer begynnelsen av Gn 7 og av ka-
pittel 34 i HS’ Genesis-kommentar. Overskriften i HS lyder “De ingressu in ar-
cham”. Stj 888f er det igjen like overskrifter i de to håndskriftene vi sammenligner. 
Overskriften i HS “De egressione Noe et yri” ser ut til å være grunnlag for en utvi-
det versjon av den her, mer utførlig og forklarende. Stj 9212-14 har overskriften i AM 
227 fol en betydelig utvidelse i forhold til den i AM 226 fol. Den delen som er fel-
les, virker selvstendig komponert. Den delen AM 227 fol er alene om, er preget av 
overskriften over kapittel 39 i HS’ Genesis-kommentar “De dispersione filiorum 
Noe”. Stj 9711f har AM 227 fol en lengre og fyldigere overskrift enn AM 226 fol. 
Overskriften i sistnevnte håndskrift dekker bare første tredjedel av det avsnittet den 
står over, og viser ikke tilknytning til noen av overskriftene i kildeverkene. Den sy-
nes å være formulert på grunnlag av opplysninger i første linje i avsnittet. Overskrif-
ten i AM 227 fol knytter til overskriften “De turre Babel” over kapittel 40 i Gene-
sis-kommentaren i HS. Når “nemroth” har fått et karakteriserende adjektiv knyttet til 
seg, er det i samsvar med kompilatorens praksis for øvrig når det gjelder innføring 
av nye personer. Dette tyder på at en mer opprinnelig overskrift er bevart i AM 227 
fol enn i det andre håndskriftet. Også Stj 1001f er overskriften fyldigere i AM 227 fol 
enn i AM 226 fol. Det ser ut som om første del av utvidelsen er inspirert av over-
skriften over SH 1.63 “De Asia et eius capite ...”. Dette tyder på at overskriften i 
AM 227 fol er kompilatorens egen. Overskrifter var vanlige i SH-håndskrifter Par-
ker 1976:139. 

Overskriftene Stj 1139f, Stj 11515 og Stj 1166 mangler i AM 226 fol. Stj 12011 og 
12110 er det spor etter uleselige overskrifter i AM 227 fol, men ingen spor etter over-
skrifter i AM 226. Stj 12122 har en kort overskrift, en tilsvarende mangler i AM 226 
fol. Stj 12221f er overskriftene i de to håndskriftene nær identiske, mens overskriften 
Stj 1309f mangler i AM 226 fol. Stj 1409f er overskriftene i de to håndskriftene noe 
forskjellige, men sier i sak det samme. Versjonen i AM 227 fol viser likhetstrekk 
med overskriften over SH 1.76 “De Africa et eius regionibus ex Isidoro cap. 5” og 
må være inspirert av Vincentius’ formulering. 

Overskriftene Stj 1521 har en likhet i temaet avgudsdyrking, men ellers store 
ulikheter. Siste del av overskriften i AM 226 fol kan være utformet etter modell av 
overskriften SH 1.102 “De ortu Idolatriae sub Nino”. Siste del av overskriften ligner 
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noe på en uttrykksmåte i SnE I 1848:10f, der det heter om Zoroaster “af honum 
hófst skurðgoðavilla”. Stj 1564-6 er overskriftene i de to håndskriftene nokså like. I 
noen håndskriftgrupper av HS har kapittel 42 en overskrift som lyder “de egressu 
thare et suorum in chaldea”. Det kan se ut som om den danner bakgrunn for over-
skriftene i Stjórn I. Stj 1584f møter vi to helt forskjellige tekster. Overskriften i AM 
226 fol setter Gud i sentrum for interessen og forteller hvordan han talte til Abraham 
og ga retning for hans vandring. Ektefellen er også nevnt. Denne overskriften har ik-
ke bakgrunn i noen av kildene, så vidt vi kan se. Overskriften i AM 227 fol poengte-
rer Abrahams reiser og hvilken bedrift det var å reise byen Damaskus. Gudsåpenba-
ringen er ikke nevnt. Overskriften ser ut til å være sammensatt av elementer fra 
overskrifter fra SH 1.101 “De ortu Abrahae ...” og fra HS kap. 44 “De aduentu 
Abre ...” og 45: “De descensu Abre in Egyptum ...”. At Abram bygde Damaskus 
står ikke i noen av kildenes overskrifter. Men IosAnt I 1594f refererer til en overleve-
ring fra 4. bok av Nicholaos Damascenos’ universalhistorie at Abram var konge over 
Damaskus en tid. Det må være denne overleveringen kompilatoren viser til Blatt 
1958:1448. Josefus var tidlig blitt oversatt til latin og flittig ekserpert eller benyttet 
som referanseverk. 
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Stj 1611f er de to overskriftene nokså like, AM 227 fol er alene om å ta med om-
tale av Loth. En viss likhet med overskriften over Genesis-kommentaren i HS kap 
45 kan spores. Stj 1631f har overskriftene noe større variasjon. I stedet for “selldẏs 
ok bla” har AM 227 fol “fra melchisedech”, men AM 226 fol har en “i” etter “so-
doma” som ikke hører hjemme der. Formen “selldys” er en feilskriving for “sebyis”, 
som igjen er en forvansket form av Vulgatas “Seboim” (et stedsnavn) Gn 142 Biblia 
1926:193 apparat. Stj 16712f er første halvpart av overskriftene like, i siste halvpart 
er der stor forskjell. Versjonen i AM 227 fol synes inspirert av den overskriften som 
endel HS-håndskrifter har over kapittet 48 av Genesis-kommentaren der “De sacrifi-
cio Abrae ...”. Stj 17018-20 er overskriftene nokså like, og Stj 17221f er overskriftene 
helt like. Siste delen, “vm skurðar skirn”, er antagelig satt til på grunnlag av over-
skriften til kap. 50 i Genesis-kommentaren i HS slik den lyder i endel håndskrift-
grupper “de pacto circumcisionis ...”. 

Stj 1781f har håndskriftene vidt forskjellige overskrifter. Begge overskriftene går 
på avsnittets sakinnhold, men AM 226 fol setter Gud og hans åpenbaring for Abra-
ham i sentrum. Denne overskriften ser ut til å være satt uavhengig av kildeverkenes 
overskrifter. I AM 227 fol synes imidlertid overskriften å være kalkert over kapittel 
51 i Genesis-kommentaren i HS “De tribus angelis susceptis ab Abraham”. I til-
legg bygger den norrøne overskriften på noen ord fra HS-teksten i HG 51.3 “unum 
ex eis adoravit”. 

Stj 18011f er overskriftene forskjellige av profil. I AM 226 fol er Gud hovedaktør. 
Han snakker med Abraham og lar så byene Sodoma og Gomorra “niðr sauckua”. 
Denne overskriften har ikke noe forelegg eller noen modell i kildene. Overskriften i 
AM 227 fol dekker i sak det samme som den i det andre håndskriftet, men er formet 
på grunnlag av en sammenslåing av overskriftalternativer over kapitlene 52 og 53 i 
HS’ Genesis-kommentar “De duobus angelis descendentibus in Sodomam” og 
“De subversione Sodomorum”. Også Stj 18713f er overskriftene noe forskjellige, 
idet AM 227 fol oppgir navnene på dattersønnene til Loth, det gjør ikke AM 226 fol. 

Stj 1891f er de to overskriftene igjen helt ulike, selv om begge går på sakinnhol-
det i avsnittet de hører sammen med. I AM 226 er Gud hovedperson, og det blir lagt 
vekt på at han åpenbarer seg for og irettesetter kong Abimelek. Denne overskriften 
finnes det ikke forelegg for i kildene. I overskriften AM 227 fol er det Abrahams 
reise til kong Abimelek som er hovedsaken. Her er tydelig overskriften over kap 55 i 
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en del håndskrifter av HS’ Genesis-kommentar forbildet “De peregrinatione abra-
he apud abimelech regem gerare”. Det er satt inn en forklarende utfylling “pa-
lestine” i den norrøne teksten. Det er tydeligvis denne siste overskriften som er den 
mest opprinnelige. 

Stj 1921f er de to overskriftene like et langt stykke på vei, men så har AM 226 fol 
et tillegg om at Gud åpenbarer seg. Overskriften over kapittel 56 i HS’ Genesis-
kommentar lyder i en gruppe håndskrifter “De ortu ysaac et eiectione agar cum fi-
lio”. Den korteste overskriftversjonen må være hentet herfra, og den er sannsynligvis 
mest opprinnelig. Men skriveren, eller den som satte inn tillegget, fant nok at lede-
tanken at Gud gir seg til kjenne for mennesker, ikke var klart nok ivaretatt. 
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Stj 1945f faller de to overskriftene stort sett sammen. De forklarer og forenkler i 
forhold til overskriften over kapittel 57 av HS’ Genesis-kommentar “De puteo ju-
ramenti”, som en gruppe håndskrifter har her, og som de norrøne overskriftene må 
gå tilbake på. Stj 19513f er første del av overskriftene nokså like, men så skiller de 
lag. Siste del av overskriften i AM 227 fol er oversatt til norrønt etter overskriften i 
en nokså fast gruppering av håndskrifter, over kapittel 58 i Genesis-kommentaren i 
HS “De immolatione arietis pro ysaac”. Skriveren i AM 226 fol har funnet det 
nødvendig i stedet å understreke at Abraham holdt fast på sin Gud i prøvelsens 
stund. Den delen av overskriften som håndskriftene har felles, samt den delen AM 
227 fol er alene om, er sannsynligvis mest opprinnelig. 

Stj 20219f  er overskriftene nokså forskjellige. Den i AM 226 fol finner vi ikke 
noe forelegg for i kildene, den i AM 227 fol ser derimot ut til å være oversatt etter 
overskriften over kapittel 60 i HS’ Genesis-kommentar, som vi finner i samme faste 
gruppe håndskrifter som før er nevnt “De legatione eliezer in mesopotamiam”. 

Stj 2094 nevner begge overskriftene Abrahams død, men ellers er de nokså ulike. 
Overskriften i AM 226 fol dekker bare en del av avsnittet den står over. Er over-
skriften i Stjórn I satt av kompilatoren selv, må han ha visst dårlig beskjed om inn-
holdet i avsnittet. Men dette ligner ikke hans ellers så samvittighetsfulle gjengivelse 
av tekstinnhold i overskriftene, til dels mer presist enn i HS. At teksten fra 21020 i 
avsnittet faller utenfor overskriften, kan være en indikasjon på at dette er et seinere 
tillegg til verket. Kanskje har overskriften over HS’ Genesis-kommentar kap 62 vært 
mønster for kompilatoren “De morte Abrahe post susceptam sobolem de Cethu-
ra”. 

Stj 2131f er overskriftene like i relateringen til kirkeåret, men ellers nokså for-
skjellige. Den i AM 226 gir en kombinasjon av henvisning til langfasten (sju-
ukersfasten) og bibelteksten om Jesu fristelse (Mt 41-11 og parallelltekster). Den går 
kanskje tilbake på overskriften over gjengivelsen av denne bibelteksten i HS’ evang-
eliekommentar “De Jesu jejunio et tentatione”. Det er tatt inn utdrag fra denne i 
avsnittet, se Stj 218ff. Overskriften i AM 227 fol går imidlertid mer spesifikt på ti-
den i kirkeåret der lesningen av dette bibelstoffet hører hjemme: første søndag i 
langfasten, dvs. tredje søndag i langfasten, se ovenfor. Her ser det ut til at AM 226 
fol har bevart noe av kompilatorens overskrift, mens AM 227 fol har fått en ny over-
skrift ut fra forsøk på å tilpasse verket til kirkelig bruk. 

Stj 2391f er overskriftene nokså like, som vanlig er den i AM 226 fol mest utfør-
lig, med forklarende tillegg. Ingen av overskriftene ser ut til å ha bakgrunn i kildenes 
overskrifter. Stj 24118f er overskriftene igjen nokså forskjellige. Den i 226 fol er per-
sonfokusert og ser ikke ut til å ha noe forelegg eller mønster. Den i AM 227 fol nev-
ner saken avsnittet handler om: førstefødselsretten, og må i det vesentlige være hen-
tet fra kapittel 66 i HS’ Genesis-kommentar “De uenditione primogenitorum 
Esau”. Til slutt kommer et forklarende tillegg. De to korte overskriftene Stj 24320 er 
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helt forskjellige. Den i AM 226 fol legger vekten på at Gud åpenbarer seg, mens den 
i AM 227 fol er oversatt etter overskriften over kapittel 67 i HS’ Genesis-kommentar 
“De descensu Ysaac in Geraram”. Områdenavn er imidlertid erstattet av kong 
Abimeleks navn, og det er satt til kildeangivelse. Overskrift Stj 24318 er AM 226 fol 
alene om. Den har ikke bakgrunn i tekststoffet den her er knyttet til. 5 
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Stj 24815f er de to overskriftene i sak like, men den fra AM 226 fol har et forkla-
rende tillegg og mangler siste halvdel. Den tilsvarende overskriften over kapittel 69 i 
HS’ Genesis-kommentar lyder “De benedictionibus Iacob” og kan ha vært et ut-
gangspunkt. Overskriftene Stj 25317 har likhetstrekk, men er nokså forskjellige. AM 
226 fol setter Gud i sentrum ved å framheve at han åpenbarte seg for patriarken Ja-
kob i søvne. AM 227 fol setter derimot patriarken i sentrum. Overskriften der synes 
å ha en viss tilknytning til overskriften over kapittel 73 i HS’ Genesis-kommentar 
“De somnio Iacob cum fugeret in Mesopotamiam”, ettersom “somnium” i mid-
delalderlatin kan bety både “søvn” og “drøm”. 

I Stj 25718 har de to håndskriftene patriarken “Iacob” felles, men lite ellers. AM 
226 fol er mest sakorientert her og sammenfatter det som blir sett som viktigst i 
sammenhengen. AM 227 fol sier bare kort at Jakob møtte sin kommende svigerfar 
Laban. Ingen av variantene har støtte i kildeverkenes overskrifter. Stj 2627 gir oss to 
overskrifter som saklig sett har mye til felles, men som også er ulike. Den i AM 226 
fol kan en ikke finne noen modell for, den i AM 227 fol ser ut til å ligge nær den 
over kapittel 72 i Genesis-kommentaren i HS “De quatuor filiis Lie et filiis ancilla-
rum”. 

Stj 26421f er de to avskriftene nokså avvikende seg imellom. Den i AM 226 fol 
virker fritt komponert for å dekke avsnittet den hører til, mens overskriften i AM 
227 fol tydelig er overtatt fra overskriften over kapittel 73 i HS’ Genesis-kommentar 
“De reliquis filiis Lie et ortu Ioseph”. Stj 26613 viser oss to helt forskjellige over-
skrifter. Den i AM 226 fol virker noe generell og synes å være fritt komponert. Den i 
AM 227 fol er i all hovedsak en oversettelse fra overskriften over kapittel 74 i Gene-
sis-kommentaren i HS “De diversis coloribus uirgarum et fetibus”, bare “iacobs”  
er tilføyd. 

Innholdsmessig står de to overskriftene Stj 27117 nær hverandre, men utforming-
en er nokså forskjellig. Den i AM 226 fol virker fritt laget, mens den i 227 er over-
satt etter overskriften over kapittel 75 i HS’ Genesis-kommentar “De fuga Iacob et 
federe inito cum Laban”. De to parallelle overskriftene vi finner i Stj 27518 er nok-
så forskjellig formulert og kan heller ikke sies å dekke hverandre i sak. Den i AM 
226 fol savner grunnlag i kildeverkenes overskrifter, mens den i AM 227 fol er en 
noe fri gjengivelse av overskriftene over kapittel 76 og en del av kapittel 77 i HS’ 
Genesis-kommentar, de lyder i sin helhet slik “De muneribus premissis Esau” og 
“De lucta Iacob cum angelo et mutatione nominis”. 

Stj 2812f presenterer for oss to helt forskjellige overskrifter, både hva form og 
innhold angår. Overskriften AM 226 fol har en feilskriving “lye” i stedet for “dẏna”, 
og den synes å være komponert uavhengig av kildene. Den i AM 227 fol ser ut til å 
være utformet delvis etter modell av første del av overskriften over kapittel 79 i HS’ 
Genesis-kommentar “De morte Sichimitarum pro raptu Dine”, med tillegget “ok 
flotta iacob”. Også neste par overskrifter Stj 2865 er totalt forskjellige. Den i AM 
226 fol har ikke noe forelegg i kildene. Den i AM 227 fol er sammensatt av første 
del av overskriftene over kapitlene 80 og 81 i Genesis-kommentaren i HS, som lyder 
“De morte Rachel in partu Beniamin” og “De morte Ysaac et regibus Edom”. 

Stj 28818-20 har vi to overskrifter tydeligvis formulert uavhengig av hverandre, 
selv om de i sak delvis dekker det samme. Den i AM 226 fol har ikke bakgrunn i 
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kildeoverskrifter. Den i AM 227 fol synes å være en kombinasjon bygd på fri gjen-
givelse av overskriftene over kapittel  82 og 83 i Genesis-kommentaren i HS. Disse 
lyder “De uenditione Ioseph” og “De ingressu Ioseph in Egyptum”. Stj 29511f har 
AM 226 fol og AM 227 fol overskrifter som dekker hverandre i sak, men er nokså 
forskjellig utformet. Den første er ikke hentet fra kildeverkene, men sannsynligvis 
fritt formet av skriver. Den i AM 227 fol er oversatt etter overskriften over Genesis-
kommentarens kapittel 84 i HS “Quod Iudas genuit Phares et Zaram de Tha-
mar”. Denne må være mest opprinnelig. Overskriftene Stj 2992f er helt forskjellige. 
Igjen har AM 226 fol en selvstendig, fri utforming av overskriften, mens AM 227 
fol har bygd på en kombinasjon av overskriftene over kapitlene 85 og 86 i Genesis-
kommentaren til HS. Disse lyder “De incarceratione Ioseph” og “De expositione 
somniorum pincerne et pistoris”. Stj 3038f viser oss også to forskjellige overskrif-
ter, men i sak dekker de hverandre. Igjen er det den i AM 226 fol som er fritt utfor-
met, mens den i AM 227 fol er en oversettelse av overskriften over kapittel 87 i HS’ 
Genesis-kommentar “De sublimatione Ioseph pro expositione somnii Pharaonis”. 
Stj 30717f har kompilatoren byttet over til ny kilde, og overskriftene bærer preg av 
det. De er forskjellige, men dekker hverandre i sak. Den i AM 226 fol tar inn navnet 
på Aseneths far, den i AM 227 fol har kildeangivelse tilføyd. Overskriften over 
tekstkilden SH 1.118 lyder “Ex historia Asseneth”. Stj 3101f er like i innhold, men 
hver for seg er de selvstendig formulert, og en kan ikke peke på overskrifter i kilde-
ne som kan ha vært benyttet som grunnlag for utformingen. Stj 31210f er overskrifte-
ne i de to Stjórn-håndskriftene nokså like, en kan ikke peke på kilder for noen av 
dem. Den i AM 226 fol markerer at det er Guds engel som kommer til Aseneth, slik 
vi har sett at overskriftene tidligere i håndskriftet framhever Gud som aktør. Også Stj 
3153 nevner overskriften i AM 226 fol at det er Guds engel som viser seg, AM 227 
fol sier bare at det er engelen. De to overskriftene er nokså forskjellige, begge er an-
takelig fritt formet på grunnlag av tekstinnholdet de skal dekke. Det finnes ingen 
motsvarig overskrift i SH, så vidt vi kan se. 
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Stj 31821f er de to overskriftene forskjellige. Den i AM 226 fol synes å være fritt 
komponert for å dekke innholdet i det avsnittet den står over. Overskriften i AM 227 
fol er en oversettelse av overskriften over kapittel 88 i HS’ Genesis-kommentar “De 
ingressu fratrum Ioseph in Egyptum sine Beniamin”. Stj 32513f er AM 227 fol 
alene om overskrift. Den er en oversettelse og en sammenkobling av overskriftene 
over kapitlene 90 og 91 i HS’ Genesis-kommentar, som lyder slik “De ingressu fra-
trum in Egyptum” og “Quod Ioseph indicavit se fratribus”. Stj 33411f er over-
skriften i AM 226 fol fri i utformingen og som vanlig sentrert om hvilke personer 
avsnittet den står til, handler om. Den i AM 227 fol er en oversettelse av overskriften 
over kapittel 92 i Genesis-kommentaren i HS “De descensu Israel in Egyptum”. 
Denne overskriften er tatt inn i SH 1.123 som første del av overskriften der over 
tekst med tilsvarende innhold. 

Stj 33910f presenterer to ulike overskrifter over et langt avsnitt som i sin helhet er 
hentet fra SH. Den i AM 226 fol sier at kapitlet handler om Aseneth og Josef, mens 
den i AM 227 fol fokuserer på kongssønnens (dvs. faraos sønn) svik mot Josef, som 
siste del av avsnittet handler om. Det dreier seg om et konspirativt anslag mot Josefs 
liv, utført av Josefs halvbrødre Dan og Gad. Siste del av overskriften over SH 1.123 
har dette med “De ... seductione Dan et Gad”. Overskriften i AM 227 fol er tyde-
ligvis uavhengig av denne. I Stj 34219 er igjen overskriften i AM 226 fol innholds-
nøytral og personfiksert, mens den i AM 227 fol er handlingsorientert. Denne siste 
er en oversettelse av og en sammenslåing av overskriftene over kapitlene 95 og 96 i 
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Genesis-kommentaren i HS, som lyder “De iuramento quod fecit Ioseph patri” og 
“De benedictione Effraim et Manasse”. 

Stj 3466 virker overskriften i AM 226 fol formell og personfiksert og går ikke 
tilbake på noen overskrift i kildeverkene. Den i AM 227 fol ser ut til å være utformet 
på bakgrunn av overskriften  over kapittel 97 i Genesis-kommentaren i HS “De be-
nedictionibus tribuum”. Overskriftene Stj 35615f er like i at de nevner patriarken 
Jakobs død, men er ellers forskjellige. Den i AM 226 fol er nøytralt refererende og 
synes å være fritt formulert uten basis i kildeoverskrifter. Den i AM 227 fol er en 
oversettelse av overskriften over kapittel 109 i HS’ Genesis-kommentar “De morte 
Iacob et translatione eius in Hebron”.  I overskriftene Stj 3597 er den i AM 226 fol 
mest utførlig, den gjengir hovedinnholdet i kapitlet den hører hjemme over, men har 
skrivefeilen “bræðra” i stedet for “suna”. Den i AM 227 fol er en oversettelse av 
overskriften over kapittel 110 i Genesis-kommentaren i HS “De morte Ioseph”. 
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Stj 36021f slår begge overskriftene fast at bolken de står over omfatter “testamen-
tis”, for øvrig er de nokså forskjellige. SH 1.125.1 “... testamenta duodecim Patriar-
charum” er kanskje bakgrunn for overskriften i AM 227 fol. Den i 226 virker for-
mell og pregløs. 

Stj 37010-12 har bare AM 226 overskrift, på grunn av lakune i AM 227 fol. Den 
markerer overgang til Ex. Trolig er den selvlaget av skriver og gjengir i stikkords 
form innholdet i Ex 1. Også Stj 3738f er AM 226 fol alene om overskrift på grunn av 
lakune i AM 227 fol. Den er nokså formell, nøytral og pregløs og er antakelig selv-
komponert. 

Stj 27419f gir overskriften i AM 226 fol god dekning innholdsmessig, den har en 
viss innholdmessig likhet med overskriften over SH 1.131 “De Api et Serapi quos 
colebant Ægyptij”. AM 227 fol har en overskift oversatt fra overskriften over kapit-
tel 4 i HS’ Exodus-kommentar “De submersione58 parvulorum”. Siste delen av 
overskriften, som nevner den egyptiske guden Apis, er tydeligvis satt til på egen 
hånd. 

Stj 37711f er ordleggingen i overskriften i AM 226 fol preget av at den som har 
skrevet den, ville ha med den nærmest obligatoriske innledningsformularen “her se-
gir”. Ellers er de to overskriftene ikke så ulike. Begge, men AM 227 fol best, gir en 
norrøn oversettelse av femte kapittel i HS’ Exodus-kommentar “De ortu, et educa-
tione Moysi”, som for øvrig er overtatt i SH 2.1. Stj 3816f er de to overskriftene noe 
forskjellige, idet de legger vekten på helt ulike momenter. AM 226 fol nevner bare 
Mose reise til Etiopia og at han kom tilbake derfra til Egypt. Den i AM 227 fol har 
imidlertid Mose etiopiske ektefelle som tema, og er tydeligvis kalkert over over-
skriften i sjette kapittel av HS’ Exodus-kommentar “De uxore Moysi Æthiopissa”. 
Navnet på Mose ektefelle Tarbis er i den norrøne gjengivelsen noe forvansket. Også 
i neste sett med overskrifter er avvikene store. De framhever hver for seg helt for-
skjellige momenter i avsnittet de dekker. I AM 226 fol er det lagt vekt på å få fram 
det som bibelavsnittet Ex 211-15 omhandler. Overskriften kan kanskje være lagd etter 
modell av overskriften over SH 2.3 “De percussione Ægyptij et fuga Moysi in 
Madian”. Overskriften i AM 227 fol har antakelig bakgrunn i overskriften over sy-
vende kapittel av Exodus-kommentaren i HS “De fuga Moysi, et affinitate Jethro”. 

Stj 38815f gir de to overskriftene ulike versjoner, men står sammen om sak: Mo-
ses foran den brennende tornebusken. Dette kan ha en viss likhet med overskriften 
over kapittel 8 i HS sin Exodus-kommentar “De Dei visione in rubo”. AM 226 fol 
legger vekt på gudsåpenbaringen fenomenet innebærer, AM 227 fol sier bare at Mo-

 
58 Så etter Migne 198:1145. HS Ven har: “subversionem”. 
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ses så busken. Stj 3946 har de to håndskriftene noe forskjellige overskrifter, selv om 
de i sak for en stor del faller sammen. Overskriften i AM 227 fol kan være kalkert 
over overskriften over kapittel 10 i Exodus-kommentaren i HS “De reditu Moysi in 
Ægyptum, et dimissione uxoris”. I AM 226 fol er det som vanlig de handlende 
personer som framheves, mens det som skjer, bare er nevnt nøytralt. 5 
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Stj 39516-18 er det i AM 226 fol, som så ofte før, personene som har vekt, hand-
ling blir ikke nevnt. I AM 227 fol blir derimot handlingen framhevet, at Moses og 
hans bror Aron går fram for farao. Vi har ikke funnet noen kilde bak overskriften i 
AM 226 fol, men den i AM 227 fol kan være en noe mer utførlig gjengivelse av 
overskriften over kapittel 11 i Exodus-kommentaren i HS “De primo ingressu ad 
Pharaonem”. Stj 3988 har AM 227 fol en kort overskrift, som ser ut til å være direk-
te oversatt etter overskriften over kapittel 12 i Exodus-kommentaren i HS “De 
afflictione filiorum Israel”. Overskriften i AM 226 fol er lang og forklarende. Den 
legger vekt på Guds vilje og verk og er tydeligvis en videre utbygging av overskrif-
ten i AM 227 fol. De to parallelle overskriftene Stj 4014f er vidt forskjellige. Den i 
AM 226 fol går ut på å framheve Guds ordning og budskap. I AM 227 fol dreier 
overskriften seg om underet med stavene som ble til eiterormer. Den er oversatt etter 
overskriften over kapittel 13 i HS’ Exodus-kommentar “De mutatione virgarum in 
colubrum”. I overskriften AM 227 fol forekommer en feilskriving i håndskriftet, 
idet “af” står i stedet for “at”. 

Stj 40314 står en overskrift i AM 226 som begrenser seg til den første av Egypts 
ti plager, eller “vndre” som de kalles her. I AM 227 fol står en samleoverskrift over 
alle plagene, som her betegnes som “vnndrum ok afellum”. Denne siste overskrif-
ten er sannsynligvis en oversettelse av fellesoverskriften over kapitlene 14 og 15 
som forekommer i Exodus-kommentaren i HS “De plagis Ægypti, et de aqua versa 
in sanguinem”. Overskriftene over de ti plager fram til Stj 41810 er i AM 226 fol å 
betrakte som under-overskrifter. De er føyd inn i teksten på samme måte som kilde-
angivelser er det, og det er ikke brukt stor initial for å markere avsnitt der disse over-
skriftene er brukt. I AM 227 fol er de fire overskriftene som finnes, markert på van-
lig måte med stor initial. 

Stj 40518 går begge håndskrifter videre med numerisk oppregning av “undr” 
(AM 226 fol) respektive “áfelli” (AM 227 fol). Stj 40720f markeres begynnelse på 
tredje plage, underoverskrift i AM 226 fol. AM 227 fol erstatter fra og med her  
“áfelli” med “slag”. Stj 4098f finner vi underoverskrift i AM 226 fol, vanlig over-
skrift i AM 227 fol. Stj 41110 finner vi markering av 5. under i AM 226 fol, det andre 
håndskriftet har lakune. Stj 4127 står markering av 6. under i AM 226 fol, lakune i 
AM 227 fol. Stj 41219f står markering i tekst av 7. under, lakune i AM 227 fol. Stj 
41412 markeres i tekst 8. under i AM 226 fol, lakune i AM 227 fol. Stj 41610 marke-
res 9. under i tekst, lakune i AM 227 fol. Stj 4178 markeres 10. under i tekst i AM 
226 fol, lakune i AM 227 fol. 

Stj 41810f finnes bare overskrift i AM 226 fol, lakune i AM 227 fol. Overskriften 
virker fritt utformet på grunnlag av overskriften over HS’ Exodus-kommentar kapit-
tel 24 “De Diebus Ægyptiacis”, som en eksplikasjon av den. 

Stj 4197f AM 226 fol og AM 227 fol har ulike overskrifter. Det første håndskrif-
tet legger vekt på Guds ordning i forbindelse med slaktingen av påskelammet og po-
engterer Guds styring. Det andre angir den tiende egyptiske plage og påskelammet 
som avsnittets tema. Siste del av overskriften i AM 227 fol synes å være lånt fra sis-
te del av overskriften over kapittel 25 i HS’ Exodus-kommentar “De diebus Azy-
morum, et Agno pascali”. 
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Stj 42515f har de to håndskriftene ulike overskrifter AM 226 fol nevner nøytralt 
og pregløst at innholdet går på israelsfolkets ferd. AM 227 fol har her ikke avsnitts-
markering, men det er fordi I-en foran “sraels” ved begynnelsen av Stj 42516 er ute-
glemt i håndskriftet. Dette siste håndskriftet sier mer presist enn AM 226 fol at det 
dreier seg om israelsfolkets utferd fra Egypt. Overskriften i håndskriftet er en gjen-
givelse av overskriften over kapittel 27 i Exodus-kommentaren i HS “De exitu Isra-
el de Ægypto”. 
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Også Stj 4301f møter vi forskjellig overskrifter. I AM 226 fol framheves at Gud 
ledet israelsfolket over Rødehavet. Overskriften i AM 227 fol er oversatt etter over-
skriften over kapittel 31 i HS’ Exodus-kommentar “De transitu maris rubri”. At 
“transitus” er gjengitt med “vmferð” i stedet for “yfirferð” har vi også et eksempel 
på når “victima transitus” Ex 1227 blir gjengitt som “vmferdar fẻring” Stj 4243. 
Oversettelsen viser tilpasning til kirkelig messe- og prosesjonsterminologi. 

Stj 43713f er overskriftene i de to parallellhåndskriftene ulike. AM 226 fol’s 
overskrift er pregløs og sier lite om innholdet i det stykket den står til. I AM 227 fol 
forteller overskriften hvilken episode under israelsfolkets ferd avsnittet dreier seg 
om. Den er en oversettelse av overskriften over kapittel 32 i HS’ Exodus-kommentar 
“De dedulcoratione aquæ Marath”. Også Stj 4398 er overskriftene forskjellige. I 
AM 226 fol legges vekt på Guds åpenbaring og hans veiledning. Overskriften i AM 
227 fol er satt på grunnlag av overskriften over kapittel 34 i HS’ Exodus-kommentar 
“De coturnicibus, et manna”. 

Stj 4459 finnes det overskrift bare i AM 226 fol. I AM 227 fol er det satt av åpen 
plass for overskrift. Overskriften i AM 226 fol legger vekt på å få med at Gud talte 
med Moses. Stj 44617 er det også bare AM 226 fol som har overskrift. Den har en 
viss overensstemmelse med overskriften over kapittel 36 i HS’ Exodus-kommentar 
“De pugna contra Amalech”. Stj 4492 er det også bare AM 226 fol som har over-
skrift. Siste halvpart av den har en viss likhet med den over kapittel 37 i HS’ Exo-
dus-kommentar “De subdivisione Magnatum ad consilium Jetro”. 

 
Undersøkelsen omfatter i alt 110 overskrift-steder i Stjórn I. 14 overskrifter mangler 
i AM 227 fol på grunn av lakuner. Dessuten mangler 4 overskrifter fordi de ikke er 
føyd inn på plass som står åpen for dem i håndskriftet. Endel overskrifter finnes bare 
i AM 227 fol, og ikke i AM 226 fol. Et par av disse er det åpen plass for i AM 226 
fol. 

Til å begynne med virker overskriftene i håndskriftene AM 227 fol og AM 226 
fol uavhengige av kildene. Men etter hvert viser de - først og fremst i AM 227 fol - 
avhengighet av overskrifter i HS. Vi kan spore SH bak enkelte overskrifter, men selv 
i avsnitt der stoffet i sin helhet er hentet fra SH, er det sjelden at overskriftene derfra 
er direkte benyttet. Ved én anledning har vi funnet påvirkning fra en overskrift i 
AugDGM, som en del av stoffet i avsnittet overskriften dekker, er hentet fra. Der en 
del av stoffet er hentet fra Bibelen, er overskriftene noe friere i forhold til HS-
overskriftene enn ellers. Overskriftene over de tre bolkene som tar for seg de tre 
kjente verdensdelene, Stj 1001-1521, vitner om sans for tall, system og orden. Det 
samme gjør overskriftene over Egypts 10 plager Stj 40315-4198. Dette er trekk vi 
også ellers finner i Stjórn I-kompilatorens verk. 

Betegnelsen “capitulum” blir brukt i overskriftene over endel kapitler i både AM 
227 fol og AM 226 fol. I AM 226 fol står det latinske ordet bestandig til slutt i over-
skriften, i AM 227 fol kan det også stå først. Det står ikke ved alle avsnitt og fore-
kommer noe hyppigere i AM 227 fol enn i AM 226 fol. Den uregelmessige bruken 
tyder på at ordet ikke har hørt med til kompilatorens eventuelt opprinnelige over-
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skrifter, men er satt til på etterskudd. Betegnelsen blir gjerne brukt over “bibelavsnitt 
som läsestycke i tidegudstjänsten” Gloss I:127. Den kunne betegne en bibeltekst ved 
innledningen til en preken slik som hos Petrus Comestor. Den kunne også markere 
et summarium plassert i begynnelsen av en tekst, LexLat 143f, eller nærmest indike-
re temaangivelse Nierm 1976:136b. Siden ordet har så pass vid betydning og er så 
pass vanlig brukt, kan vi bare ut fra forekomst vanskelig slutte at verket var brukt i 
kirkelig sammenheng. 
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Vi har sett at enkelte overskrifter som Stj 793-6 og Stj 2131f viser forsøk på å til-
passe Stjórn I til kirkelig bruk, antakelig på etterskudd. Disse overskriftene har det 
til felles at de bryter markert med overskriftsmønsteret ellers i verket. Til sammen 
gir disse momenter indisier for at en ettertid har forsøkt å legge Stjórn I til rette for 
mer direkte kirkelig bruk enn verket opprinnelig var tiltenkt. 

Det grunnleggende prinsipp for setting av overskrifter er felles for AM 227 fol 
og AM 226 fol. I begge håndskrifter sammenfatter og tematiserer overskriftene det 
avsnittet de innleder. Ved dette går skriverne inn i en felleseuropeisk tradisjon Astås 
1984c. Overskriftene i de to håndskriftene er nokså like i første tredjedelen av ver-
ket. Men etter den naturhistorisk-geografiske bolken begynner de å bli nokså for-
skjellige fra hverandre, først av og til, seinere regelmessig. I sak kan midlertid de pa-
rallelle overskriftene i de to håndskriftene ofte uttrykke det samme. De i AM 227 fol 
er ofte noe lengre, mer utfyllende og mer presise enn overskriftene i AM 226 fol. 
Skriverne bak AM 227 fol har i særlig grad sett det som sitt ansvar å presentere teks-
ten i Stjórn I under gode, dekkende overskrifter. 

De to håndskriftene følger hverandre stort sett i inndelingen av Stjórn I. Bare 
unntaksvis har det ene håndskriftet en avsnittsmarkering som ikke har sin parallell i 
det andre. I de bevarte delene av håndskriftene der det er mulig å foreta sammenlig-
ning mellom dem, finnes noen flere avsnittsinndelinger i AM 227 fol enn i AM 226 
fol. Den lange Asia-delen Stj 1001-12219 har i AM 227 fol to avsnittsinndelinger som 
ikke forekommer i AM 226 fol Stj 1139f og 11515. Europa-delen Stj 12219-1408 er i 
AM 227 fol delt i to med en ny overskrift Stj 1309f. Overskriften Stj 71 mangler i 
AM 226 fol, mens fragmentet NRA har en noe utvidet variant. 

Når det i tillegg til nært fellesskap mellom parallelloverskrifter i de to hoved-
håndskriftene dessuten er stor likhet med tilsvarende overskrifter i kildeverkene, må 
dette tyde på at disse overskriftene er hentet fra kildene av kompilatoren selv og satt 
inn i Stjórn I. Mange av overskriftene har tillegg som skal skape større klarhet enn 
kildeverkets overskrift gir. Et karakteriserende adjektiv kan være skutt inn, eller det 
kan være satt inn et navn. Slike trekk er godt i tråd med kompilatorens framgangs-
måte ellers. Det ser ut som om overskriftene i AM 227 fol er i best samsvar med 
med kompilatorens tekstgjengivelse for øvrig, f.eks. dette å la gudsåpenbaringer som 
fenomen tre noe tilbake. De er formulert i overensstemmelse med det vi kunne kalle 
“itinerarium et gesta”-prinsippet. Et karakteristisk eksempel er overskriften Stj 1584f. 
Dette er sannsynligvis en overskrift kompilatoren har formulert og satt inn i verket. 

Overskriftene i AM 226 fol har hyppig “Her segir” som innledning, noe som of-
test mangler i AM 227 fol, selv om de parallelle overskriftene ellers er nokså like. 
AM 226 fol er langt vagere i sin gjengivelse/gjenspeiling av overskrifter i kildever-
kene enn AM 227 fol. Avhengighet spores langt sjeldnere der enn i de tilsvarende 
overskrifter i AM 227 fol. Overskriftene i AM 226 fol er også mer upresise og preg-
løse enn de i AM 227 fol, og oppviser flere ganger misforståelser og feilskrivinger i 
forhold til de tilsvarende i AM 227 fol. Enkelte av dem svarer mindre godt til inn-
holdet i avsnittene de dekker. Men en del av overskriftene bygger tydeligvis på det 
felles håndskriftforelegg for AM 227 fol og AM 226 fol. Det ser ut til at kompilato-
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rens egne overskrifter er bedre ivaretatt i AM 227 fol enn i søsterhåndskriftet. At 
overskriftene i AM 227 fol inneholder kildereferanser langt oftere enn de tilsvarende 
i AM 226 fol, peker i samme retning. Det er vanskelig å tenke seg at en seinere av-
skriver har slått opp i kildene for å sette til kildereferanse eller sette en overskrift 
som samsvarte med kildens. Da var det langt lettere å stryke en kildereferanse. At 
Stjórn I-overskriftene i bare liten grad kan sies å gjenspeile noen tendens på dette 
punktet, er et argument e silentio for det samme.  
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Enkelte ganger kan imidlertid parallelloverskriftene i de to hovedhåndskriftene 
komme hverandre nær, også i de siste 2/3-deler av Stjórn I. Det forekommer gjerne 
når overskriften i AM 227 fol impliserer en gudsåpenbaring. Skriveren bak AM 226 
fol har ikke funnet det nødvendig å endre overskriften noe særlig her. Andre ganger 
skiller overskriftene i AM 226 fol seg ut fra dem i AM 227 fol ved at de understre-
ker Guds vilje, sier at Gud åpenbarer seg eller at Gud styrer. Dette preger så pass 
mange av overskriftene i AM 226 fol til forskjell fra de tilsvarende i AM 227 fol at 
vi må karakterisere det som en tendens. Sett under ett viser personen bak overskrif-
tene i AM 226 en meget bevisst og selvstendig oppfatning av hva teksten de dekker 
dreier seg om, trass i den leilighetsvise uklarheten det er pekt på ovenfor. Han har 
forsøkt å sette profil og preg på verket ved å framheve det han så som det vesentlige 
i tekstene. Av dette kan vi slutte at overskriftene i AM 226 fol i stor grad må være 
formulert av skriveren. I første del av verket har han ofte overtatt overskrifter fra sitt 
forelegg, men er etter hvert blitt selvstendigere og mer markert. Overskriftene i AM 
227 fol synes å være i best overensstemmelse med tendenser vi ellers finner i verket, 
og må i større grad enn de i AM 226 fol være kompilatorens egne. 

 
Kildemarkeringer 
Både AM 226 fol og AM 227 fol har kildemarkeringer. En rekke steder er kilde til 
den tekst som følger, angitt med rød skrift. Andre ganger står kildeangivelse som 
element i fortløpende tekst uten visuell markering. Leilighetsvis kan vi finne en 
kombinasjon av visuell kildemarkering og innbygd tekstreferanse, som når “augusti-
nus” i begge håndskriftene Stj 4513 er angitt med rødt. Håndskriftteksten har ingen 
kildemarkering til å begynne med, den første er “Genesis” Stj 186. Siden finnes disse 
markeringene regelmessig gjennom Stjórn I-teksten. Håndskriftene følges imidlertid 
ikke helt ad i dette. AM 227 fol har endel kildemarkeringer som mangler i AM 226 
fol. Dessuten står ikke kildemarkeringene helt på samme tekststed. De to håndskrif-
tene kan leilighetsvis oppgi forskjellige kilder, eller den ene kildeangivelsen kan 
være mer omfattende enn parallellen i det andre håndskriftet. Det kan se ut som om 
kildeangivelsene i begge håndskrifter er noe tilfeldig plassert. Ofte kan de stå midt 
inne i et stykke fra en kilde og ikke ved begynnelsen av det, f.eks. Stj 42814 i stedet 
for Stj 4287. Kildeangivelsene er som oftest korrekte, men slett ikke alltid. Det hen-
der også at de to håndskriftene kan angi hver sin kilde, som Stj 2319, der det i AM 
227 fol er vist til HS, mens AM 226 fol viser til SH. Begge håndskriftene har noe 
rett. Den følgende teksten begynner med å gjengi et par linjer fra SH 1.22 som også 
står i HS, men fortsetter så med tekst fra sistnevnte kilde. Stj 266 har en referanse til 
SH som mangler i AM 226 fol. 

 
Referanser til andre tekststeder i verket 
Med i kompilatorens ordnings- og redigeringsteknikk hører et godt utviklet indre re-
feransesystem. En fast formular for referanse bakover er “fyrr nefndr” med varian-
ter. Den er bl.a. anvendt Stj 1261 som henvisning til Stj 12516f, og Stj 2815 viser ut-
trykket til Stj 10822. Dette er en henvisningsformular som er mye anvendt i forbin-
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delse med referanser til navn, som når det Stj 2031 blir vist tilbake til Stj 16718 og Gn 
152. Som oftest er den samvittighetsfullt og korrekt benyttet. Når det Stj 44510 blir 
vist til Stj 43918, viser dette at skriveren bak AM 227 fol har begått en avskrivnings- 
eller forvekslingsfeil med ørkenen Sur. AM 226 fol har en riktigere navneform 
“sẏn”, for “Sin”  Ex 161. 5 
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En annen mye brukt referanseformular er “sem fẏrr var sagt” med varianter. 
Kompilatoren har med den overtatt og oversatt latinske fraser brukt i HS: “ut dixi-
mus” Stj 2502 og “ut supra dictum est” Stj 2889. Stj 44513 er frasen benyttet i den 
norrøne gjengivelsen uten at HS har noe tilsvarende uttrykk. Den kan også tjene som 
overgangsmarkering ved skifte av kilde. Den viser her tilbake til Stj 42919. Kompila-
toren har altså hatt modell, men gjort selvstendig bruk av den. Stj 27622f viser til det 
som står umiddelbart foran, men gjør samtidig nytte som markering foran et inn-
skudd fra HS i bibeltekst. Ved overgang fra SH-tekst til Vulgata som kilde kan 
kompilatoren bruke “Ok enn sagði hann sua”, som Stj 9015. 

Kompilatoren kan også, om enn sjeldnere, benytte tilbakevisende innskudd som 
innledes med “sua sem” og gjenta noe som er sagt tidligere. Vi nevner som eksem-
pel en rekapitulerende referanse til Stj 31210ff som innledes slik Stj 3143. Referanse-
ne kan også kombineres med de relativt hyppige rekapitulasjonene kompilatoren tar 
inn. Slike forekommer i Stjórn I langt hyppigere enn i kildene. Stj 20413f “þar-
bẏgðe” er på én gang referanse og pedagogisk rekapitulasjon. Stj 19918f “þann-gort” 
er et på én gang forklarende og rekapitulerende innskudd som viser til Stj 1986-8. Stj 
42818f er kompilatorens rekapitulerende innskudd i et lengre avsnitt fra HS. Stj 217 
“meðr fẏrri greín” er en referanse i samme gate. Substantivet “grein” er ikke tilfreds-
stillende definert i Fritzner I 637f. Ovennevnte sted samt en rekke andre steder er det 
brukt i betydningen “utgreiing”, “redegjørelse”. 

Vi finner også referanser som peker framover i verket, selv om de er langt færre. 
Stj 2868f “sem siðan man heẏraz megha” er en gjengivelse av HS “Et est anticipa-
tio”. Denne formularen anvendes som sammenbindende element Stj 2952, uttrykket 
viser til SH 1.119, som er tatt inn Stj 310-312. Stj 33414 viser uttrykket fram mot Stj 
37713ff. Det kan samtidig anvendes som overgangsbemerkning når kompilatoren vil 
skifte tema, som Stj 9410 der det viser fram mot Stj 98f. Noen av referansene går på 
stoff som ikke hører med i Stjórn I, men som forutsettes kjent av tilhørerne/leserne, 
som Nikoláss saga og Esters bok (Est) i Det gamle testamente. 

Sammenfattende kan vi si at kompilatoren har bygd opp et tett indre referanse-
system med flittige henvisninger bakover, men også med endel henvisninger fram-
over mot noe det skal fortelles om seinere. Referansene går ofte til noe som er om-
talt like foran eller like etter, men de kan også ta lengre sprang. Kompilatoren har re-
lativt få referanser som faller utenfor Stjórn I-teksten. Som oftest har han strøket sli-
ke referanser og henvisninger der de finnes i kildene. 

 
Referanser til personer og verker 
Kompilatoren bak Stjórn I benytter seg flittig av henvisning til hjemmelspersoner og 
-skrifter. Stjórn I har langt flere referanser til latinske og klassiske forfattere enn noe 
annet norrønt enkeltverk. Forveksling er langt fra uvanlig i Stjórn I. I Stj 7211 er 
kompilatoren Johannes Belethus (Jón af Belach) forvekslet med Guillelmus Duran-
dus den eldre, fordi hver av de to hadde skrevet et verk under likelydende tittel. 
Kompilatoren refererer to ganger til Alexanders saga, den første Stj 6016 indirekte 
via HS, den andre som eget innskudd i en tekst fra IE Stj 104. Henvisninger til Ni-
koláss saga synes å gjengi kildereferanser som Vita beati Nicholai i HS, SH og IE. 
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25 Augustinus-referanser er innbygd i teksten i tillegg til referanser i kildemar-
keringer. Stjórn I har også en 15-16 referanser til “hinn agietí” Isidorus Hispalensis 
innbygd i teksten, f.eks. Stj 1101. Utenom referanser i kildemarkeringer har verket 
33 referanser til Petrus Comestor. Det finnes også et par teksthenvisninger til SH, 
som tilskrives “broðer iacob”, Stj 19815. Kompilatoren har tydeligvis delt Petrus 
Comestors høye vurdering av Josefus som kilde, idet han har hele 52 referanser til 
ham, 51 av disse er hentet fra HS og én fra Vincentius Bellovacensis’ SH 1.62.2f, Stj 
9720. Alle unntatt to gjelder Antiquitates bok 1-3. De to unntakene går på Bellum Ju-
daicum 4.477 og 4.485. Den latinske Josefus-teksten Petrus Comestor benyttet, sy-
nes å ha vært interpolert eller forsynt med randglosser Vollmer 1925:XXVI. I den 
første Josefus-referansen skyter kompilatoren på egen hånd inn “Hinn visi sagna 
meistarí” foran navnet, Stj 656. Kompilatoren oversetter stort sett slavisk forelegget i 
gjengivelsen av stoff fra denne kilden. Introduksjonsformularen er nokså stereotyp, 
alt overveiende blir “seger iosephus” benyttet. Bare unntaksvis unnlater han å nevne 
Josefus når Petrus Comestor refererer til ham, f.eks. Stj 4352, der han sløyfer gjengi-
velse av “secundum Josephum” foran HS-innslaget. 
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Et par steder i det stoffet som tillegges Josefus synes å tyde på at kompilatoren 
kan ha hatt selvstendig kjennskap til Josefus og utfylt HS-teksten. Det ene er Stj 
4055 “sẻtt ok vel drekkanda”. Her har HS 121.4 bare “potabilis”, mens Josephus La-
tinus 2.295 har “dulcis et potabilis”. Enten har kompilatoren hatt et HS-forelegg der 
“dulcis” var innføyd, eller så har han selv utfylt etter den latinske Josefus-teksten. 
Det andre tilfellet finner vi Stj 45011 “sem fẏ var fra saght”. Dette mangler grunnlag 
i HS 136.3 til stedet. Derimot har den den latinske teksten til Josefus’ Antiquitates 
innføyd et “praediximus” Blatt 1958:22620, svarende til JosAnt III.62 
“προειρήκαμεν”, som kan ligge til grunn her. 

 
Guðmundur Þorláksson 1881:V hevdet at Josefus’ Antiquitates var blitt benyttet som 
kilde for Gyðinga saga ved siden av HS. Men allerede Storm 1886:253ff fant å måtte 
avskrive Josefus som kilde for verket, se Wolf 1995. Ifølge eksemplene nevnt ovenfor, 
er det ikke urimelig at Josefus’ Antiquitates var kjent på Island og i Norge. Den islands-
ke presten Grímr Hólmsteinsson skrev Jón saga baptista II Post 1874:849-931 en gang i 
tidsrommet 1265-1298, og han siterer Josefus der Gjerløw 1962. 
 

En sjelden gang har kompilatoren en henvisning til Philo, men lager sin egen presen-
tasjon av ham som “Eínn harðla froðr maðr”, i HS er han bare kalt “Philo Judæus”. 
At Philo var en lærd person, får han fram ved å kalle ham “fróðr” Stj 9417. I beteg-
nelsen ligger også en understreking av hans autoritet. Men han unnlater å presentere 
Josefus og Philo som “ebreskir menn”. Philo hadde stor autoritet i middelalderkirken 
og ble flittig rådspurt. Av enkelte ble han ansett som kirkefader Schaller 1975:774. 
Bare litt av den greske teksten av verket det refereres til, Quaestiones et Solutiones 
in Genesim, er bevart på gresk, under 10%, men en armensk versjon er bevart. Hvor 
mye som er endret, utelatt eller omarbeidet der, har det ikke vært mulig å klarlegge. 
Det har ikke lykkes oss å finne grunnlaget for det stedet i verket Petrus Comestor re-
fererer til her.  

Kompilatoren bak Stjórn I har en rekke henvisninger til jødiske kilder, 29 i alt.59 
Dette er i stoff hentet fra HS og SH. Ofte går de tilbake på det formelaktige uttrykket 
“secundum hebraicam veritatem” f.eks. SH 1.100.8, som blir gjengitt på noe varie-

 
59 Dette er følgende steder: Stj 218, 7027, 718, 1563, 16522, 1665f, 1815, 18515, 18811, 19222, 1961, 2009, 
20319, 2096, 21221, 2354f, 24110, 28022, 28621, 2889, 29311, 2954, 3513, 3515, 3544, 35514, 3802, 3958 og 
4294. 
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rende vis, Stj 1563 med “epter ebreskra manna talí”. Kompilatoren bruker i slik 
sammenheng konsekvent betegnelsen “ebreskr” for jøde og unngår betegnelsen 
“gyðingr”. I annen sammenheng kan han bruke sistnevnte betegnelse, men relativt 
sjelden. Som eksempler på det siste nevner vi Stj 7323f “gẏðínga lẏð” og  Stj 4102 
“gẏdingar”. Han har, som vi så ovenfor, unnlatt å gjengi tilnavnet Judeus som Petrus 
Comestor bruker om Philo. 
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Det ser ut som om “ebreskir menn” er brukt som terminus technicus for referan-
se til jødisk hjemmel. Kompilatoren følger stort sett kildene i disse referansene, uten 
å komme med egne tillegg. Bare Stj 2354f lager han sin egen henvisning i forhold til 
kildeteksten: “epter þi sem af ebreis er skrifat in exodo”. De øvrige er overtatt fra 
kildene. To ganger har han oversatt uttrykket “hebraica veritas” som forekommer 
der. Denne formularen uttrykker en svært utbredt litterær fiksjon i kirkelige verker. 
Når kirkefaderen Hieronymus bruker den, viser det ofte til hans egne ord og ikke til 
jødisk kilde Leclercq 1969:188. I de fleste tilfeller den forekommer i HS, stammer 
det fra Hieronymus. Men den kan også brukes om jødisk tradisjon som var levende i 
Petrus Comestors samtid. “Hebreus” ble etter vanlig språkbruk fra Augustinus’ tid 
av brukt om en jøde som var samtidig med skriveren. Betegnelsen kunne også bru-
kes generelt om en jøde som var gått over til kristendommen Blaise 1954:388 spalte 
1. Den siste betydningen er lite sannsynlig i referanser til “hebraei” i HS. Det er jø-
disk tradisjon Petrus Comestor er opptatt av og gjerne vil formidle. I Stj 7027f “sann-
frodum bokum ebreskum” ser det ut som om han har oppfattet det som om stoffet det 
refereres til, er hentet fra jødiske skrifter. I oversettelsen Stj 1563 “ebreskra manna 
talí” er formularen tolket som en generell henvisning til jødiske hjemmelsmenn. Stj 
35514 “Þeir erv nokkurer sem þessor orð uilia skilia” gjengir HG 108,3 “Quidam re-
ferunt” som refererer til en jødisk midrasj fra 400-tallet, Genesis Rabbah 99.3. 

Kompilatoren bak Stjórn I har overtatt fra kildene ti referanser til Hieronymus, ni 
av dem er fra HS og én fra SH. Han viser ikke selv noe nærmere kjennskap til kirke-
faderen, men setter ham høyt som autoritet. Stj 722 bruker han “eptir þi sem hínn 
heilagi ieronímus prestr segir” til å gjengi “Hieronimus asserit” i HS. Det blir i HS 
først vist til at andre meninger finnes, og disse blir referert. Kompilatoren snur om 
på dette og nevner først det Hieronymus har sagt. Så nevner han at noen kunnskaps-
rike menn har sagt noe annet om saken. Hva dette andre er, refererer han ikke. Vik-
tigere enn argumenter og avveining er det tydeligvis å støtte seg til den beste autori-
tet. Stj 27821 “ebreskra nafna bok” gjengir HS’ referanse til Hieronymus’ verk Liber 
de nominibus hebraicis, en fri bearbeidelse etter et gresk forelegg som med urette 
ble tillagt Philo Altaner/Stuiber 1980:399. Dessuten forekommer følgende referanser 
til Hieronymus i Stjórn I: Stj 656, 726f, 18514, 18815, 2028f, 2611f, 26919 og 2871. 

Utenom kildemarkeringene med rødt der pave Gregorius Magnus er nevnt, fin-
nes det fem henvisninger til Gregorius innbygd i kompilatorens tekst: Stj 2318, 
23716f, 24312, 25118 og 37414. Fire av dem har kompilatoren fra kildene, én har han 
selv trolig skutt inn. Han har én referanse til biskop Eusebios av Cæcarea Stj 17828, 
én til Hrabanus Maurus Stj 2001, én til pave Leo Magnus Stj 7729 og én til Beda Ve-
nerabilis Stj 5229.  Alle fire referansene er fra kildeverker. 

Stjórn I refererer tre steder til Methodius († 311), Stj 7925, 954 og 1722. Første 
gangen nevnes han som “hinn heilaghi methodius pislar vttr”, ettersom nevnte per-
son hadde hedersbetegnelsen “martyr” knyttet til navnet i kilden. Andre ganger nev-
nes han som “metodius einn viss meistarí”, kilden har bare navnet. Tituleringen vir-
ker påfallende her, ettersom den er karakteristisk i kompilatorens omtale av profane 
klassiske forfattere som Quintilianus og Martialis. Det er mulig han her har forveks-
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let den kristne martyren Methodius med den ikke-kristne leksikografen fra 400-tallet 
e.Kr. av samme navn. Tredje gangen nevnes personen bare som “metodius”. 

Faustus fra Mileve i Numidia (siste halvpart av 300-tallet) karakteriserer Stjórn 
I-kompilatoren Stj 38417 som en “eínn vndr villu maðr”, kilden SH har bare med 
navnet. “Villumaðr” var den vanlige betegnelsen innenfor norrønt språkområde på 
en avviker fra den rette kirkelære, se Ksp 1.16 Vandvik 1952. Innenfor kristenheten 
var Faustus vesentlig kjent på grunn av sitt møte med Augustinus. På norrønt er det 
fortalt om dette i Augustinus saga (AM 221 fol) fra ca. 1300. Se HMS II 12525-
12612. Fortellingen stammer fra Augustinus’ Confessiones 5.6f. En annen som får 
kjetterbetegnelse i Stjórn I er sitert Stj 7028ff under det kryptiske navnet “Sirabus”, 
som er en feilskrivning for “Strabus”, noe kildestedet i HS viser. Bak navnet skjuler 
seg Walafrid Strabo. HS siterer fra Glossa ordinaria i den tro at Walafrid Strabo (= 
den skjeløyde, ca. 808-49) har stått for verket. Men Smalley 1937 gjorde det klart at 
det meste av Glossa ordinaria ikke stammer fra Walafrid. Når håndskriftet AM 226 
fol har den navneformen det har, kan det være skriverens reaksjon på at mannen bak 
dette gedigne og sentrale verket ble kalt kjetter. Det kan neppe være opposisjonen 
mot parisermagistrene som har påført Strabo kjetternavnet, for denne hans opposi-
sjon finner vi ikke spor av ellers i Stjórn I. Ved et par seinere anledninger refererer 
kompilatoren til Strabo som kilde for det han selv anser som riktig informasjon, Stj 
18820 og 4472. 
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Kompilatoren viser til filosofen Platon (428/427-348/347 f.Kr.) et par ganger et-
ter HS, åpenbart for å få anledning til å distansere seg fra ham. Den første er Stj 2821 
“villtíz miǫk hinn vísi plato” og den neste Stj 4725 “þenna stað skilði plato vrett-
legha”. Men Stj 11418 kan også framstille Platon som “einn hinn visaztí meistarí i 
fẏrndinni” ved slutten av et tekststykke fra SH. Det kan være at han i noe for stor 
grad har latt seg lede av kilder med ulikt syn, og ikke har vært oppmerksom på den 
motsetning han derved konstruerte. Utsagnene klargjør imidlertid at heller ikke i 
Norden var Platon lenger den ufeilbare vismann som Josefus hadde gitt middelalde-
rens lærde inntrykk av gjennom sin jevnføring av Platon og Moses i Contra Apio-
nem 2.168 og 223-224. Matematikeren Pythagoras (580-ca. 500 f.Kr.) presenterer 
kompilatoren på egen hånd Stj 1497 som “einn veralldar vitríngr i fẏrndinni”. Stj 6813 
omtales Pythagoras i en tekst fra HS fordi denne med urette hadde vært regnet som 
opphavsmann for “sǫnglist”. Legekunstens far, Hippokrates (460-377 f.Kr.), gir 
kompilatoren Stj 26923ff tittel av “spekingr” og refererer indirekte til hans bøker ved 
sitering fra SH eller HS. 

Kompilatoren viser gjerne fram sin respekt for filosofer og naturvitenskapsmenn 
fra oldtiden. Til det benytter han karakteriserende, oppvurderende tillegg eller ers-
tatningsuttrykk, f.eks. Stj 1038 i omtalen av dem som “hiner visaztu menn”, som eget 
innskudd i et stykke fra IE. Han benytter således uttrykket “heiðner spekingar”, som 
har mer positiv klang enn kilden IE’s “ipsi gentiles”. En enkelt gang gjengir han 
bare bokstavrett etter kilden IE Stj 2486 “philosophí”. Her har vi et enestående tilfel-
le der kompilatoren bare overtar en benevnelse fra kilden uten oversettelse, om-
skrivning eller kommenterende tillegg. Det nøkterne “Plinius dicit” i IE utvider 
kompilatoren til en hel beskrivelse, Stj 11919f “sua seger plínus einn hinn vísazti 
maðr ok fleiri naturiste”. Her blir Plinius og en gruppe naturvitere sammenfattende 
omtalt som “naturiste”, som i denne sammenheng sannsynligvis betyr “naturgrans-
ker”, “naturutforsker”, se AMKO til ordet. Hvem andre kompilatoren tenker på, er 
usikkert, men vi må regne med at geografen Strabon (63/64 f.Kr.-ca. 24 e.Kr.) hørte 
med i selskapet, se Stj 4471. I Stj 1366 og 3756 refererer kompilatoren til Plinius helt 
etter kilden HS. Stj 1362 “menn segia” er kompilatorens eget innskudd i IE-tekst, 
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med referanse til Plinius lenger nede. I tråd med dette erstatter han en henvisning til 
Plinius med Stj 14811 “Sua segiz”. Dette er tydeligvis en bevisst utelatelse av navnet 
ettersom IE-teksten på begge sider er fullstendig gjengitt. Kompilatoren har nok 
kjent til den romerske naturgranskerens ry og autoritet, men det ser ikke ut til at han 
har benyttet hans verker direkte i sitt arbeid. En annen kunnskapskilde er den baby-
loniske presten, astronomen og historikeren Berosus Chaldeus (200-tallet f.Kr.), si-
tert etter HS Stj 872ff. Han er av Stjórn I-kompilatoren titulert som “meistari” Stj 
15912, der det er tale om oldtidens astronomi i et stykke hentet fra HS, og kompilato-
ren vet at Berosus’ verker hører med blant “heiðinna manna sǫgur”, Stj 871. Petrus 
Comestor har hentet sin Berosus-referanse til stedet fra JosAnt 1.158. Fra HS fører 
Stj 15921 inn enda en autoritet, den greske historieskriveren Nicholaus Damascenus 
(f. ca. 64 f.Kr.), med sikte på å gi hjemmel for opplysninger om Abraham som ikke 
står i Det gamle testamente. Nikolaus-sitatet har Petrus Comestor hentet fra JosAnt 
1.159. HS har ingen karakteriserende omtale av mannen, dette mangler også i Stjórn 
I. Kompilatoren har tydeligvis ikke hatt noe kjennskap til ham ut over det HS fortel-
ler. 
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Enda en av oldtidens kjente ikke-romerske forfattere er ført inn i Stjórn via HS, 
nemlig Manases Damascenus Stj 875. Det fantes imidlertid ikke noen forfatter med 
dette navn. Men Petrus Comestor har i HS har laget et sammendrag av teksten han 
har hentet fra JosAnt til dette stedet, og det har ført til at den greske geografen og 
historieskriveren Mnaseas fra Patara (200-tallet f.Kr) og Nicolaus Damascenus er 
blitt blandet sammen Blatt 1958:13517, tekstkritisk apparat. Denne sammenblan-
dingen har så gått videre til Stjórn I. Kompilatoren kan - også nå med HS som kilde 
- vise til Stj 41917 “skípan ok setningu pompilí”, men uten å kjenne noe til personen 
som nevnes. Han sløyfer “Numa” og har ingen karakteriserende tillegg. Det er tyde-
lig at han ikke har hatt kjennskap til Romas 2. konge, Numa Pompilius (753-673 
f.Kr). Fra SH 1.130.3 gjengir kompilatoren “apud veteros historigraphos” med Stj 
3704 “hínum fyrrum sagna meistarum”, en generell referanse til fortidens histo-
rieskrivere. 

Stj 1094ff presenterer kompilatoren en uttalelse av den romerske historikeren Sal-
lustius (86-34 f.Kr.) fra IE. Hos Isidorus var han omtalt som “auctor certissimus”. 
Kompilatoren nevner ham Stj 1094f som “einn hinn visazti maðr” og vil vel med det 
si noenlunde det samme som Isidorus. Sallustius var kjent på norrønt område gjen-
nom oversettelsen Rómverja saga, som finnes i AM 226 fol. Noe lavere graderes 
den romerske kompilatoren Gaius Julius Solinus (300-tallet e.Kr.), som i Stj 15316f 
benevnes “einn viss maðr solínus”. Kilden SH nevner bare navnet. Stj 10611-14 har 
kompilatoren gjengitt noen linjer fra Solinus’ verk De mirabilibus mundi etter SH, 
men uten å nevne opphavspersonens navn, slik Vincentius gjør i SH. 

Den romerske retorikeren Quintilianus (35-100 e.Kr.) omtales Stj 26920 som 
“meistarí”. I dette tillegget til kildeteksten ligger sannsynligvis en hentydning til at 
denne personens store verk Institutio Oratoria måtte studentene i middelalderen stif-
te bekjentskap med når de skulle lære veltalenhet. 

Den romerske poeten Publius Ovidius Naso (43 f.Kr.-17/18 e.Kr.) blir det refe-
rert til i Stj i forbindelse med et sitat fra et av hans verker lånt fra IE. Navnet på ver-
ket er utelatt i den norrøne gjengivelsen. Ovidius var ganske bra kjent på norrønt 
område og siteres flere ganger. Stj 43817f “efther þuí sem segiz” innleder et anonymt 
Ovidius-sitat som i kilden er innledet med “secundum illud”. I Alex 1925:4828 står: 
“iþeire boc er heitir Ovidius magnus”. Ovidius får ikke noen karakteristikk, og navn 
på verker er ikke med. Dette var tydeligvis en dikter kompilatoren ikke var interes-
sert i eller kjente noe særlig til. Det samme gjelder for øvrig den romerske dikteren 
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Marcus Annæus Lucanus (39-65 e.Kr.), som er sitert etter IE Stj 1484f. Verket Phar-
salia, som sitatet opprinnelig er hentet fra, var kjent på norrønt område fra 1200-
tallet gjennom oversettelse i Rómverja saga, se Lehmann II 1937:12. En tredje ro-
mersk dikter som er sitert etter IE, men som for øvrig får meget begrenset oppmerk-
somhet,  er Titus Lucretius Carus (ca. 95-ca. 55 f.Kr.). Han nevnes i innledningen til 
et sitat i IE som sannsynligvis er fra hans verk De rerum natura Stj 1062f. Stjórn I-
kompilatoren viser til begge de to siste dikterne bare med navn. 
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Et par romerske forfattere siteres anonymt, Publius Vergilius Maro (70-19 f. Kr.) 
kalles Stj 1084 “forn skalldit”, det er hans verk Georgica 2.134 som her er gjengitt 
etter IE 17.7.8. Verker av Vergil fantes både i Norge og på Island i norrøn tid Paas-
che 1926 (1957):271 og 537. Marcus Valerius Martialis (38/41-102/104 e.Kr.) kalles 
Stj 12018f for “einn meistari”, epigrammet som siteres er av kompilatoren hentet fra 
IE 12.7.46. 

Stj 4359 “Sua segiz at” er satt i stedet for en overskrift over SH 2.7.19ff som vi-
ser til Orosius De historia libro I kapittel 10. Dette viser seg å være riktig henvis-
ning. Avsnittet bok 1.10.17 fra den kristne teologen og historieskriveren Paulus Oro-
sius’ (ca. 385-420) Historiae adversum paganos er her kommet med i Stjórn I. 

Kompilatoren har for øvrig hentet en rekke anonyme referanser fra sine tekstkil-
der. Stj 2113f “heilager kennifeðr” gjengir HS 4.42 “tradunt sancti”. Samme uttrykket 
HS 37.54 gjengis Stj 929 “i heílagra manna bokum ok fra sǫgnum”. 

Fra kildene henter han imidlertid også referanser til grekernes “skrǫksǫgur”. Stj 
12718 “skrǫk sǫgum” svarer til “fabulose” på stedet i IE teksten er hentet fra, og Stj 
13119 “skrǫksǫgum grecorum” gjengir “Graecorum fabulae” i IE. Det tredje stedet 
“skrǫksǫgur” forekommer, er Stj 1368f “heiðner menn segia i sínum skrǫksǫghum”, 
der betegnelsen svarer til “fabulae” i IE. Kompilatoren refererer flere ganger også til 
“heiðnir menn”, for en del som presisering av mer vage uttrykk i kildene, vi viser til 
Stj 1274, 1299 og 15112. Det ligger åpenbart en kritisk holdning i anvendelsen av dis-
se referanseordene, ettersom de gir uttrykk for lav eller tvilsom autoritet i sammen-
hengen. 

Utenom kildemarkeringer som viser til HS, har Stjórn I 33 referanser til verket. 
Tre av dem er kommet via SH, der Petrus Comestor blir nevnt som hjemmelsmann. 
De øvrige 30 referanser er Stjórn I-kompilatorens egne tillegg. Stj 37412 skyter han 
inn “þa segir bokín at” som henvisning til HS. Det kunne her være mulig at dette var 
en henvisning til Ex 121 i Vulgata. Men siden teksten umiddelbart foran og i fortset-
telsen er fra HS, er det mest sannsynlig dette verket det er referert til. Stj 6018f henvi-
ser han direkte til verket. De øvrige 28 referansene til HS er nokså stereotype formu-
larer, oftest brukes “segir commestor”, som Stj 41124. Men Stj 8920 heter det “seger 
petrus” og Stj 18810 “Her af talar commestor ok seger”. To linjer lenger nede står 
“seger hann”. Alle referanser til Petrus Comestor gjelder uten unntak HS. 

Kompilatoren har et par henvisninger til SH inne i teksten, Stj 728 og 19835. En 
rekke henvisninger til IE er også bygd inn, i tillegg til verkets system for kildemar-
kering. En del av dem er hentet fra SH, som også har IE som viktig kilde mange ste-
der. Han viser for øvrig til sine kildeskrifter med generelle uttrykk, f.eks. Stj 12816 
“enn er viðaa i bokum getit”. Stj 15616 “epter þuí sem segiz” er kompilatorens til-
legg til den HS-teksten han har lånt. Det kan av uttrykkssettet se ut som om han har 
hatt en anelse om å være kommet borti en apokryf jødisk legende med mindre grad 
av troverdighet enn det øvrige stoffet. 

Forfatter- og verkreferanser var vanlige i religiøs middelalderlitteratur. Dette var 
et middel til å gi verket og opplysningene der autoritet og betydning. En kan f.eks. 
tenke på den effekt det hadde når det i et innskudd i Vitae patrum stod “segir sæll Je-
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ronimus” HMS II 33914, 4011f og 4038. Slik er referanser brukt i Stjórn I også, f.eks. 
når noe måtte virke utrolig eller fremmed for tilhørere/lesere. Men innskutt referanse 
til personer eller verker kunne også tas som uttrykk for at kompilatoren/forfatteren 
ikke selv kunne gå god for innholdet i det som ble fortalt. Slik måtte det virke når 
det midt i et avsnitt lånt fra HS stod Stj 6010f  “seger comm5 
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estor”, jf Holm-Olsen  
1956:75. 

Referanser er for det aller meste sekundære, hentet fra kildematerialet Skard 
1930:81. Det var vanlig å sitere som om en tok stoffet direkte fra de siterte forfatter-
nes skrifter. I virkeligheten var det siterte i meget stor utstrekning lån fra andre ver-
ker som hadde brukt utdrag av disse forfatternes skrifter. Slik forholder det seg f.eks. 
med sitering fra Eusebios og Quintilianus i HS Karp 1978:135. 

Person- og verkreferanser som stammer fra kompilatoren selv, gjelder vanligvis 
HS og verker av Augustinus. Men han kan også skyte inn i teksten henvisning til Pe-
trus Comestor (= HS), SH og IE. Kompilatoren gir ofte de navngitte personene i re-
feransene tillegg og titler som ikke finnes i kildene. Ofte er dette tillegg som presise-
rer eller karakteriserer. Oftest er de oppvurderende, men de kan også være nedvurde-
rende eller nøytrale. Det er tydelig at “skilvisir bœkr” er av en helt annen klasse for 
kompilatoren enn “skrǫksǫgur”. De siste hører til hedningenes verden og inneholder 
fabler og fortellinger av tvilsom sannhetsgehalt. De første hører til kirken og tjener 
til sunn opplysning og som veiledning til sannheten. Se f.eks. kontrasten mellom Stj 
616 og 1368f. Det viktigste skillet går imidlertid ikke mellom kristne og ikke-kristne 
forfattere, men mellom kjettere og rette autoriteter, jf Bischoff 1969 (1981):261. 
Dette er tydeligvis et verk skrevet for et annet utdanningsnivå enn HS var skrevet 
for. Det dreier seg om tilrettelegging av stoff på morsmålet, for et annet publikum og 
med en noe annen forståelses- og tolkingshorisont enn kildeskriftene var myntet på. 
Det betyr i praksis en utvelgelse av disponibelt stoff for et noe enklere nivå og en 
“nedskriving” av dette materialet for et hjemlig publikum. 

Prologen 

Ut fra det som er sagt under Bakgrunn om prologer, tør vi slutte at et verk som 
Stjórn I må ha hatt en prolog. Om det er denne som er overlevert sammen med ver-
ket for øvrig, eller om den opprinnelige prologen er erstattet av en annen, må bli 
gjenstand for nærmere undersøkelse. 

Uttrykksmåte og innhold i avsnittet Stj 421-54 viser klart at prologen er laget etter 
at verket den skulle høre sammen med, var ferdig. Over prologen står overskrift, 
svært forskjellig i de to hovedhåndskriftene AM 227 fol og AM 226 fol. Overskrif-
ten i AM 227 fol er ikke med i Ungers utgave fra 1862. Det kan godt være at den er 
satt til på etterskudd av en skriver som har sett tittelen på et verk som kalles Stj 49 
“heilagra manna blomstr”. Omtalen Stj 47-11 av dette tapte verket, som kan ha vært et 
florilegium, har i mange trekk stor likhet med prolog-overskriften i AM 227 fol. Det 
blir omtalt som et underholdende verk for innsiktsfulle folk som ikke kan latin, blitt 
til på initiativ av kong Håkon 5. Magnusson. Det var beregnet til bruk under hel-
genmesser og ved helgenfeiring ellers. “Blómstr” må vi her ta i overført betydning 
om utdrag, den beste delen av noe.60 Jf “flos” i Westerbergh-Odelman I:450. En 

 
60 Seip 1951:212 hevdet at vi kanskje har en del av Heilagra manna blómstr på de 14 bladene 

med Maria-legender som er overlevert på fragmentet AM 655 XXXII 4o. Han mente at flere le-
gender som bare er bevart i norrøn oversettelse i islandske håndskrifter fra 1300-1400-tallet, også 
kan ha hørt med hit. Det har vært gjettet på at Heilagra manna blómstr har vært “et legendarium 
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skriver kan ha grepet tak i disse ordene i den tro at de gjaldt Stjórn I, og har formet 
overskriften på dette grunnlag. Overskriften i AM 226 fol er langt mer begrenset og 
forsiktig. Det kan se ut som om den vil uttrykke at kongen har sagt fore hva han ville 
skulle være med i prologen. Første halvpart stammer fra HS, resten fra den som ut-
formet den norrøne teksten. 5 
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Men det kan også hende at overskriften i AM 227 fol opprinnelig har stått over 
et annet verk, og at en avskriver har satt den inn her. Prolog-overskriften i AM 226 
fol er mer ordinær og formell og kan passe til nær sagt hvilket som helst bokverk. 
Sannsynligvis har overskriften i AM 226 fol hørt sammen med prologen fra først av. 
Begge overskriftene står ved begynnelsen av et verk en kong Håkon har tatt initiativ 
til. Den i AM 227 fol sier at dette er kong Håkon 5. Magnusson, den andre ikke. 

Prologen til Stjórn I gjengir første halvpart av Petrus Comestors fortale til HS, 
med tre utelatelser, den første etter Stj 312 “ok vilía”, HG Prefatio 8f  “unde illud: 
Celum et terram impleo” (Ier 2324). Den andre utelatelsen forekommer etter Stj 326 
“grunduǫllr”, HG Prefatio 17-23 “cuius tres sunt-nascitur”. De fleste HS-
håndskrifter har her en langt kortere versjon som ender med HG Prefatio 17 “effime-
ra”. I stedet for det utelatte er det satt inn et forklarende tillegg “þersa heimollegha 
guðs huss ok herbergis”. Etter å ha omtalt “Historia” som grunnvoll, er de neste to 
ledd i viktorinernes tredelte bibeltolking, “Allegoria” og “Tropologia”, med fra Pre-
fatio HG 23-25. Disse tre leddene ser han på samlet, de hører nær sammen. Så utela-
ter han sluttordene, Prefatio HG 25-29 “Prima-principium”. Det er med andre ord 
foretatt en innkorting og forenkling av bibelutlegningens teori. Dette stoffet ble nok 
ansett for å ha en vanskegrad som gjorde det vanskelig å bringe til torgs i et folkelig 
verk som Stjórn I. 

Også i andre av middelalderens historiebibler er HS’ Prefatio benyttet som første 
del av prologen, som så blir fortsatt med egne ord av kompilator/oversetter. Vi møter 
samme framgangmåte og kilde både i Guyart Desmoulins’ verk og i den nederlands-
ke historiebibelen Lortsch 1910:74, Walther III 1892:649f. Det fantes altså tradisjon 
og modell for den måten Stjórn I-prologen er bygd opp på. 

Med HS hevder personen bak Stjórn I-prologen Stj 318-21 at gjennom studiet av 
Skriften blir man løftet opp til en edruelig form for drukkenskap, en slags høyere 
åndelig tilstand. Smalley 1984:242 note 3 hevder at det er mystikken Petrus Co-
mestor refererer til, men dette stemmer dårlig overens med Comestors skriftfortolk-
ning for øvrig. 

Kompilatoren tar videre med fra HS Stj 324ff en omtale av Guds hellige herberge 
som et bosted med tre deler. Den historiske skriftutlegning er fundamentet. Den al-
legoriske fortolkning er den utlegning som sier hvilken betydning hver handling i 
historien signaliserer. Den tropologiske fortolkning forklarer hva handlinger og verk 
i historien innebærer. Annen del av prologen griper tilbake til dette ved å si Stj 426ff 
at verket går ut fra selve historien, ikke ut fra utlegning og fortolkning. Det vil si at 
prologskriveren her orienterer om at han sløyfer allegorisk og tropologisk fortolk-
ningsmåte. Forfatteren slår uttrykkelig fast at han vil holde seg til grunnvollen. Han 

 
i smag med Legenda Aurea, maaske en oversættelse af dette værk” Bekker-Nielsen1965:126. 
Utvalget må i alle fall ha inneholdt oversettelser fra latin etter en eller flere av de legendesam-
lingene som forelå. Verket har antakelig bydd leserne en utvalgt samling helgenvitaer, kan hende 
i sammendrag, til bruk for opplesning ved kongens bord på helgendager og i forbindelse med 
kirkelige helgenfester. Utvalget er sannsynligvis spesielt utarbeidet for kirkeprovinsen Nidaros, 
og må ha inneholdt legender om helgener som var representert i Nidaros-ordinariet på denne ti-
den, Magerøy 1977:195f. 

 



 101

pretenderer å ha Petrus Comestor som læremester og forbilde. Derfor stiller han seg 
på linje med ham og vil presentere en litteral skriftforståelse i tråd med viktorinsk 
tradisjon. Det var en arv fra kirkefaderen Hieronymus at kunnskapen om Skriften 
utgjør en bygning, med den litterale fortolkning som fundament Spicq 1944:89. 

Den andre delen av prologen følger stort sett de etablerte konvensjoner for pro-
loger. Denne delen faller i to avsnitt, Stj 47-20 og 421-54. Det første omtaler oppdrag 
og hensikt. Det siste avsnittet tar for seg opphavsperson og plan. Vi finner i begge 
avsnitt flere av de ingredienser som hørte med i middelalderens prologer. Men ett 
viktig moment mangler fullstendig: bønn til Gud om hjelp, eventuelt  påberopelse av 
Guds hjelp. I dette stykket ligner kompilatoren den danske historieskriveren Saxo 
Grammaticus (ca. 1150-ca. 1220). I samsvar med skikk og bruk erkjenner opphavs-
personen sin mangel på evne til å lage et verk av det slag kongen trenger. Han nev-
ner ikke eget navn, men benytter Stj 421 selvbetegnelsen “s sem noręnaði”. Prolog-
forfatteren beskriver altså innsatsen bak verket prologen står til med verbet 
“norrœna”, som her må bety “gjengi på norsk-islandsk” Jakobsen 1967. Det finnes 
neppe noen grunn til å ta verbet i noen annen betydning enn “snara ... upp í norenu” 
brukt om Heilagra manna blómstr Stj 48 slik Fritzner II spalte 335a. Lindblad 
1963:13 spalte 1 hevder at verbet “snara” ved siden av “å oversette” også kan bety 
“å kompilere”, og at det kan stå synonymt med “lesa saman”. Dette stemmer bra 
med den bruk som er gjort av verbet “snara” Stj 6019 om Petrus Comestors virksom-
het med HS. Men parallellen mellom Heilagra manna blómstr og prologforfatterens 
verk synes å gjøre en slik dobbeltbetydning fjernere her. Uttrykksmåten i den norrø-
ne prologversjonen viser at vekten ligger mer på oversettelsesarbeid enn på kompila-
sjonsvirksomhet når det gjelder oppfatning av egen innsats. Det er som oversetter 
prologforfatteren bekjenner sin fattigdom og udyktighet, altså med hensyn til overfø-
ring av kirkelige tekster fra latin til norrønt mål. Selv om dette bare er en frase, an-
tyder han at det var på det språklige og stilistiske området, og ikke for innholdet, han 
eventuelt kunne vente seg bebreidelser og klander. Men ordene er sannsynligvis å 
lese som uttrykk for at han anser verket som vellykket. 
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Henvisning til oppdragsgiver kommer først, i samsvar med vanlig praksis. På 
slutten kommer så prologforfatteren tilbake til oppdragsgiveren. Det er tydeligvis av 
stor vekt å få klart fram hvem denne er, samt hensikt med og retningslinjer for opp-
draget. Lydighetsplikt har drevet prologforfatteren til å lage det verket han presente-
rer, heter det. 

 
Stj 53 “epter sialfs hans forsǫgn” er vanligvis tatt om kongen Keyser 1866:537, 
Paasche 1926 (1957):490. En annen mulighet er å la pronominalformen “hans” 
gå tilbake på Stj 421 “s sem noręnaði”, nevnt som “hann” Stj 423-25. Men pro-
logforfatter og/eller verk-kompilator ville neppe ha brukt lignende uttrykk om 
seg selv som dem han like foran har knyttet til kongen, nemlig Stj 220 “hann” og 
Stj 222 “forsǫgn”. 

 
Adressatene for verket er de samme som Heilagra manna blómstr var rettet mot. 
Hele fem ganger i forordet henvender forfatteren seg til dem, Stj 49 “skẏnsǫmum 
monnum”, Stj 412 og 19 “goðum monnum”, Stj 418 “beztum monnum”, Stj 424 “goðer 
menn”. Det går klart fram av teksten at det hele tiden er de samme personer som blir 
omtalt. De noe skiftende betegnelsene har bakgrunn i latinsk språkbruk. “Góðr 
maðr” svarer til latin “vir bonus” og “góðir menn” til latin “vires boni”, mens “skyn-
samr maðr” gjengir latin “vir discretus”, flertall “vires discreti”. Til “bestu menn” 
svarer latin “vires meliores” eller “homines meliores”. De latinske uttrykkene beteg-
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ner personer med høy anseelse, se Nierm 1976:101, 338 og 667f. I høymiddelalde-
rens norrøne brev, lover og litteratur møter vi gjentatte ganger både de latinske ut-
trykkene og de tilsvarende norrøne vi har nevnt. De brukes om høyt ansette menn og 
forteller at de titulerte hadde høye og ansvarfulle stillinger Helle 1972:19f, jf Hal-
vorsen 1958:101. Dette innebærer at verkets adressater er offentlige personer i tje-
neste for konge og folk. De er sannsynligvis kongens håndgangne menn i hans ut-
øvelse av kongemyndigheten. Verket er adressert til de av kongens ansette og be-
trodde menn som ikke er latinkyndige Stj 49. De som skjønte latin, var å finne innen-
for presteskapet eller hørte til de få med juridisk utdannelse. Det er altså det brede 
sjikt av kongens tjenere uten høyere boklig utdannelse det er tale om her. De aller 
fleste av disse kunne antakelig ikke lese. Kongen hadde funnet at disse trengte hjelp 
til å forstå sin oppgave i et større perspektiv enn de til nå hadde hatt. Til kunnskap 
om rett styring av landet hørte innsikt i Guds styring av verden. Den gav forbilde og 
retningslinjer for egen holdning og handling. 
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Oppdraget har altså utspring i et behov hos kongen som prologforfatteren finner 
viktig og prisverdig. Heilagra manna blómstr har tydeligvis slått an, og kongen har 
ansett høytlesning av slike og lignende verker som en god måte å formidle kristen 
kunnskap på i hoffmiljøet. Han har innsett at det kunne være behov for mer slik les-
ning. Men nå er han mer ambisiøs enn forrige gang han fikk i stand et slikt verk. 
Denne gangen vil han gi sine menn Bibelen selv. Verket prologforfatteren presente-
rer, skal benyttes til opplesning på søndager eller andre messetider som ikke er viet 
helgener. Dobbeltuttrykket Stj 411 “hátíðum ok messu dǫgum” ser ikke ut til å inne-
bære noen forskjell i festgrad. Viktige kirkelige så vel som verdslige møter ble lagt 
til store høytidsdager Helle 1972:199f. Kongens gode menn hadde et særlig ansvar 
ut over det hverdagslige i forbindelse med dette. Da trengte de i særlig grad den vei-
ledning en kommentert bibeltekst kunne gi. Når det heter at de skal få undervisning 
uten noen stor tvang Stj 414f, er det underforstått at teksten i verket må være under-
holdende og lett forståelig, så det ikke skal oppleves altfor pliktpreget å være tilhø-
rer. Dette forutsetter faste lesetider, da alle samles for å høre. 

Uttrykksmåten når prologens opphavsperson omtaler hensikten med verket Stj 
412-17, synes å tyde på at han har villet se det som en hjelp til å forstå hva som fore-
gikk i messen, livsnerven i middelalderens fromhet Lindberg 1923:7f. Når han i 
denne sammenheng Stj 415 bruker uttrykket “stormerkium” av “stórmerki”, er det 
nok fordi dette ordet har dobbel betydning. Det kan stå 1) om merkelig ting eller 
gjerning, men også om 2) kirkelig sakrament. Jf Fritzner III:567. I Vitae patrum står 
ordet henholdsvis for de latinske begrepene “sacramentum” HMS II 45618, “myste-
rium” HMS II 43816 og “communio” HMS II 4372. 

Slutten av prologen, Stj 424-54, sier hvor stoffet er hentet fra, i samsvar med van-
lig praksis. Det blir uttrykkelig slått fast at den bibelske historie er selve fundamen-
tet, fra begynnelsen av Gn. Så er det føyd til fra andre verker det som passer tids-
messig sammen med emne eller fortelling, stoff fra HS og SH. Prologforfatteren 
ordlegger seg slik at tilhørerne må forstå at han også kunne regnet opp andre kilder. 
I innsamling og tilrettelegging av det som kommer i tillegg til bibelteksten, deler han 
ansvar med oppdragsgiveren, kong Håkon 5. Magnusson. 

En sammenligning viser at det er samsvar mellom prologen og Stjórn I ellers på 
en rekke punkter. Begge steder brukes samme uttrykk om kongens hus, “herbergi”, 
en noe egenartet uttrykksmåte i denne sammenheng. Ordet finnes både i prologen og 
i Stjórn I ellers i særpregete, sammensatte uttrykk, som begge steder er brukt i sam-
me betydning. Vi viser til Stj 319 “hallar ok heimollegs herbergís” og Stj 4066f “hall 
ok heimolegh herbergi”. Andre steder å nevne er Stj 1609 og 41516. 
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I prologen finner vi uttrykket “skemtanar vissv” Stj 414, i Stjórn I har vi et par 
andre sammensetninger med “skemtan” som første del, Stj 7620 “skemtanar skrudi” 
og Stj 1335 “skemtanar land”. Sammensetninger med dette ordet forekommer ikke 
så ofte ellers, men finnes i enkelte andre skrifter. Det virker påfallende i en prolog 
som denne. Kan opphavspersonen ha lånt ordet fra Stjórn I-teksten? I Stjórn I finner 
vi videre uttrykket “ǫllum goðum monnum” Stj 4417f, som er et kompilatorinnskudd 
i en HS-passasje, og som tydeligvis bevisst sikter til verkets publikum. Dette viser at 
verket er tiltenkt samme krets som er omtalt i prologen som verkets adressater. 
Kompilatoren bak Stjórn I kommer flere ganger inn på hensynet til dem som ikke er 
boklærde, og han legger sitt stoff spesielt til rette for slike, som vi ser Stj 816f og 103f. 
Dette stemmer godt overens med adressatene prologen sikter mot. 
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Prologens omtale av at verket den opprinnelig er skrevet for, skal være til bruk 
ved høytlesning, stemmer bra med at Stjórn I tilsynelatende er oppdelt i leseavsnitt, 
og at kompilatoren har lagt stoffet til rette for muntlig framføring, som vi seinere 
skal se. Vi finner også samsvar når det gjelder omtale av hovedkilder i prologen og 
kildebruk i verket. Stjórn I åpner Stj 72ff med begynnelsen av Gn i overensstemmelse 
med prologens ord. Verket følger en litteral bibelforståelse slik prologen antyder, og 
bruken av HS som hovedkilde svarer til den vekt prologen tillegger dette verket ved 
å benytte første halvpart av “Prefatio” derfra som første del av eget verk. Ingen av de 
øvrige delene av Stjórn bygger på både HS og SH, slik prologen sier at det verket 
den står i spissen for gjør. Interesse for messen er også et fellestrekk for prolog og 
verk. 

Når prologforfatteren sier Stj 415f at hans verk, som beretter om merkelige hen-
dinger og ting, skal alternere med beretninger om hellige personer, er dette sannsyn-
ligvis noe Vincentius Bellovacencis’ SH har gitt idé til og vært modell for. Historie 
og helgensaga er godt egnet til å alternere, slik dette forekommer i SH. 

Når det i prologen videre heter at verket skal være underholdende, så er også det-
te i samsvar med Vincentius’ intensjon med SH. Det går videre fram av prologen at 
de samme motiver som ledet Vincentius i stoffutvalg og presentasjon, har vært be-
stemmende for kompilatoren bak Stjórn I: det nyttige, det betydningsfulle og det in-
teressante. Det er tydelig ut fra stoffutvalget og ut fra kompilatorens egne innskudd 
at han har vurdert: Hvor nyttig er dette for tilhørerne/leserne? Se til dette Bakgrunn. 

Prologen må være laget for et bibelverk, men ikke noen av de øvrige bibeldelene 
utenom Stjórn I gir inntrykk av å svare til prologens innhold. I Stjórn I finner vi til 
gjengjeld samsvar på en rekke punkter, så vel når det gjelder prologens ord og inten-
sjoner som med hensyn til kildebruk. Dette gjør det svært sannsynlig at samme per-
son både har forfattet/kompilert prologen og kompilert Stjórn I. Videre mener vi det 
er gjort sannsynlig at prologen er skrevet for nettopp dette verket og har hørt sam-
men med det fra først av. Det betyr at opplysningene i prologen må tilkjennes stor 
vekt når det gjelder å bestemme miljøet Stjórn I hører hjemme i, og måten verket er 
blitt til på. 

Innledningen 

Stjórn I begynner etter prologen med en innledning til verket Stj 7-12. Den er et 
slags prooemium som omtaler intensjon, program og prinsipper for verket og for den 
utlegning av bibeltekst vi finner der. Første del, Stj 72-1018, er sammensatt av utdrag 
fra kilder. Siste del, Stj 1018-1212, er etter all sannsynlighet kompilatorens eget verk. 
Den består av en utgreiing om hvorfor og hvordan Moses skrev Pentateuken etter 
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guddommelig foresiing. Dermed har kompilatoren ført tilhørerne/leserne dit hvor 
han kan ta fatt på verkets hoveddel. Ordningsprinsippet er det samme i innledningen 
som i prologen. Først søker han støtte i kilder, dernest følger egen orientering. 

Tre særbolker 

Tre bolker i Stjórn I skiller seg sterkt ut fra den øvrige teksten som består av fortlø-
pende bibeltekst med kommentar. Det er: 1. Messeforklaring Stj 7210-792. 2. Geogra-
fisk-naturhistorisk bolk Stj 1003-1564. 3. Prekenstoff Stj 2133-2391. 
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Messeforklaring 
Her blir det gitt en forklaring av messen i ni-ukersfasten, skutt inn mellom 
Kain/Abel-fortellingen og Noa-fortellingene. Den nøyaktige overensstemmelsen 
med Guillelmus Durandus den eldres Rationale divinorum officiorum (DR) fra ca. 
1290 kan tyde på at kompilatoren har hentet stoffet direkte fra dette verket. Det 
samme stoffet fantes i en rekke av middelalderens messeforklaringer. Enkelte over-
satte avsnitt av DR er nokså like tilsvarende stoff i Honorius Augustodunensis’ li-
turgiske verk Gemma animae bok III kap. XXXVIII. Stj 7411-20 svarer således til 
MPL 172.652.28-37. Stj 7429-7511 har en viss likhet med MPL 172.652.54-653.13. I 
tillegg kommer så noen innskudd fra kapittel 26 av Jacobus de Voragines Legenda 
Aurea (LegAur), delvis sammenvevd med stoff fra DR eller i form av små utfylling-
er som Stj 7627 “heímferðar leẏfí”. 

Teksten i denne bolken viser mange likhetstrekk med Stjórn I ellers. Ved skifte 
av kilde ser det ut som om kompilatoren lar seg lede av et stikkord- eller temaprin-
sipp. Dette viser seg f.eks. når han etter innledning fra LegAur går over til et par små 
tekststeder fra DR. Fritzner III:799a har vært oppmerksom på at et avsnitt i teksten 
har bakgrunn i LegAur, og under “umskipting f.” viser han til Grässes utgave s. 
14614. Selv om stykket kan minne om DR 6.24.2.1-2, gjør en sammenligning av 
teksten i Stjórn I samt kildealternativene det helt klart at avsnittet i Stjórn I er en 
gjengivelse av det stykket i LegAur som er angitt som kilde for det i Stj. Passasjen 
“quoniam sancti patres statuerunt” er flyttet noe ned i sammenhengen og gjengitt 
slik Stj 7215 “þiat heilagir fedr skipadu sua”. Kompilatoren har sløyfet LegAur 14618 
“et in ea jejunium non observaretur”. Det er fordi han tar dette anliggende opp i et 
oversatt sitat fra DR Stj 7221-23. Kompilatoren har selv føyd inn som forklarende til-
legg Stj 7218f “láérdra manna”, antakelig fordi han legger teksten til rette for lekfolk. 
Han har også satt inn det formelaktige “uárs herra ihsu xpisti” Stj 7213f, 19f. Siste ste-
det markerer dette en glidende overgang til tekst fra DR. Kompilatoren bryter av fra 
LegAur der teksten fører sammenligningen av menigheten videre fra apostlene til å 
sammenligne den med englene. 

Kompilatoren bruker glidende overganger mellom kildene og prøver å unngå 
gjentakelser i utvalget av stoff. Han har således utelatt fra LegAur-stoffet at man ik-
ke skal faste torsdager, for han tar med et par linjer om dette Stj 7221f fra DR, hvor 
han kan bruke henvisning til pave Melchiades (pave 311-314). Etter et par korte inn-
slag fra DR vender kompilatoren tilbake til LegAur igjen. Etter en glidende over-
gang vender han tilbake til DR. Stykket derfra finnes også i LegAur, men der mang-
ler avslutningen Stj 7312f. 

Bibelbruken i denne bolken stemmer godt overens med den tendens som preger 
anvendelse av bibelstoff og bibelsitater ellers i verket, nemlig å unngå gjentakelser 
om mulig. Kompilatoren sløyfer således en henvisning til Gn 322 som skulle kommet 
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Stj 762, umiddelbart etter sitatet fra Gn 319. Mot slutten av det lange avsnittet Stj 
7321-7511 gjengir kompilatoren Ps 175-7. Det er en noe forkortet versjon av salmen 
som er oversatt, men den er mer utførlig gjengitt enn i kilden han har hentet det fra. 
Samme salmestedet er gjengitt med små forandringer Stj 7828ff. Slutten av sitatet vi-
ser at det er den angitte salmen og ikke Ps 1143f vi har for oss. DR har “dolores mor-
tis”, Vulgata har “gemitus mortis”. Sannsynligvis har kompilatorens Vulgata-
håndskrift hatt det siste, og så har han oversatt både “dolores” fra DR og “gemitus” 
fra Vulgata i dobbeltuttrykket “stẏnír eðr sutir” Stj 758. DR har ikke hele salmeteks-
ten, bare begynnelsen, slik vi også kan finne i Gjerløw 1968:189-191 og 2165-6. 
Kompilatoren skyter inn et ord fra Acta Stj 7310ff om at ingen vet tid eller time. 
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Kompilatoren gir en rekke små, forklarende innskudd. Enkelte forklaringer kan 
være mer omfattende, som uttydningen av dåpens nåde og den hvite dåpsdraktens 
symbolikk. Uttrykket “meínleẏsiss stola” Stj 7315, som gjengir DRs “innocentiae sto-
la”, trengte en forklaring, som innledes som så mange andre med “þat er at skilia”.  
Kompilatoren føyer inn at det er den uflekkete og hvite dåpsdrakten det er tale om 
her. Andre ganger kan han innlede en forklaring med “þat er”. Det gis bakoverrefe-
ranser til tekstelementer som har vært omtalt tidligere, ofte innledet med “sem fyrr 
uar saght” Stj 735. Vi finner altså de samme referansefrasene her som ellers i Stjórn 
I. Det gjaldt å gjøre teksten forståelig og sammenhengende for tilhørerne/leserne. 

Bibelbruken, de egne tilleggene med presiserende innskudd og forklaringer, av 
og til utlegninger, er så likt her med det vi ellers finner i Stjórn I at det ikke kan være 
noen annen enn Stjórn I-kompilatoren selv som har satt sammen teksten. En seinere 
interpolasjon ville høyst sannsynlig hatt et annet preg og avslørt interpolatorvirk-
somhet ved tillegg som gav teksten en annen karakter. Bolken må ha hørt med til 
kompilatorens originalverk som en integrert del av dette. 

Plasseringen av avsnittene med stoff fra DR/LegAur setter bolken i organisk 
sammenheng med de gammeltestamentlige tekstene for septuagesimaltiden Gn 1.4 
Brillioth 1922:56. På den måten blir det etablert en tilknytning til kirkeårets periko-
pelesninger, som gir Stjórn I et nært forhold til kirkeåret. Kompilatoren ordner bibel-
teksten inn under kirkens messetradisjon. 

Overskriften Stj 728f sier ved ordet “merking” at det i det følgende er en allego-
risk uttydning av fastetiden kompilatoren vil gi sine tilhørere del i. Messeforklaring-
en tjener som oppsummering og allegorisk uttydning. Det var nemlig vanlig å benyt-
te messen som anskuelsesundervisning for den bibelske frelseshistorien. Ved over-
gangen til de tekster som hører til fastetidens lesning, setter kompilatoren, på samme 
måte som kompilatoren bak LegAur gjør det, inn i sitt verk en forklaring av den ti-
den av kirkeåret han går inn i. 

 
Geografisk-naturhistorisk bolk 
Denne bolken gir Stjórn I en verdensvid ramme, samtidig får den bibelske arena 
bakgrunn og geografisk plassering. Bolken er plassert mellom fortellingen om 
tungemålenes spredning over verden Gn 11 og beretningene om Abram, jødenes 
stamfar, som begynner i Gn 12. Her finnes ikke bibelstoff. SH er grunnlag og gir le-
detråd, med mange innskudd og tillegg fra IE. Kompilatoren forsøker å unngå gjen-
takelser Stj 10210f. Han har således søkt utenom det stoffet i SH 1.79 som var gjenta-
kelse fra SH 1.64, og han har hoppet over SH 1.64.6-8, siden han har hentet samme 
stoffet fra IE litt tidligere Stj 1027-9. Enkelte ganger tar han likevel inn stoff han har 
med fra før, idet han oversetter det fra kilden på nytt. Dette har vi et tilfelle av Stj 
12917-1302. Her finner vi i ny gjengivelse stoff fra IE som var brukt Stj 2521-26. Stun-
dom markerer kompilatoren at han skifter kilde ved å gi referanse til IE på egen 
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hånd, som f.eks Stj 10920-1101. Introduksjonen “sva seger ẏsidorus” og forskjellige 
varianter av den er integrert i tekstsammenhengen en rekke steder, f.eks. Stj 13415, i 
tillegg til markeringene med rødt. Kompilatoren benytter slik kildeinformasjon både 
ved direkte og indirekte bruk av stoff fra IE. Det ser ut som om han ofte har fulgt 
stikkordprinsippet når han føyde inn innskudd i annen tekst fra IE. Når SH-teksten 
nevner noe kompilatoren finner krever nærmere omtale, slår han gjerne over til IE 
og henter utfyllende informasjon derfra. Vi ser det ved stikkordene “fenix” Stj 10920 
og “panteris ok pardis” Stj 1197. På sidene Stj 111-112 har kompilatoren koblet 
sammen avsnitt fra to forskjellige steder i IE som har stikkordet “lacus asfaltí” der, jf 
Stj 1122. Slik sammenstilling kan gjelde mennesker, dyr, land eller ting. I tillegg til 
stikkordprinsippet har han brukt et alfabetisk prinsipp enkelte steder, f.eks. Stj 119-
120. Dyrene er her ordnet i denne rekkefølge: panter - pardus - picha - pichus. Begge 
prinsipper var velkjente i middelalderlig tekstframstilling Olsen 1973:190. 
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Det meste av det geografiske stoffet kompilatoren har med, er overtatt og over-
satt fra SH. Geografisk stoff i SH har han til en viss grad hoppet over for å få plass 
til naturhistorisk stoff fra IE. Der han finner at SH ikke strekker til, fyller han ut med 
tillegg fra IE, f.eks om elva Ganges Stj 10212ff. Det er særlig naturhistorisk stoff han 
henter fra IE. Etter fyldige innskudd fra dette verket vender han tilbake til SH og 
fortsetter der han forlot den. Innskuddene fra IE bærer preg av å være digresjoner 
som splitter opp framstillingen. At kompilatoren ofte følger SH-teksten så nøye, fø-
rer til at han må springe noe fram og tilbake i IE. Han kan plukke stoff fra forskjelli-
ge steder i IE for å samle viten om samme ting eller samme dyr på ett sted, f.eks. Stj 
1207ff. Men han kan også gjøre sprang i SH-teksten og skyte inn stoff som der er 
plassert lenger ute, f.eks. Stj 101. Han kan endog bryte opp SH-teksten han har som 
grunnlag og ledesnor, og bygge den sammen igjen etter stoffordningsmodell fra IE, 
Stj 101-102 er et godt eksempel. Her har han brutt opp SH-teksten og ordnet den et-
ter disposjonen han fant i IE 14.3.5: Taprobanen - Chrysam - Tilen - Gangen - Indus. 

Kompilatoren bak denne bolken kan i denne bolken vise til biskop Martin av 
Tours (316-397) som tilhørerne/leserne kjenner til Stj 12419. Han viser også selv-
stendig kjennskap til Nikoláss saga Stj 12217. Et par innslag fra Alexanders saga vi-
ser at han kjenner og kan bruke dette verket, se Stj 6016 og 1044. Med tillegget “ok 
klokt” Stj 1036 synes samme saga å være i tankene, se Alex 1925:13727ff. 

Verden blir i denne bolken beskrevet ut fra forestillingen om tre verdensdeler, 
som blir omhandlet i denne rekkefølge: Asia, Europa og Afrika. Beskrivelsen gjen-
speiler et T-kart av vanlig middelalderlig type, med Europa i venstre bokstavarm, 
Asia i høyre og Afrika i bokstavfoten Jakob Benediktsson 1960:267. 

Kompilatoren tar først for seg Asia generelt. Det begynner der sola går opp i øst, 
og grenser mot Middelhavet i vest. I sør er grensen havet utenfor. Så går han naturlig 
nok til Paradiset. Menneskenes første sted i verden lå nemlig ifølge Bibelen i Asia. 
Beliggenheten er omtalt som “campus damascenus” Stj 4811f, og det lå ved patriar-
kenes gravsted i Mamre nær Hebron, kunne pilegrimer fra slutten av 1200-tallet for-
telle Theol. Realenzyklopädie 14:523. Men kompilatoren sier med SH at Paradiset lå 
mot øst, sannsynligvis mener han øst for India. Verdens fire største elver hadde utløp 
derfra, het det Gn 28-14 Stj 488-14 og Stj 497-502. Han forteller så om englefallet og 
utdrivelsen av Paradiset, men uten å gjenta bibelfortellingene om dette i Gn 3 som 
var med lengre foran i verket. 

Etter dette fortsetter kompilatoren vestover mot India og har samlet alt stoff om 
landet på ett sted i verket. Dette virker noe sammenrasket og udisponert, men det er 
fordi han har følt seg bundet av gangen i Vincentius’ framstilling samtidig som han 
har fylt ut med stoff fra IE. Nokså tidlig i beskrivelsen av India forteller han at det er 
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et umåtelig godt land og meget sunt på grunn av den rene lufta som kommer med 
vestavinden Stj 10223. 

Han vier god plass til omtale av Indias merkelige vesener og dyr. Han forteller 
om menneskelignende skapninger og underlige folkeslag med andre livskår og med 
fremmede skikker. Der er øyer og byer og store elver og umåtelige rikdommer i 
sølv, gull og edelsteiner. Elva Ganges setter han identisk med Phison slik også Gn 2 
gjør, og han gjentar navneforklaringen derfra Stj 49. Han forteller om forskjellige 
dyr, kjente som mindre kjente, helst det siste. Han tar fram både ålen og neshornet 
og gribben, men innimellom har han opplysninger om fruktbarhet og temperatur. 
Løven får - ikke uventet - bred omtale og nevnes ofte med den latinske betegnelsen 
“leo”. Den var kjent fra norrøn religiøs litteratur også som “hit óarga dýr” Fritzner 
III:744a. Fra løven gjør kompilatoren etter alfabet- og assosiasjonsprinsippet et 
sprang i IE fram til det lille dyret leontophonus, løvemorderen Bernström 1965. 
Kompilatoren kan også berette om store hunder med tigre som fedre. 
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Under omtale av Parthia tar han med et avsnitt om Det indiske hav og nevner 
oldtidsrikene Assyria, Media og Persia. I Media vokser sedertreet, og i Persia finnes 
tigeren. Han omtaler videre to av Paradis-elvene, Eufrat og Tigris Stj 4923ff, men går 
så over til Arabia. Han tar inn et stykke om fuglen “fenix” Stj 10920, omtaler edel-
steinen “sardonis” Stj 11015 og forteller om kameler, men flytter så til Syria. Deretter 
blir Judea nevnt, der to elver, Jor og Dan, kommer fra Libanon-fjellene og renner 
sammen i Jordan. Kompilatoren gir plass for en fyldig omtale av Dødehavet og de 
merkelige egenskaper vannet der har. Han nevner Jerusalem og betoner i den forbin-
delse sterkere enn sine kilder Jesu liv og gjerning. Deretter omtaler han Samaria og 
Pentapolis.  I forbindelse med Pentapolis nevner han byen Sodomas skjebne og lover 
å komme tilbake til dette stoffet seinere, noe han gjør Stj 180ff. Han omtaler Galilea, 
Samaria og Jødeland (Judea) som deler av Palestina. Midt i Jødeland ligger “iorsala 
borg” Stj 11220. Så forteller han om Egypt, som for ham hører  med til Asia, og er 
uvanlig omhyggelig med geografisk plassering. Han går raskt over til å omtale dyre-
livet i den første av Paradis-elvene, Nilen, og forteller om krokodillen og dens fiende 
“enidros”61 Stj 1159. Han forteller også om flodhesten og pelikanen. Plutselig kom-
mer så et innslag om alcion62 og litt lenger ute et om den hjemlige orrfuglen. 

Han dveler deretter ved landene nær Middelhavet. Samaria og Palestina får spe-
siell omtale, med omtale av dyreliv, land, fjell og vegetasjon samt helsebringende 
frukt og urter. Han viser stor interesse for å få med uvanlige og gåtefulle fenomener, 
bl.a. “lacus asfalti”, Dødehavet. Etter mer stoff fra fremmede områder omtaler han 
ørnen. Det må ikke bli for mye fremmed og fjernt, om det kan være aldri så interes-
sant. 

Etter en del naturhistoriske innskudd fortsetter kompilatoren med Seres (Øst-
Asia), Baktria og Skytia63. Så kommer han inn på merkelige folkeslag: menneske-
etere (antropofager), panothier med så store ører at de kan hylle seg inn i dem, hipp-
poder som er halvt mennesker og halvt hester, samt hermafroditter. Han nevner and-
re med fremmed, skremmende utseende: folk med flatt ansikt uten nese, store lepper 
og liten munn uten tunge. Men han har med seg Isidorus’ ord om at dette ikke er mot 
naturens orden, bare mot den ordning vi er kjent med. For også disse skapningene er 

 
61 I middelalderen var “enhydrus” betegnelse for en art “icnevmon”, en såkalt faraonmus, eller mår, 
som vi ville si. 
62 Denne fuglen, isfuglen, var fremmed i Egypt, den var også sjeldsynt i Norden. Men den var farge-
rik, og det som kunne fortelles om reir og eggutklekking, var uvanlig og interessant, se Bernström 
1964b. 
63 Skytia ble regnet for identisk med “Sviþjóð hin mikla” Fritzner III sp. 628a. 
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blitt til med Guds vilje Stj 11813ff. Etter dette går han videre med beskrivelsen av 
Skytia og omtaler edelsteiner og elver. Så har han noen linjer om Hircania, et land 
sørøst for Det kaspiske hav. Der finnes store skoger og mange slags dyr. Dette blir et 
springbrett til å fortelle om panteren, leoparden, bastard-dyr samt picha-fuglen (kan-
skje skjære?) Stj 120 Bernström 1970:410. Han omtaler også pichus-fuglen (hakke-
spetten)
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64 og tar videre med ørnen. 
Deretter kommer han til det kaukasiske landskapet Albania. Det “albaniam” 

kompilatoren nevner Stj 1221, er en egn som grenser til Det kaspiske hav. Det dreier 
seg altså ikke om forvirring i geografien. Mot slutten av Asia omtaler han Tigris Stj 
4923, som kommer fra fjellet der Noahs ark strandet etter flommen “sem fẏʀ var 
saght”. Til slutt i Asia-delen beretter han om Lilleasia og vulkanfjellet Chimaira i 
Lykia. Til SH’s omtale av Etna og Vesuv føyer kompilatoren noen ord om den is-
landske vulkanen Hekla. 

Omtalen av Europa blir innledet Stj 123 med navnets bakgrunn i gresk mytologi. 
Den geografiske beskrivelsen gir en oversikt over de viktigste elver og land i ver-
densdelen og begynner med Tanais (Donau). Kompilatoren begynner å skrive om 
Germania, men stanser snart opp for å fortelle om fuglen “hercẏnæ”65 Stj 1243. Han 
skyter inn at i Germania finnes det fredelige dyr som i andre land er meget farlige, 
og han gir dermed en nyansering i forhold til kilden. Kan han tenke på norsk slag-
bjørn i motsetning til et fredeligere bjørneslag? Han regner opp en rekke edelsteiner 
som finnes i Germania, og forteller så at landet er delt i et øvre og et nedre område. 

Dette danner overgang til en kort geografisk oversikt over Sørøst-Europa, med 
omtale av de sju områdene Hellas var delt i etter den tids geografiske oppfatning. Til 
slutt nevnes de greske øyene. Inn i dette geografistoffet blander kompilatoren natur-
historisk og mytologisk stoff. Han omtaler fabeldyrene kentaur og minokentaur, men 
forteller også om natteravnen og purpursneglen. 

Fra Hellas går kompilatoren til Vest-Europa, i samsvar ned SH’s stoffdisposi-
sjon. Han tar utgangspunkt i Alpene og nevner kort Pannonia, en romersk provins i 
grenseområdet Østerrike/Ungarn/Serbia, før han går sørover. Fra IE fletter han inn 
omtale av merkelige kilder, brønner og vann. Han forteller også om gauper 
(“línces”), om fuglearten dyomedes (“Diomedias aves” i SH) og om en rekke andre 
dyr, også bier. 

Kompilatoren viser tydelig begeistring for Nord-Italia. Omtalen av Italia er for 
øvrig utstyrt med innskudd som viser at han har et godt inntrykk av og stor interesse 
for landet. Han antyder dermed kjennskap til Italia ut over det de ellers brukte kilde-
ne til Stjórn vet å berette om landet. Vi kan vise til egeninnskuddene Stj 1346-8 og 12f. 
Omtalen av Europa avsluttes med Gallia og Spania. 

Etter velbrukt skjema begynner kompilatoren så omtalen av Afrika med navnets 
opphav, deretter følger avklaring av geografisk beliggenhet. Under beskrivelsen av 
Libya forteller kompilatoren om trogoditene, som er raskere til beins enn noe dyr. Så 
går han, på grunn av navnenærhet, over til å skrive om tjernet “trogoditis” Stj 141. 
Etter kort å ha nevnt Libyas grenser mot nord og sør, tar han inn et stykke om røys-
katten. Deretter forteller han at i Libya lever det mennesker uten hode, samt folk 
som har fotblad med åtte tær som vender bakover. Han forteller om forholdene i 
Pentapolis, om Zeuges der det finnes villesler, samt om Numidia og Mauretania. I 
sistnevnte land finnes aper, strutser (“struciones”) og draker, sier han. Deretter fort-
setter han med Etiopia, med særskilt grundig omtale av alle ormene der, men nevner 
også flere andre dyr. Han avrunder med at menneskeslekten stammer fra Adam, og 

 
64 Stj 1219 har AM 227 fol i forelegget lest “marenis” i stedet for “marcius”. 
65 Se LexLat “herciniae”. En ellers ukjent fugleart fra Hercynia silva, skogområde ved Donau.  
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at hans ætt har bebygd de tre verdensdelene, og føyer til en liten oversikt over Afri-
kas geografi. 

Gjennom hele bolken ligger innebygd en interesse for å få fram geografisk be-
liggenhet for hvert enkelt land og område han nevner. Navneopphav har også stor 
interesse. Noen steder skjærer han likevel navneforklaringer vekk fra kildestoffet, 
som f.eks. Stj 1032-13 der han har utelatt filologiske bemerkninger om hva dyrene 
kalles på gresk og latin. Han er seg stadig bevisst at verket han skriver, er for folk 
som ikke skjønner latin. 
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Kompilatoren er tydeligvis opptatt av å fortelle om elver så vel som edelsteiner. 
Men han liker også å fortelle om helbredende kilder og brønner og nevner tydeligvis 
alle de han kommer over i kildematerialet. En kan som eksempel nevne det lille inn-
slaget fra IE Stj 14021-1412. Han er i det hele opptatt av naturfenomener og merkeli-
ge folkeslag. Derfor virker det påfallende at han Stj 1359, i forlengelsen av det som 
er sagt, sløyfer en kort bemerkning i SH om varme kilder i Italia, “et tepentes fonti-
bus Baias”. Dette skulle tyde på at både han selv og hans adressater var så vel kjent 
med Islands varme kilder at dette ikke hadde noe uvanlig ved seg. Kongens gode 
menn hadde godt kjennskap til islandske forhold og særegenheter Jón Jóhannesson 
II 1958:243ff. Det er tydelig at han sløyfer elementer han fant var uten interesse for 
adressatene. 

 Kompilatoren har interesse av å fortelle om merkelige, fremmedartede, farlige, 
store og sterke dyr. Bjørnen nevner han imidlertid bare så vidt. Han har med flere til-
feller av fiendskap i dyreverdenen, der små dyr beseirer store. Han har et fast møns-
ter i sin omtale av dyrene. Først angir han navn på arten, så beskriver han utseende 
og kjennetegn. Deretter kommer egenheter i levevis og atferd. Dette er et ledd i hans 
pedagogikk. For å følge mønsteret må han redigere kildeteksten noe. Vi nevner som 
eksempel at kompilatoren Stj 14410ff har satt siste del av IE-stykket han gjengir først, 
slik at han begynner med en generell beskrivelse av apenes utsende. Deretter går han 
over til atferd og særtrekk. Han har utelatt navnet “cercopithecus” (svans-ape), se 
Georges 1976 til ordet. 

Et par ganger er kompilatoren uenig med Isidorus om hvilken hovedgruppe et 
dyr skal plasseres i, og gir uttrykk for dette. Det gjelder “crocodilus”, eller “co-
codrillus” som artsnavnet skrives i Stjórn. Stj 11419f føyer han til foran navnet “huart 
sem þat skal helldr heíta fiskr eðr oðruuíss”. Etter Stj 13716 “Scorpio” føyer han til 
“huart er betr ma teliaz af moðkum”. 

De mange dyreartene og enkeltdyr som er nevnt, er konsekvent ikke presentert 
med allegorisk tydning. Det er dyrene som har interessen, ikke symbolikken eller 
typologien som tradisjonelt var knyttet til dem. Fabelfuglen Phoenix (Fenix) har al-
legorisk uttydning i den fragmentarisk overleverte norrøne oversettelsen av naturhis-
torien Physiologus Dahlerup 1889:256f. Personen bak den geografisk-
naturhistoriske bolken i Stjórn I nøyer seg med å gjengi kildestoffet, men søker ikke 
ytterligere teologisk-typologisk legitimering for at han tar med denne fuglen Stj 
10920ff. Det var tradisjon like fra oldkirken at den naturhistoriske pålitelighet skulle 
være underordnet den typologiske forståelse. Alt i naturen skulle utlegges i allegori-
er. Det er påfallende hvor tilbakeholdende vår kompilator er på dette området. 

Kompilatoren gjør klare og bevisste begrensninger i stoffet han tar med, han vel-
ger ut og legger til rette. Som eksempel på dette nevner vi: Av de indiske øyer tar 
han med fire øyer, Argires, Chryses, Tiles og Taprobane (= Sri Lanka). Stoffet om 
den siste og største er sterkt forkortet. Han sløyfer det meste SH 1.70 har med om de 
lilleasiatiske. Han sløyfer også kapitlet i SH 1.78 De insulis Oceani quo cingitur 
orbis (Om øyene i oseanet som verden er omgitt av), der England er omtalt, og han 
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utelater omtrent halvparten av kapitlet SH 1.79 med samme tema. Det er tydelig at 
England har vært utenfor kompilatorens interesseområde. Striden mot tiggermunke-
ne i England kan være en årsak til at kompilatoren ikke vil ha med noe om dette lan-
det Rashdall/Craster/Powicke 3 1936:70. Kompilatoren skjærer godt ned på geogra-
fiske navn og sløyfer ofte SH’s omstendelige beskrivelser av beliggenhet. Han sløy-
fer således SH 1.83-84, der det finnes mye stoff av dette slaget. Seder og skikker hos 
fremmede folk har han ikke vært så interessert i å meddele. Det SH har med av slike 
opplysninger, har han sprunget over. Som nevnt har han med noe stoff om fremmede 
folkeslag, særlig slike med avvikende utseende og atferd. Derimot sløyfer han gigan-
tene, mens verket ellers omtaler riser og titaner. Kompilatoren sløyfer også Gehenna 
der det forekommer i tekstkildene, se Stj 13414, jf IE til stedet samt SH 1.85. Videre 
hopper han over en forklaring av kjeruber SH 1.63.22 “id est Angelorum pręsidium 
arcendis spiritibus malis” (dette er et råd av engler som holder onde ånder borte). Vi 
møter gjennom disse trekkene en tendens til å skyve det overnaturlige, fantastiske, 
spekulative og underfulle i bakgrunnen. Nøkterne opplysninger har preferanse her 
som i omtale av elementer fra faunaen. 
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Kompilatoren har med et forholdsvis fyldig utvalg av gresk sagnhistorie som vi-
ser at han er tilhenger av en ortodoks evhemerisme Seznec 1961:14. På norrønt om-
råde finner vi en annen type evhemerisme hos Snorri Sturluson i Den yngre Edda og 
i Ynglinga saga i Kringla heimsins Holtsmark 1964:9ff. Personen bak Stjórn I har 
tydeligvis vært mer interessert i de greske enn de romerske mytene. Når han utelater 
stykker i SH der barbarer blir omtalt, eller tyr til omskriving av slike steder, kan det-
te bety at han ikke ønsker å plassere seg selv og sine lesere under en så lite flatteren-
de betegnelse. Som eksempel på omskrivning nevner vi at SH 1.76.17 “Barbarorum 
variae nationes” blir gjengitt Stj 1419f “einnar ok ẏmísleghar þioðer”. Om barbar-
begrepet, se Christ 1959:287. Her er kompilatoren avhengig av en tradisjon fra an-
tikken. For romerne var germanerne annenrangs og fremmede i forhold til dem selv. 
Germanerne kunne imidlertid betegne seg selv som barbarer, men barbar-begrepet 
hadde en defamerende klang, se SnE II:94-96. 

Kompilatoren sløyfer en del latinske forfattersitater. Andre ganger sløyfer han 
forfatternavnet, men bringer selve sitatet. Fra IE skjærer han først og fremst vekk 
ordforklaringer. Selv har han en del innskudd i teksten han kompilerer. Han skal 
binde sammen stoff ved overganger, eller han skal minne om noe som er sagt tidli-
gere i verket, f.eks. ved et Stj 1197 “sem fẏR varfra sagt”. Henvisningene bakover 
gjelder imidlertid ikke bare stoff innenfor den geografisk-naturhistoriske bolken, han 
viser Stj 10711f  med et “sem fẏ var sagt” til det verdenshistoriske stoffet om Babel 
Stj 986ff, og bruker nære på identisk ordlegging som der. Enkelte ganger kan han 
også referere til elementer som kommer inn lenger ute i verket. Stj 1141 lover han 
adressatene med et “sem heẏraz man mega” seinere å komme tilbake til Sodomas 
ødeleggelse, noe han gjør Stj 180ff, der han gjengir beretningen om dette fra Gn med 
kommentar. På den annen side finnes det i Stjórn I en del referanser til den geogra-
fisk-naturhistoriske bolken fra andre deler av verket. Stj 4194 “sem fẏrr var fra sagt” 
viser tilbake til Stj 13111ff. En annen slik referanse har vi Stj 37425 “sem fẏrr var 
sagt” om elva Nilen. Den peker tilbake på Stj 11412ff. Når kompilatoren Stj 1893f 
føyer inn “til þeirrar landzens hlfu palestíne sem mei l til suðrs”, er dette en in-
direkte referanse for tilhørerne/leserne til Stj 1113ff. 

Det forekommer endel innskutte bibelreferanser i bolken vi har for oss. Noen av 
disse går ut over rammen for det bibelstoff som er med i Stjórn I. I Stj 10814 er det, 
som kjent, referert til Est 12. Stj 11413 “hueria er genesis nefner seon” refererer til 
elva “phison” i Gn 211 som kompilatoren har nevnt Stj 4911. Stj 11018 “sunar sunar 
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noa” er en klargjørende utfylling etter Gn 106, som ellers ikke er med i Stjórn I-
teksten. Det samme er innskuddet Stj 1322f “sunar sunar abrahams”. Stj 11018f er en 
hentydning til III Rg 101-3. Fortellingen  er etter alt å dømme kjent for dem han hen-
vender seg til, noe som tyder på at dette stoffet har vært oversatt og tilgjengelig for 
kongens gode menn før Stjórn I ble utformet. 5 
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Det ser ut til at de innlagte bibelreferansene i den geografisk-naturhistoriske bol-
ken skal tjene to formål. For det første skal de knytte bolken nærmere til det bibel- 
og kommentarstoffet vi finner ellers i verket, og dermed bidra til å integrere den i 
verket. Men de skal også knytte det mangslungne stoffet der nærmere til Bibelens 
innhold. Bolken har nok vært planlagt som del av verket fra først av og kan ikke 
være satt inn på etterskudd. 

En god del av kompilatorens innskudd går ut på å forklare navn, eller å gjengi 
det de betyr med mer kjente betegnelser, f.eks. Stj 12420f “constantíno polis su borg 
er norðmenn kalla mickla garð”. Ofte kan tillegget være en presisering av at det er ei 
elv, ei øy eller en by det dreier seg om. I slike tilfeller har det en klart pedagogisk 
opplysende funksjon. Enkelte ganger ser kompilatoren seg nødt til å forklare litt mer 
utførlig en kortfattet latinsk uttrykksmåte han har gjengitt etter forelegget, da gjerne 
innledet med “þat er”. Vi nevner som eksempel Stj 14112f “heiter hann regulus þat er 
sua sem sma konungr”. Det kan også være at kompilatoren vil opplyse om hva en 
fremmed betegnelse kan oversettes med til norrønt, som Stj 1044f “elephio upp a 
girzku er sua sem fiall upp inoręnu”. Han kan i den sammenheng også bruke en for-
mulering som “er ver kǫllum” Stj 1176 eller “er ver nefnum” Stj 1472. Andre ganger 
kan han si “er norð menn kalla” Stj 1359 eller lignende. Han bruker uttrykksmåter 
med “ver” eller “norðmenn” om hverandre uten skifte i betydning. En “norðmaðr” 
må i denne sammenheng bety person fra området Norge, Island og Vesterhavsøyene, 
jf Fritzner til ordet. Kompilatoren kan også skyte inn en sammenligning med hjemli-
ge forhold som f.eks. Stj 12219 “edr heklu fiall á islandi”, et ordtak (Astås 1984d) el-
ler en forsiktig vurdering. Bare en sjelden gang gir han seg ut på resonnement. 

Kompilatorens egne innslag gir gjerne årsaker eller forklaringer, ofte hentet fra 
den foregående tekst. De kan være intensiverende, beskrivende eller karakteriseren-
de. Ofte tjener tilleggene til å gjøre framstillingen mer livfull eller hjemlig, andre 
ganger tjener de til konkretisering og anskueliggjøring, se for det siste Stj 1295 
“huarki af uíndum ne uętum”. Noen ganger skal egne tillegg utbrodere eller under-
streke noe som allerede er sagt. Stundom kan de bidra til å gi framstillingen et dra-
matisk preg, som f.eks. Stj 1047 “þann tima sem þeir buaz til barðaga”. Ved hjelp av 
innskutte småord som Stj 1207 “nefndum”, samt ved overgangs- og innledningsbe-
merkninger skaper kompilatoren indre sammenheng i teksten. Vi finner også at han 
kan foreta direkte tekstadaptasjon. Et tydelig eksempel på dette er når han Stj 11516 
erstatter det fremmede fuglenavnet “perdix” (rapphøne) med navnet på “orri”, en 
helt annen fugleart som var godt kjent i Norge, jf Bernström 1968:24. 

Kompilatoren bak denne bolken viser for øvrig interesse for tall, oppregning og 
system, en kan betrakte hans inndeling av Hellas Stj 129 for å se eksempel på dette. 
Samme trekkene finner vi i Stjórn I-teksten ellers også. At inndelingen er i samsvar 
med Stjórn I ellers, ser vi av en sammenligning mellom de to kompilatorinnskudde-
ne Stj 1298 “erv .vij. partar af grecia” og Stj 26411f “hveriar er forðum uoru hinn 
siaunði partr af grecía”. 

De samme kildene som vi finner er brukt ellers i Stjórn I, går igjen i den geogra-
fisk-naturhistoriske bolken. Endog kjennskap til og bruk av Nikoláss saga og Alex-
anders saga er felles. De trekkene vi har pekt på ovenfor når det gjelder stoffutvalg 
og komposisjon, finnes også igjen. Kompilatoren viser samme plan og like prinsip-
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per i anvendelse av kildene. Han korter ned, trekker sammen og omordner stoffet in-
nenfor et avsnitt. Han lar til dels den ene kilden utfylle den andre. Han samler, om-
disponerer og ordner, forenkler og legger til rette. En sjelden gang kan han gjengi 
teksten i kildene fritt, men passer da nøye på å få med innholdet. Både her og i 
Stjórn I-teksten for øvrig tar han inn tillegg fra IE om de dyr som han ser behov for å 
omtale nærmere. Han er opptatt av å jevnføre fremmede fenomener med hjemlige 
forhold, og av å overføre det som står i kildene til hjemlig språkbruk adressatene er 
fortrolige med. Han oversetter en del av de latinske ord han gjengir, og setter selv 
inn tillegg for å tilpasse teksten til adressatenes horisont. Det samme gjelder egen-
innskuddene i teksten, de er av samme slag og skal tjene samme formål. De samme 
referanseformularer er brukt, og referansesystemet vitner her som ellers i verket om 
intensjon om og vilje til å skape helhet og sammenheng. Enkelte referanser i den 
geografisk-naturhistoriske bolken peker ut over denne. Andre steder i Stjórn I refere-
rer kompilatoren til stoff i denne bolken. 
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Det ville være lite tenkelig at en bearbeider eller interpolator føyde inn referanser 
til et stykke som var innsatt i verket på etterskudd. Når kompilatoren lover å komme 
tilbake til et stoffområde seinere, f.eks Sodomas ødeleggelse, så oppfyller han løftet. 
Dette peker i samme retning. På den annen side finner vi eksempler på at stoff som 
er med i den geografisk-naturhistoriske bolken, kan bli gjentatt seinere. Mye av IE-
stoffet  Stj 1121-17 er oversatt på nytt og tatt inn i Stj 18610-22, men slike gjentakelser 
var vanlige i middelalderlitteraturen. 

De momenter vi har nevnt ovenfor, tyder på at hele den geografisk-
naturhistoriske bolken er planlagt å høre med til verket fra først av, og at den er satt 
sammen og tilrettelagt som del av denne helheten. Vi har sett en rekke steder der 
kompilatoren bak Stjórn I forutsetter og bygger på denne bolken som integrert del av 
verket. De iakttakelser vi har lagt fram, gjør det overveiende sannsynlig at bolken er 
fra kompilatorens hånd. De slutninger vi har trukket om opphavspersonens strategier 
og arbeidsmåte her, angår dermed også i høy grad det øvrige verket. Dette gir sterk 
støtte til teorien om at Stjórn I er planlagt og oppbygd etter mønster av utenlandske 
historiebibler, som første del av en norrøn historiebibel. 

 
Prekenbolk 
Bolken med prekenstoff er sammenstykket av avsnitt fra HS om Jesu fristelse og 
kortere eller lengre utdrag fra prekener av høyt ansette kirkelærere: Leo Magnus, 
Caesarius Arelatensis (Pseudo-Augustinus), Gregorius Magnus og Beda Venerabilis. 
Ingen av prekenene er gjengitt i sin helhet, det er bare gitt utdrag. Dette skal ikke 
vekke forundring. For det første var plasshensyn nokså avgjørende. Det var dessuten 
utbredt skikk bare å velge ut stoff som passet for det en selv ønsket å legge fram, og 
utelate eller gå lett over annet stoff. Slik utvelgelse og stoffbehandling finner vi bl.a. 
i Konungs skuggsjá Bagge 1979:365. Det var helt vanlig å gjøre utdrag av og sette 
sammen prekener lånte fra andres verker Riising 1968:545. Bekker-Nielsen 
1972:40f hevder at godtar vi Carl Richard Ungers “idea” om benyttelse av eldre kil-
der innimellom, må vi legge til at “the compiler rewrote what he found to suit his 
own ornate style”. Men han finner det umulig å avgjøre om kompilatoren bak Stjórn 
I satte sammen prekenavsnittet eller om han fant det ferdig. 

Prekener av disse kirkelærerne var kjente og utbredte over hele den vest-
europeiske kristenhet gjennom homiliarier, og var også kjent innenfor vest-nordisk 
område Knudsen 1961:658f. Bekker-Nielsen/Widding 1969:44 har pekt på at det 
sannsynligvis er benediktinerabbeden Alanus de Farfas († ca. 770) og benediktiner-
munken og historieskriveren Paulus Diaconus’ (ca. 720-799) homiliarier som ligger 
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til grunn for de to norrøne homiliebøkenes utvalg av prekener. Innholdsoversikt over 
de to homiliariene er gitt i Leclercq 1948:195ff.  

Sermones quadragesimales, beregnet til bruk i fastetiden, utgjorde en særskilt 
gruppe innenfor prekensamlingene Riising 1969:47. Det skulle ligge nær å anta at en 
slik samling fasteprekener som vi her har for oss, må ha vært hentet fra en større 
prekensamling som hadde et rikholdig utvalg for denne viktige delen av kirkeåret. 
Men det kan ikke ha vært de samme kildene som de norrøne homiliebøkene øser av. 
Ingen av prekenene i Stjórn I finnes nemlig der.  
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Vi vet at det fantes forskjellige prekensamlinger tillagt Augustinus, Gregorius 
Magnus og Karl den stores hofflærer Alcuinus (730/740-804), men også samlinger 
av blandet innhold. Det er ikke urimelig å tenke seg at disse blandede samlingene 
har vært avskrifter av eller i det minste bygd på Alanus de Farfas homiliarium eller 
Paulus Diaconus’, mest sannsynlig det sistnevnte Tryggvi J. Oleson 1959:114. 

Felles for alle prekenene i bolken og for HS-teksten der er temaet: fasten. Kom-
pilatoren regner med å være ved begynnelsen av fastetiden og vil gi uttrykk for hva 
denne perioden av kirkeåret innebærer. I Gregorius Magnus’ 16. homilie har han, et-
ter at førtidagersfasten er nevnt, føyd inn Stj 2222f “sem oss er til iðranar skipat ok 
ẏfer botar vrs sẏndaligs lifnaðar”. Han skyter for øvrig flere steder inn henvisning 
til den bibelske bakgrunnen for at fasten varer førti dager. Om Moses føyer han til 
Stj 2226f “ fiallínu sýnaí sua at hann t huarki ne drakk”. Om Jesus setter han til 
Stj 22222f “sua sem hann uitraðiz þeim vm .xl. dagha fyrer sína upp stigning”. Når 
han refererer fra Augustinus (dvs. Caesarius) om situasjonen for dem som ikke grei-
er å faste på grunn av sykdom, føyer han til Stj 22423f “þo meðr sút fyrer þann skẏlld 
ok si andvarpan harmþrungins hvgar”. Dette er en tilleggspåminnelse om fastens 
indre, åndelige innhold som angår alle, uavhengig av hvordan de greier å mestre de 
ytre forskrifter. Innskuddene er tydeligvis et forsøk på å konkretisere fasten og legge 
den fram for lekfolk som kan ha problemer med å forstå og å praktisere fastebe-
stemmelsene. 

Noe av prekenstoffet er homiletisk og gjennomgår en tekst stykke for stykke et-
ter kirkefedrenes gamle mønster, f.eks. Stj 2208ff. Annet er tematisk orientert og tar 
for seg et emne, f.eks. Stj 21510ff. I prekenutdragene er allegorisk fortolkningsmetode 
benyttet, og anvendelsen av teksten på tilhørerne/leserne står sentralt. Vi har å gjøre 
med monastisk skriftutlegning i moderat form Johansson 1968:422. 

Prekenavsnittet begynner med Leo Magnus’ 41. preken, hans tredje preken for 
qudragesimaltiden.66 Omtrent halvparten av prekenen er tatt med, fordelt på et leng-
re og et kortere avsnitt med et lengre, uidentifisert tekstavsnitt imellom. Kompilato-
ren innleder gjengivelsen med en tirade av veltalenhet spekket med parord. Et par 
lange perioder med retoriske spørsmål er i gjengivelsen gjort om til refererende sak-
prosa. Framstillingen i det uidentifiserte avsnittet utgjør en helhet. Der blir det reg-
net opp sju laster, og i omtalen av hver last er samme mønster fulgt. Lastene er per-
sonifisert, og de henvender seg til det beseirede og forblindede menneskehjerte for å 
lokke. Det hele ser dystert ut, men så kommer det en oppmuntrende avslutning Stj 
2179-11. 

Kompilatoren har med tre avsnitt fra en preken tillagt Augustinus, men opphavs-
personen er i realiteten Caesarius Arelatensis Bekker-Nielsen 1972.67 Dette preken-
stoffet, samt innslag fra en preken av Beda Venerabilis, er presentert i en ramme av 

 
66 Den finnes i Paulus Diaconus’ Homiliarium MPL 95.1233 som homilie 79.  
67 Mange av Caesarius’ prekener gikk under Augustinus’ navn og vant ikke minst derfor, men også på 
grunn av sitt innhold, vid utbredelse i middelalderen. De var flittig benyttet i homiliarier, således av 
Paulus Diaconus. Caesarius Arelatensis’ prekener er omtalt i Walter 1976:149-151. 
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ekserpter fra Gregorius Magnus’ prekener. Småekserpter av disse kan for øvrig fin-
nes stokket og stykket sammen med annet prekenstoff. Inn i en lengre Gregorius 
Magnus-tekst trekker kompilatoren Stj 23716-20 stoff fra en annen, uidentifisert kilde, 
ikke markert i Stj. Det blir her fortalt at Gregorius Magnus hadde latt bygge en kirke 
i Roma for egne midler. Tidligere hadde han bygd seks klostre på Sikiley (Sicilia), 
og han hadde sørget for at alle klostrene hadde innkomster til daglig drift, fortelles 
det. Disse opplysningene stammer fra Gregorius Turensis’ Historia francorum bok 
10, kapittel 1. Stoffet ble benyttet i Paulus Diaconus’ Vita Gregorii (MPL 75.43) og 
Johannes Diaconus’ Vita Gregorii (MPL 75.65). De to verkene ligger til grunn for 
den norrøne Gregorius saga Foote 1962:22b-23c, HMS I:377-396. Mye taler for at 
kompilatoren har hentet innslaget fra denne sagaen, jf HMS I:38011-29. 
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Gregorius Magnus’ prekener er alle over evangelietekster, spredt over kirkeåret 
eller knyttet til helgendager. Alle er prekener til folket, med unntak av 17. homilie 
som er til biskoper. Han er den som har levert mest stoff til prekenbolken i Stjórn I. 
Fire av de fem prekenutdragene som Gregorius Magnus er representert med i pre-
kenavsnittet i Stjórn I, gjenfinner vi i Paulus Diaconus’ homiliarium, bare 40. homi-
lie mangler. Hans prekener forelå visstnok i fullstendig oversettelse til norrønt lenge 
før Stjórn I ble til, Knudsen 1961:659. En av prekenene hans finnes i Þorvaldur Bjar-
narson 1878, men i en annen og uavhengig oversettelse. 

Det har vært pekt på typiske trekk i oversettelsesteknikken i norrøn gjengivelse 
av Gregor den stores prekener. Originalen er ikke fulgt slavisk. Her og der er teksten 
forkortet, noen ganger er den utvidet, og av og til finnes feil. I tekster av Gregorius 
Magnus finner vi ikke sjelden allitterasjon, noe som er typisk for norsk språkform i 
motsetning til islandsk Seip 1949:33. 

De prekener av Gregorius Magnus som er brukt i Stjórn I, viser stor spredning 
over kirkeåret. Av Gregorius’ 5. homilie benytter kompilatoren et sentralt parti som 
trekker moralsk lærdom av apostelen Andreas’ eksempel, idet han tar inn fire relativt 
små ekserpter derfra i samme rekkefølge som de forekommer hos forfatteren. 

Av Gregorius’ 9. homilie tar kompilatoren til å begynne med inn litt fra slutten, 
og hopper deretter fram og tilbake Stj 226. Han stykker fritt sammen små biter, like 
ned til enkeltord og -uttrykk. Etter alt å dømme har han vært godt fortrolig med teks-
ten, og har trukket fram det han har funnet vil være vesentlig for tilhørerne/leserne, 
men uten forsøk på å bevare prekenens logikk og sammenheng. 

Fra Gregorius’ 16. homilie henter kompilatoren ekserpter av skiftende omfang 
supplert av HS Stj 218. Av hans 23. homilie er slutten gjengitt sammenhengende, 
slik at tekstanvendelsen på tilhørerne er med Stj 2301f, mens kompilatoren har sløy-
fet den tradisjonelle prekensavslutningen. Bare ett skriftsted er med, de øvrige er 
utelatt. 

Av Gregorius’ 40. homilie har kompilatoren tatt med en del utdrag fra sentrale 
deler og anvendt disse stort sett i den rekkefølge de forekommer i originalen Stj 
23214ff. Der kildegrunnlaget er felles med Þorvaldur Bjarnarson 1878, viser det seg 
at gjengivelsen er mer kortfattet der enn i Stjórn I. Dette kommer til dels av at det er 
brukt langt færre ord i fellesstoff, dels kommer det av utelatelser. Språket i Þorval-
dur Bjarnarson 1878 er enklere, i denne bolken av Stjórn I er det oppskrevet og ut-
brodert i den høye stil, slik Bekker-Nielsen 1972:41 peker på for en annen preken-
teksts vedkommende i Stjórn I. Han sammenligner Stj 22413-16, U 1495-9 med den la-
tinske kilden og sier: “The passage gives us an idea of what we may expect in the 
following when we compare the Latin source with its equivalent in Old Norse”. 
Dessverre har han ikke utviklet denne skissen videre, eller utvidet området til å om-
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fatte andre tekster. Men han har pekt på en viktig tendens som blir bekreftet og ny-
ansert når en trekker flere deler av prekenbolken inn. 

Þorvaldur Bjarnarson 1878 gjengir hele Gregorius’ 40. homilie. Stj 23218-23316 
svarer til Þorvaldur Bjarnarson 1878:4024-32, Stj 23316-23520 svarer til Þorvaldur 
Bjarnarson 1878:427-433, Stj 23520-23611 svarer til Þorvaldur Bjarnarson 1878:438-17, 
Stj 23611-2371 svarer til Þorvaldur Bjarnarson 1878:4511-18 og Stj 2371-2391 svarer til 
Þorvaldur Bjarnarson 1878:4521-4615. 
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MPL 76.1304.51 “reprehenditur” blir gjengitt Stj 23218 “lẏttr ok lastadr”, i Þor-
valdur Bjarnarson 1878:4024 “sact”. For å gjengi MPL 76.1304.50 “abstulisse” sier 
Þorvaldur Bjarnarson 1878:4025 “tecit”, Stj 15422f “rent ok rifsat eðr grimmlega 
gripít”. Neste periode MPL 76.1304.51-1305.1 “Nec-extulit” er utelatt i Þorvaldur 
Bjarnarson 1878, men er med i Stj 23221-23 “ok æigi-ueittíz”. MPL 76.1305.1f 
“summopere colligendum est” blir gjengitt Stj 23223f “Heðan af er þat mi(ki)llega 
merkianda ok hiartalega hugsanda”, i Þorvaldur Bjarnarson 1878 4026 er det gjengitt 
“þaþan af ma marca”. 

Stj 2333-16 er kompilatorens gjengivelse utvidet med flere pluss-steder i forhold 
til Gregorius Magnus’ tekst. Han har med sans for orden og systematikk føyd inn 
nummerering av Gregorius’ fire grunner for at den rike mann kom til “heluitis kua-
la”. Þorvaldur Bjarnarson 1878 nøyer seg med å nevne den første og siste. Kompila-
toren bak Stjórn I gjengir samvittighetsfullt latinske ord og uttrykk som sløyfes i 
Þorvaldur Bjarnarson 1878. 

Men også han har skåret bort stoff. Av fortellingen om de fromme kvinnene 
Romula og Redempta har kompilatoren bare tatt med første del. Han har nøyd seg 
med skildringen av Romula som dydseksempel og har hatt mindre interesse av å få 
med hennes historie videre. Þorvaldur Bjarnarson 1878 har imidlertid med hele for-
tellingen, slik den foreligger i Gregorius’ preken. Kompilatoren utbroderer imidler-
tid noe den delen av fortellingen han har med. Þorvaldur Bjarnarson 1878 på sin side 
gjengir knappere, mer ukunstlet og mer rett på sak. Stjórn I-teksten har som paral-
lelluttrykk til “faðm abrahe”Stj 23319f “huilldar stað”. Dette siste er ikke med hos 
Þorvaldur Bjarnarson 1878. Stj 2342 “at hann kięli” er gjengivelse av MPL 
76.1306.42f “ut refrigeret”, mens dette er helt utelatt i Þorvaldur Bjarnarson 1878. 
Stj 2367 “fatekis elldr ok ofn” gjengir MPL 76.1307.51 “caminus paupertatis”, mens 
Þorvaldur Bjarnarson 1878 ikke har noe tilsvarende i sin tekst. Stj 2349 “ok veittíz 
honum þat æigi” er et pluss-sted i forhold til både Gregorius’ homilie og Þorvaldur 
Bjarnarson 1878. Kompilatoren gjengir omhyggelig MPL 76.1310.22 “intercessor” 
Stj 23712 med “fulltings maðr ok formęlandí”. I Þorvaldur Bjarnarson 1878:4532 er 
dette sløyfet. Sammenligning mellom parallellsteder viser at vi i Stjórn I har en helt 
annen oversettelse av Gregorius’ preken enn den vi finner i Þorvaldur Bjarnarson 
1878. Samme konklusjon kommer Hans Bekker-Nielsen til når det gjelder Grego-
rius’ 21. homilie i Þorvaldur Bjarnarson 1878:151-1547, og oversettelsen av samme 
preken i utdrag anvendt i GnoHom 8133ff. Konklusjonen er basert på studium av 
språklige og stilistiske forskjeller Bekker-Nielsen 1960:101. Prekenoversettelsen hos 
Þorvaldur Bjarnarson representerer helt klart en eldre Gregorius-oversettelse enn 
Stjórn I-versjonen av Gregorius’ 40. homilie. 

Noen tekster gjengir kompilatoren ganske fullstendig og nøyaktig. Andre er han 
mer fri i forhold til. Han kan bytte litt om på rekkefølgen av stoffet for å få bedre lo-
gisk orden på det. I oppregningen Stj 2188ff passer han på at rekkefølgen blir mer 
kronologisk enn i HS, slik at Moses tar opphold på fjellet først, dernest kommer ut-
speidingen av landet. HS har dette i omvendt rekkefølge. Skriftstedet Mt 517 i Beda-
teksten Stj 22219f flytter han lengre fram i forhold til den plass det har i forelegget. 
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Andre steder kan han gjøre utelatelser i teksten, som vi har sett i Gregorius’ 40. ho-
milie. Han kan sløyfe stoff av dogmatisk karakter for å få fram sammenhengen bed-
re, som når han Stj 2193f lar være å ta inn MPL 76.1136.4f “superavit, quia sibi eum 
per consensum subdidit” (Djevelen seiret fordi Adam underkastet seg frivillig). Han 
kan også lage sammendrag som på én gang er sammenfatning av og henvisning til 
stoff i det foregående, som Stj 23512f “optnefndum-tięð”. 
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Kompilatoren sløyfer enkelte følelsesbetonte utbrudd i prekenene, f.eks. Stj 235 
MPL 76.1307.27-29 “Ista, fratres mei, sententia pavore potius indiget, quam exposi-
tione” (Denne dommen, mine brødre, kaller snarere på frykt enn på utlegning). MPL 
76.1306.44 “O quanta est subtilitas judiciorum Dei” (Å, hvor dypsindige er ikke 
Guds bestemmelser!) er også utelatt Stj 233f. I Þorvaldur Bjarnarson 1878:4218f er 
det siste gjengitt noe nedtonet “Her megot er sia hve gløGr domr Gvds er”. Det er 
også verd å merke seg at i gjengivelse av omtalen av en Maria-kirke i Roma som Gre-
gorius Magnus nevner MPL 76.131031f “beatæ Mariæ semper virginis ecclesiam”, 
utelater kompilatoren den hellige jomfrus navn og sier Stj 23722 “vrrar fru kirkiu”. 
Også i denne bolken sløyfer han stoff som han tydeligvis mente ikke ville komme til 
å vekke særlig interesse hos tilhørerne/leserne. Dette må - ved siden av plasshensyn 
- være motivet for å skjære vekk tre små avsnitt samt en henvisning til kirkefaderen, 
biskop av Milano, Ambrosius’ (337/340-397) skrift De pænitentia fra Gregorius’ 40. 
homilie. Det gjelder MPL 76.1307.24, 1310.4-6,  11-12 og 18-21, Stj 234 og 237. 
Kompilatoren sløyfer konsekvent gjengivelse av tiltaleord som “dilectissimi”, “fra-
tres carissimi” eller “fratres”, f.eks. MPL 54.273.21, CC 104.80315 og 80514f. Det 
som passet som tiltale til munkebrødre, passet ikke på kompilatorens tilhøre-
re/lesere. 

De mange gjentakelser og allitterasjoner vi møter i prekenbolken, gir stoffet klart 
preg av at det er lagt til rette for muntlig framføring. Dette blir for øvrig også sagt 
direkte et sted som Stj 23019 “er þer heẏrðut”. Vi må si oss enige med Bekker-
Nielsen 1972:42: “It is good to remember that the chapter on lent was no doubt 
meant to be delivered orally: and in that case it is only fair to admit that the Old 
Norse version, with repetitions and alliterations as we have it here, was probably 
easier to understand and remember than a literal translation would have been.” Han 
peker også på at pedagogiske betraktninger må ha beveget oversetter/kompilator til å 
bygge videre ut en referanse til Lk 214 Stj 22519f “epter þi sem himna konungs hirð 
ok englar  sogðu ok sungu a sialfs hans burðar tima”, i stedet for bare å gjengi “se-
cundum illud quod scriptum est”. 

Kompilatoren gir også ellers utfyllende tillegg en rekke steder i teksten. Disse 
tjener ofte til å knytte tekstdeler sammen, idet de gir oversikt og sammenheng. Vi 
viser som eksempel til Stj 22416f “Nu af þui at ver eigum meðr .xl. dagha fǫstu at 
bẏria oss ok bua”. Vi nevner også Stj 23716 “þetta sama sẏner ok sannar sa atburðr”. 
Innskuddet Stj 2302f “sẏner-fẏlger” tjener som et summarium som legger vekten på 
hovedpoenget i den eksempelfortellingen det innleder. Noen av tilleggene kan inne-
holde vurderinger, f.eks. Stj 2142 “vitrlega” om “kristins mannz sl” og Stj 21719 
“ok falsutte” om Fristeren. Svært ofte går tilleggene ut på å gjøre tydeligere momen-
ter som allerede ligger i teksten, f.eks. Stj 2182 “sialfs sins” og Stj 21817 “þann tima 
sem þeir fǫstuðu”. Stj 21320 “þat er heilagha kirkiu” er kompilatorens forklaring til 
det umiddelbart foregående. Som eksplikativt tillegg må vi også regne Stj 2287 “af 
þeiri predican ok frammburði sem honum til heẏrer”. Gregorius sier umiddelbart fo-
ran at den som skal preke, må akte på at han ikke tier. Så føyer kompilatoren dette til 
for å understreke at preken og framføring hører til hans oppgave. 
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Enkelte tilføyelser tar sikte på å virke forklarende for tilhørerne/leserne ved å 
trekke inn deres hjemlige språkbruk, vi nevner Stj 2225 “sem ver kǫllum langa 
fǫstu”. Kompilatoren opptrer endog som ordlager for å mestre sin pedagogiske opp-
gave, som i det siste ordet i tillegget Stj 23210f “enn i varum klefum ok matkǫssum” 
Bekker-Nielsen 1972. Noen ganger kan tilleggene være utløst av oppfatninger kom-
pilatoren ønsket å understreke, og stundom gir tillegget en forsiktig videreføring av 
innholdet i foreleggets tekst, f.eks. Stj 23619 “eðr brott beraz af ẏðrv borði”. Dette 
kommer i tillegg til omtalen av de brødbitene som falt på golvet. Stj 23613 “prisund” 
er et kompilatortillegg som sammen med det etterfølgende “pinu” virker forsterken-
de. Et slikt tillegg kan bli satt inn når det er noe kompilatoren savner, eller når han 
vil kaste lys over noe. Vi ser f.eks. at “sermo divinus” kan bli til Stj 2267f “sialfr 
sannleikrinn”, og “securitatem” til “urugga ǫmbunarennar vǫn”. Kompilatoren bru-
ker her adjektivet “ǫruggr”, et av de ordene han gjerne tyr til. Vi ser også hvordan 
han skyter inn Stj 2269 “fyrer guði” for å få gjengitt det han ser som innholdet i “An-
te ... Dei ... oculos”. For så vidt går han ut over en snever og refererende gjengivelse 
av innholdet, idet han gjennom en amplifiserende oversettelse bygger inn fortolk-
ning. Enkelte steder kan det se ut som om kompilatoren endrer tekstinnholdet, men 
det dreier seg snarere om eksplisering av det. Vi ser et tydelig eksempel på dette når 
han i stedet for MPL 54.273.1 “Christus” setter Stj 21416 “siafr guð”. Omvendt setter 
han Stj 2202 “guðs sun” for MPL 76.1135.48 “Deus”. Stj 22216f “guðs son” gjengir 
MPL 94.357.22 “Dominus”. 
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Kompilatoren er mer utførlig i sin gjengivelse av eller i sin henvisning til bibel-
stoff enn kildene er. Han refererer mer utførlig til bibelske hendinger som blir truk-
ket inn enn kildene gjør det. Som dokumentasjon kan en nevne følgende eksempler: 
Stj 22222f “ sua sem-upp stigning”, Stj 21810f “henni til reinsanar i noa floði”. Ikke 
så få av kompilatorens egne ekspliserende tilføyelser viser til bibelstoff, som Stj 
2295f “at hann-efzta domi” og Stj 23318 “epter sannleiksins orðum i guðzpiallinu”. 
Det hender nok han kan utelate et skriftsitat. Han sløyfer således Ioh 1427 fra MPL 
54.273.1, en henvisning til Kristi eksempel som egentlig skulle ha kommet inn Stj 
21416. Oftere føyer han imidlertid inn henvisninger til Bibelen, undertiden med an-
vendelse på tilhørernes/lesernes situasjon. Et slikt anvendt bibelinnskudd er henvis-
ningen til Mt 42 Stj 22420 “sem guðs-afgiǫrða”. En enkelt gang må han fortelle at 
grunnen til at en ikke kan vite noe sikkert i en sak, er at det ikke blir gitt noen avkla-
ring i Bibelen. Petrus Comestor stilte spørsmålet om Djevelen fristet Jesus bare på 
siste dagen av Jesu faste, eller om de tre fristelsene kom på hver sin dag Mt 41-11. HS 
sier at vi ikke kan vite dette, og kompilatoren føyer til Stj 22122f “þa er æigi þar vm 
fullulegha i skriptinni ur skurðr ueittr”. Et par ganger henviser kompilatoren ved re-
feranser til bibelstoff han regner med skal komme inn seinere. To av dem gjelder  
Stjórn II. Stj 21812 “sem siðaʀ man sagt uerða” henviser til det som fortelles i Ex 
2418 Stjórn II, Stj 4638. Stj 2228 “sem ofaʀ meiʀ man heẏraz mega” er også et kom-
pilatorinnskudd. Uttrykket “ofaʀ meiʀ” kan ifølge Fritzner bety seinere, lengre ute i 
verket. Denne betydningen må det ha her. Det sikter til Ex 3428 Stj 47517-19. Gjen-
nom slike referanser knytter kompilatoren prekenstoffet enkelte steder enda nærmere 
til Bibelen enn kildene gjør. 

Som vi har sett eksempler på ovenfor, kan kompilatoren skyte inn henvisning til 
Gud med understreking av sannheten og alvoret i hans ord, som Stj 2272 “sa hinn 
samí sem engan lut hegomar”. Dette bidrar til å understreke den allmenne forpliktel-
se overfor Gud. Prekenbolken relaterer faste og almisse sterkere til Gud enn fore-
leggstekstene gjør, i den grad vi kjenner dem. Vi ser dette bl.a. i tilføyelsen Stj 22511 
“fyrer hans saker”, som refererer til Gud i det foregående. Videre nevner vi “fyrer 
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guðs skẏlld” i følgende linje, det eksplikative “sem gaf honum” Stj 2289. I følgende 
linje ligger en betraktning av jordisk eiendom som lån fra Gud, “gudslån”. I tråd 
med dette har kompilatoren lagt vekt på aktuell moralsk anvendelse av prekenstof-
fet. Han kan således etter å ha nevnt de ti bud skyte inn Stj 2236 “þꜷ sem aller ver 
erum skẏllduger at hallda”. De bibeltekster avsnittet refererer fra, Mt 41-11, Lk 16 og 
Mt 25, stiller til skue et alvorlig sosialetisk engasjement hos kompilatoren. 
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Vi finner altså en tendens til å knytte prekenstoffet mer eksplisitt til Bibelen ved 
bruk av henvisninger enn foreleggene gjør. Samme funksjon har tillegg som skal 
forklare eller aktualisere. Dette er et tydelig pedagogisk trekk brukt med sikte på til-
hørere/lesere som ikke har det kjennskap til Bibelen som er forutsatt i de latinske fo-
releggene. Vi finner en tendens til å legge vekt på Jesu menneskelighet og hans ek-
sempel, og til å avstreife eller skyve noe i bakgrunnen det underfulle og det dogma-
tiske. 

Prekenbolken er knyttet til Kirken og messen, og det legges sterk vekt på fastens 
innhold og den praktiske betydning den har med sin appell til konkret sosial hand-
ling ved å vise omsorg for de fattige. Kompilatoren ser i tekstutvalget en kamp mot 
lastene og en oppfordring til et liv i praktisk nestekjærlighet. 

Bolken, som har en moraliserende profil, viser stor interesse for og sterk tro på 
prekenens betydning i arbeidet for kirkelig-moralsk oppseding. En slik oppfatning 
var vanlig i tiggerordenenes teologi Schwencke 1967:171. Når kompilatoren har 
med et spesielt rikt utvalg av tekster av Gregorius Magnus, med “exempla” og mo-
ralsk appell, kan nok dette ha sammenheng med hans egne muligheter for adgang til 
prekenstoff, noe som igjen var avhengig av den utbredelse og popularitet Gregorius’ 
prekener hadde vunnet. Det er ikke usannsynlig at det dessuten har sammenheng 
med at dominikanerne satte Gregorius Magnus høyt nettopp på grunn av de mange 
“exempla” de kunne finne hos ham Strömberg 1944:96. Eksempelfortellingene gjor-
de nemlig prekenmaterialet lett anvendelig i deres egen forkynnelse og undervis-
ning. 

Stilen viser en god del variasjon innenfor prekenbolken. Den kan skifte fra enkel 
nøktern forkynnerstil til høyt oppskrevet patos. Kompilatoren benytter seg for en del 
av synonymer anbrakt som ordpar, se til dette framfor alt Stj 213-2157. I hans måte å 
arrangere stoffet på ligger innebygd en tendens til å legge direkte tale om til indirek-
te, f.eks. Stj 2385 “sagðiz hann pauinn kenna at sẏn enn æigi at nafní”, som er gjen-
givelse av Gregorius Magnus’ ord MPL 76.1310.37f “quam quidem facie scio, sed 
nomine nescio”. Felles for prekenbolken og teksten i Stjórn I ellers er den relativt 
store mengden av hapax legomena (ca. 50) og ordsammensetninger som bare finnes 
innenfor Stjórn I. Disse ordene forekommer både som oversettelse av vanskelige be-
greper og uttrykk i foreleggene, men også i forklarende tillegg som kompilatoren har 
satt inn for å bringe fjernt og fremmed stoff inn i tilhørernes/lesernes kunnskapshori-
sont. Vi nevner: aflǫgliga, eldiviðarleysi, englamjǫl, falsottr (adjektiv, eget, utbrode-
rende tillegg), fátœkiseldr, fátœkisofn, féhizluhús, fertugfaldr, fyrirheitsland, hi-
minríkisveizla, innsiglisgrǫftr, koparpeningr, kraptalifnaðr osv. 

Sammensetninger med “ofmetnaðar-” eller “fátœkis-” som komponent, ordet 
“skaðsemd” kombinert med et annet ord for å gjengi et latinsk ord eller uttrykk, samt 
ordene “grápa” og “skynsemdarskilning” er felles for denne bolken og Stjórn I for 
øvrig, men ordene forekommer ikke i den norrøne litteraturen utenom dette verket. 
Bruken av verbet “órugga” er også felles for prekenbolken og den øvrige Stjórn I-
teksten, og vitner om nært fellesskap. Ord sammensatt med “gestrisnis-” finner vi 
bare i prekenbolken i Stjórn I. 
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Kompilatoren viser tendens til å føye inn oppregning og tall. Således er Stj 2281: 
“.iij.” hans eget innskudd. Det samme er Stj 23311f “þat annat” og “þat hið þríðia”, 
samt Stj 23314 “hít fiorða”. Han viser også tydelig tilbøyelighet til å innføre tidsrela-
sjon der han finner at det trengs, som Stj 2187 “oksiðan” og Stj 2355f “siðan er þat 
var gort”. Dette er en slags eksplikative tidsrelateringer. Han anvender ofte forkla-
rende og karakteriserende tillegg ved omtale av personer, som Stj 23322 “signaða” 
foran “abraham” og Stj 2383 “gamla kerling” foran “redempta”. Gjennom tillegg ved 
omtale av personer kan han framheve kontraster, som Stj 2295f “til rettlatra” som er 
første del av et egeninnskudd, og innskuddet Stj 22915f “segíz afẏʀ nefndum tima til 
rangltra manna”, der de rettferdige og de urettferdige stilles i skarp motsetning. Ut-
trykkene Stj 21913 “sem vm rið var sagt”, som viser tilbake til Stj 2184-6, og Stj 
22218f “sem nu var sagt” som viser tilbake til Stj 21919ff, kan stå som eksempler på 
hvordan samme henvisningssystem og referanseformularer er brukt i prekenbolken 
som i Stjórn I ellers. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Prekenbolken virker noe isolert i Stjórn I-sammenhengen, i og med at det ikke 
finnes gjensidige referanser mellom denne og den øvrige teksten i Stjórn I. Det fin-
nes i det hele bare et par slike referanser i prekenavsnittet. Men anvendelsen av bi-
belteksten er lik, stoffutvalg og vektlegging viser slående likhetstrekk, og kompila-
tortilleggenes karakter er felles. Vi finner også likhetstrekk når det gjelder teologisk 
oppfatning. 

Om det bare var noen få trekk som var felles for prekenbolken og den øvrige 
tekst i Stjórn I, kunne det være tilfeldig eller ledd i en generell litterær tendens in-
nenfor stoffsjangeren. Men når det forekommer så stor og slående likhet på alle ve-
sentlige punkter, tyder dette på at samme person har kompilert prekenbolken som 
resten av Stjórn I. Kompilatoren må ha satt sammen bolken spesielt for sitt verk, og 
plassert den der den hørte naturlig hjemme under lesningen av verket. Vi må derved 
avvise den teori at denne delen av verket er en interpolasjon. Av samme grunner 
som er nevnt ovenfor, finner vi det usannsynlig at Stjórn I-kompilatoren har fore-
funnet bolken ferdig og tilpasset den til resten av verket. Men det er sannsynlig at 
bolken er utformet uavhengig av den øvrige Stjórn I-tekst, og anbrakt der det nå fo-
rekommer i forbindelse med kompilarens sluttredigering av verket, kanskje med sik-
te på kirkelig bruk av det. 

Bibeltekst og bibelreferanser 

Innledning 

Vulgata var vanligvis brukt som grunnlag for middelalderlige oversettelser av sam-
menhengende bibeltekst til folkespråkene. Bibeltekst forekommer i Stjórn I for det 
første som fortløpende oversettelse etter Vulgata, nedenfor kalt bibeltekst 1. For det 
andre som del av materiale hentet fra andre kilder, eller som element i supplerende 
kompilatorinnskudd, nedenfor kalt bibeltekst 2. Det som finnes av bibeltekst 2 i 
Stjórn I, er nesten uten unntak korte innslag. 

Oversetteren av bibeltekst i Stjórn I har stått overfor en uhyre utfordrende og 
krevende oppgave. Teksten måtte behandles med den største pietet, og innholdet 
skulle gjengis korrekt. Den innbefattet omtale av forhold, gjenstander og fortalte 
hendingsforløp som måtte virke fjerne og fremmede for tilhørere/lesere. Det som 
finnes av bibeltekst 2, er overraskende sparsomt når en tar i betraktning den grunn-
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leggende betydning bibelstoff hadde innenfor teologi, filosofi, historieskrivning, 
geografi og naturkunnskap og de mange kommentarverker som var knyttet til bibel-
stoff. 
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Bibeltekst 1 
Skal vi prøve å nærme oss det tekstgrunnlag oversetteren av Vulgata har benyttet, 
må vi undersøke den norrøne gjengivelsen av en del skriftsteder vi med stor grad av 
sannsynlighet kan si er hentet fra Vulgata. Det kunne ligge nær å tenke seg at kom-
pilatoren hovedsakelig har benyttet seg av de bibelutdrag som finnes i HS. Dette 
stemmer for en del bibelsteders vedkommende, se f.eks. Stj 316 “Giǫrum ver man-
ninn”. Vi må derfor begrense oss til tekststeder som ikke forekommer i HS eller i det 
øvrige kildematerialet utenom Vulgata. Det betyr at vi også må unngå steder med 
avvikende Vetus Latina-lesemåter. Vi må med andre ord begrense oss til tekststeder 
der det er mulig å slutte fra den norrøne teksten og til det latinske tekstforelegget i 
Vulgata. Videre må vi begrense undersøkelsen til bare å omfatte de tekststeder der 
Vulgata-håndskrifter viser innbyrdes avvikende tekstformer. Grammatiske former, 
tider og modi kan være av betydning å ta i betraktning. Dette gjelder først og fremst 
bruken av futurum og konjunktiv. Analogi fra andre tekststeder kan ha virket inn på 
ordrekkefølge og uttrykksmåte, og vi må derfor holde for usikre tekstdeler som har 
dubletter eller paralleller innenfor Stjórn. 

Tilføyelse eller utelatelse av personlig pronomen er generelt for analogibelastet 
til å være sikkert kriterium for hva som har stått i oversetterens foreleggstekster, og 
blir bare unntaksvis trukket inn. Det samme gjelder hyppig forekommende navn. I 
en del tilfeller vil navneformer som er sjeldne, være av betydning. Vulgata-
håndskriftene viser store variasjoner i skrivemåte av navn, særlig de som forekom-
mer sjelden eller har vanskelig skriveform. Navneformene er imidlertid overrasken-
de konsekvente i Stjórn I. Når håndskriftene gjengir navn helt likt, må dette bety at 
disse med stor sannsynlighet er overlevert i den form oversetteren fant dem i sine fo-
relegg. Små utelatelser der det utelatte er gjentakelse, eller ikke betyr noe i sammen-
hengen, kan vi ikke regne som kriteria, da kompilatoren ofte foretar slike utelatel-
ser. Som eksempel nevner vi at Gn 1216 “asinae” ikke er med i gjengivelsen av bi-
belstedet Stj 16011ff, det var ikke nødvendig å skjelne mellom hunn-esler og hann-
esler for et norrønt publikum. 

 Forekomst av gudsbetegnelsene “deus” eller “dominus” er et usikkert kriterium, 
da kompilatoren/oversetteren skifter noe mellom “guð”, “herra”, “dróttinn” og “guð 
dróttinn” i gjengivelsen, uten å følge forelegget konsekvent i valg av gjengivelses-
ord. Men oversetteren/kompilatoren foretrekker “guð”, som han bruker ikke bare 
som gjengivelse av “deus”, men også en del steder for “dominus”, f.eks. Gn 171 Stj 
1731 og Gn 183 Stj 1803. 

Partikler i den latinske teksten som “ut” og “et” kunne lett forveksles, uten at det 
var feilskrift i håndskriftforelegget. Derfor er gjengivelsen av dem i Stjórn I ikke noe 
sikkert vitnesbyrd om hvilken av de to som var brukt i foreleggsteksten. For øvrig 
kan det norrøne bindeordet “ok” være føyd inn av kompilatoren der han fant at det 
passet. 

Gn 817 mangler helt i HS, så gjengivelsen må være tuftet på et Vulgata-
håndskrift. Ettersom bibelverset i Vulgata innledes med “ok” i gjengivelsen Stj 
8818ff, ville det ligge nær å slutte at det må ligge et håndskkrift med “cunctaque”  
(GCΛHXΣΩ ) eller “et cuncta” (ΛL2) til grunn. Oversetter/kompilator har imidlertid 
disponert over “ok” ikke bare som oversettelsesord, men også som stilistisk virke-
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middel. Vi kan derfor ikke trekke noen slutning om håndskriftgrunnlaget ut fra bru-
ken av “ok” her. 

 
Etter nøye sikting finner vi følgende 36 tekststeder av interesse for vår undersøkelse: 

Gn 2727 Stj 2512 “fullgiǫrfum þeim akrí” gjengir “agri pleni”. En del Vulgata-
håndskrifter har “agri” alene, men en rekke håndskrifter har “pleni” som tillegg 
(CΛX2ΣBMΦV2OΘGP2ΨBDMΩ). Augustinus har “pleni” i sin gjengivelse av dette bi-
belverset i AugDCD 16.37, sannsynligvis fra Vetus Latina. 
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Gn 3229 Stj 27813 “þat er miǫk dasamlikt” må gå tilbake på et latinsk forelegg 
som har hatt tillegget “quod est mirabile(a)e” (CΛHXΣO2P2Ω). Det er muligens 
kommet inn i den latinske teksten  her fra Idc 1318 Stj 64810f. 

Gn 221 Stj 19517f “Abraham. abraham”. Oversetteren har her hatt foran seg et fo-
relegg med gjentakelse av patriarknavnet (CΛXΣOMMΨB2ΩSM2), slik også Augusti-
nus hadde i sin tekst til stedet. 

Gn 203 Stj 18911f “á einni ntt” gjengir tydeligvis lesemåten “nocte”, som finnes 
i en god del håndskrifter (ΛHΠΣOBTMΦΘAMP2ΨDFMΩ) som variant til hovedteks-
tens “noctis”. 

Gn 127 Stj 3014 “ok likneskíu” kan være kommet inn fra Stj 3011 ved analogi, men 
sannsynligvis har oversetterens Vulgata-håndskrift her hatt tillegget “et similitudi-
nem” (C2ΛHXΣΩS) etter “et creavit Deus hominem ad imaginem”. 

Gn 2737 Stj 2534 “ok viðsmior” er med stor sannsynlighet kommet inn i Stjórn I-
teksten på grunnlag av et av de Vulgata-håndskrifter som har “et oleo” etter “fru-
mento” (ΛΣOMΨBΩS). Men her foreligger en viss mulighet for at tillegget kan være 
tatt inn ut fra analogi med Gn 2728 Stj 2513, der samme rekkefølge forekommer, 
eventuelt fra HG 69.21f “frumenti, uini et olei”. 

Gn 222 Stj 19519 “þar” går høyst sannsynlig tilbake på et “ibi” som en del Vulga-
ta-håndskrifter har. Bare håndskriftet ΛH har imidlertid en tekstform som helt dekkes 
av gjengivelsen. 

Gn 4510 Stj 33216 “ok annaʀ þínn busmalí” gjengir med pronominalformen 
“þinn” sannsynligvis Vulgatas “tua”, et tillegg til “armenta” som finnes i en god del 
håndskrifter (GCΛXΠΣBTMΦΘAMGPΨBFMΩ). 

Gn 2727 Stj 25023 “ilm ok anga” må gjengi Vulgatas “fragrantiam” (Ω) eller en 
av skrivevariantene av dette ordet som finnes i et stort antall håndskrifter. En annen 
stor gruppe håndskrifter har “flagrantiam” eller skrivevarianter av dette ordet. 

Gn 3728 Stj 2931 “meðr .xx. silfr pennínghum eðr .xxx.” viser oss et tilfelle der 
oversetteren/kompilatoren har hatt vanskelig for å velge mellom tallene 20 og 30, og 
så har han like godt tatt begge med. Vulgata-håndskriftene har både “viginti” og 
“triginta”, HS-håndskriftene har også vaklet i omtalen av salgssummen, se HG 82.55 
med apparat. Enkelte Vulgata-håndskrifter har tallordet “triginta” (ΛHXM*ΩS ), et 
enkelt håndskrift tallsymbolet “XXX” (ΩM). Ifølge Roger Bacon hadde Pariserbibe-
len “triginta” Denifle 1888:287 note 1, med referanse til Bacons Opus major s. 50. 
Antakelig har oversetterens Vulgata-håndskrift hatt tallet tredve til stedet. Når sum-
men virker så usikker i overleveringen, kommer nok dette av at den typologiske 
tolkning av Det gamle testamente har spilt inn. En har i denne fortellingen om Josef 
sett en analogi til og en type på at apostelen Judas solgte Jesus for tretti sølvpenger 
(Mt 2615). Et viktig element var i sammenhengen at salgssummen var den samme. 
Sammenstillingen Josef - Jesus er vanlig i middelalderens bibelkommentarer, bl.a. i 
Strabos Glossa Ordinaria til stedet her MPL 113.166.6-8. 
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Ex 112 Stj 41713f: “klædanna ok keranna” må gjengi tekstvarianten “aurea et 
vestes” som Vulgata-håndskriftet ΩS er alene om her. Lesemåten har en viss støtte i 
tekstvarianten “et uestem” hos Augustinus Biblia 1929:132. Gjengivelsen av dette 
bibelverset i Stjórn I er noe fri, men det er meget lite sannsynlig at klær ville vært 
nevnt her dersom dette ikke hadde grunnlag i håndskriftet som utgjorde forelegg for 
oversetteren. Riktignok foreligger det en mulighet for analogiskrivning etter Ex 322 
Stj 3926 “kleðín”. Men der er teksten noe annerledes enn her, og den ligger så pass 
på avstand fra vårt sted innenfor verket at det er lite sannsynlig at den kan ha virket 
inn. 
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Gn 337 Stj 27921 “meðr sínum sunum” må gå tilbake på et forelegg av Vulgata-
tekst som har hatt varianten “pueris” (bare ΩS) i stedet for “liberis”, eller på Vetus 
Latina-varianten “filii”, se f.eks. Claudius Turinus MPL 50.1006B. 

Ex 1237 Stj 42518 “ ok konur” Underlaget for bruken av uttrykket her finner vi 
ikke i HS 198.1155.14f, men i tillegget “et mulieribus” som forekommer i noen få 
Vulgata-håndskrifter (ΘΨB*ΩSJ). 

Gn 247 Stj 20311 “ok iarð rikis” peker i retning av at oversetteren kan ha hatt et 
Vulgata-håndskrift foran seg der det stod “et terrae” som tillegg etter “coeli”. Av 
Vulgata-håndskrifter benyttet i Biblia 1929 er pariserhåndskriftet ΩS alene om dette. 
I-teksten av Vetus Latina har her “dominus deus caeli et deus terrae”, se Sabatier 1 
1949 til tekststedet. En feilkilde er imidlertid at “coelum et terra” er et fast uttrykk 
som kan ha vært ledende. 

Gn 1715 Stj 17413 “saraẏ”. Navnet svarer til Vulgatas “Sarai” og er brukt om Ab-
rahams ektefelle før hun får navneformen “Sara”, norrønt “sáʀa” med varianter. 
Navneformen “Sarai” ser ifølge HG ut til å ha vært brukt konsekvent om israelsfol-
kets stammor i Historia Scholastica. I Stjórn I er formen inntil navnebyttet konse-
kvent den som er nevnt ovenfor, både i AM 226 fol og AM 227 fol, se Gn 1130f, 125, 

17, 161, 5, 8.  Dette er høyst sannsynlig oversetterens/kompilatorens egen skrivemåte. 
Han følger en liten, litt varierende gruppe Vulgata-håndskrifter. Konstant med blant 
disse er pariserhåndskriftet ΩS, derimot ikke ΛH. 

Gn 3717 Stj 29117/19 “dothaím/dothaẏm” er særlig interessant i vår sammenheng. 
Navnet som gjengis i disse to formene med ubetydelig forskjell, finnes bare her i 
Vulgata-teksten, og det har en rekke varianter i de forskjellige håndskriftene. I HG 
82.42 forekommer formene “dotaim/dothaim”. Stjórn I gjengir navnet med “ẏ” beg-
ge ganger det forekommer i AM 226 fol, i AM 227 fol har den ene av de to fore-
komstene “i”. Etter all sannsynlighet er det formen med “ẏ” som er oversette-
rens/kompilatorens opprinnelige. Denne formen av stedsnavnet er helt i overens-
stemmelse med den vi finner i pariserhåndskriftet ΩS, som står alene blant Vulgata-
tekstens håndskriftvitner på dette punkt. 

Gn 212 Stj 4914 “onichinus” for stein-navnet “onychinus” finnes i en del Vulgata-
håndskrifter (ΛHΠCΣOMTΦΨΩ). 

Gn 3026 Stj 4914 “þu ueizt uel alla þa þionostu sem ek hefer þer veítt”, både AM 
226 fol og AM 227 fol har med et “uel”. Ett av Vulgata-håndskriftene, ΩS, har i den 
teksten gjengivelsen hviler på, et “uero” innskutt mellom “tu” og “nosti”, slik at føl-
gende tekstvariant framkommer: “tu uero nosti servitutem”. Det kan meget godt ten-
kes at det er dette innskutte adverbiet oversetteren/kompilatoren vil dekke ved å ta 
med “uel” i sin gjengivelse. 

Gn 498 Stj 3484 “þinar hendr” viser at oversetteren/kompilatoren har oppfattet 
“manus” som flertall. Det betyr at hans Vulgata-håndskrift må ha hatt pronominal-
formen “tuae” her. Dette trer enda tydeligere fram på bakgrunn av at kompilatoren 
Stj 34821 har entall “hỏnd” (AM 226 fol), i riktig gjengivelse av HG 100.4 “Manus 
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tua”. De Vulgata-håndskrifter som har “tuae” etter “manus” i dette skriftstedet, er 
MΦΛP2ΩS. ΛH har “tue”. 

Gn 3030 Stj 2672 “ek kom hingat til þín” viser at kompilatoren i forelegget for sin 
gjengivelse av dette bibelstedet må ha hatt en Vulgata-tekst med “ad te” etter “veni-
rem”. Bare to håndskrifter av dem som Biblia 1926 refererer til, oppviser dette til-
legget, ΨB og ΩS. Her går Stjórn I-gjengivelsen klart mot Vetus Latina-teksten. 
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Gn 89c Stj 8722 “sinni” foran “hendí” synes å peke i retning av at oversetteren kan 
ha hatt “suam” i sitt Vulgata-forelegg etter “manum”. Håndskriftet ΩS står som det 
eneste i rekken av registrerte håndskriftvitner med pronomen her. 

Gn 4226 Stj 3232f “sialfra sinna asnum”. Også her må vi tillegge pronomenbruken 
en viss vekt. Den markerte understrekingen av eiendomsforholdet må ha sin bak-
grunn i bruk av eiendomspronomen i den latinske foreleggsteksten bak gjengivelsen, 
sannsynligvis i pronominalformen “suis” etter “asinis”, som innenfor variantappara-
tet i Biblia 1926 bare forekommer i håndskriftet ΩS. Vi nevner i denne sammenheng 
fire andre tekststeder der pronomenbruken synes å peke i retning av samme hånd-
skriftgrunnlag. Det er: 

Gn 4631 Stj 33518f “til breðra sinna”. Håndskriftene ΨBΩSJ har her “suos” som til-
legg til “ad fratres”. 

Gn 4729 Stj 3435 “þína hǫnd” gjengir “manum tuam”, der “tuam” er pluss-ord i 
håndskriftene ΠD2AΨDFM, samt i parisergruppen Ω. 

Gn 3143 Stj 27415 “Sẏní þina ok dęttr mínar”. Gjengivelsen er noe fri, med til dels 
ombyttede ledd, men synes å bygge på en tekstvariant med innskutt “me(a)e” etter 
“filiae” i begynnelsen av Labans gjensvar til Jakob. Følgende håndskrifter i variant-
apparatet i Biblia 1926 til stedet har denne varianten: T2MΦΘAMP2ΨΩSM. 

Gn 3136 Stj 3136 “minn glęp eðr af gerð”. Gjengivelsen her av bibeltekstgrunnla-
get synes å tyde på at oversetter/kompilator har hatt eiendomspronomen første per-
son entall i formen “meum” etter “peccatum” i sitt latinske forelegg, slik følgende 
håndskrifter har: ΣMBM2P*ΨBFΩS. 

De tekststedene vi har trukket fram, viser en skiftende variasjonsbredde for vari-
antene i håndskriftmaterialet. De synes entydig og massivt å peke i retning av at 
håndskriftgruppen Ω, og særskilt varianthåndskriftet ΩS, må ha hatt et meget nært 
avstamningsforhold til det eller de Vulgata-håndskrifter oversetter/kompilator har 
benyttet seg av som foreleggstekst. Det vil derfor være på sin plass å trekke inn det 
vi har observert av materiale som kan peke i en annen retning. 

Gn 429 Stj 32019 “ok sagði sua” tyder på at oversetter/kompilator ikke har hatt til-
legget “ad eos”i sitt forelegg,. Blant Vulgata-håndskriftene som har dette med, er 
ΩS. Her kan han ha kortet inn ved å utelate dette ledd fordi det ble vurdert som 
unødvendig. 

Gn 2925 Stj 25922f er noe forkortet og fritt i Stjórn I. Verken “Rachel” eller 
“Liam/Lyam” nevnes her. I Vulgata er “Rachel” med i diverse skrivevarianter, 
håndskriftet ΛH legger etter “quare” til “Liam”, håndskriftet ΩS har formen “Lyam”. 
Stjórn I følger tydeligvis det store flertall av Vulgata-håndskrifter i forståelsen av 
versets retoriske avslutning med patriarken Jakobs spørsmål til Laban “quare impo-
suisti mihi” (hvorfor har du bedradd meg). At Lea er utelatt, bør ikke tillegges stor 
vekt på grunn av den forkortede gjengivelsen bibelverset har fått. 

Gn 3725 Stj 29215 “kaupmenn”. Dette er en opplysning om veifarende ismaelitter 
som kjøpte Josef av hans brødre. Den mangler helt i HG 82.50f. I de fleste Vulgata-
håndskrifter, også i Ω-gruppen, er “viatores” benyttet. Endel Vulgata-håndskrifter 
har i stedet “negotiatores”, det gjelder BCΘMΣMO. Det er tydelig at overset-
ter/kompilator må ha kjent til og antakelig hatt denne lesemåten som grunnlag for 
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sin gjengivelse. Det kan tenkes at “negotiatores” har vært en innskutt glosse i kom-
pilators HS- eller Vulgata-håndskrift. Vetus Latina har “veatores/viatores”. 

Gn 4154 Stj 31916 “at varla beið brauð eðr aðra fęðu”. Dette bibelverset var vans-
kelig og omstridt i middelalderens bibelutlegning. En god del Vulgata-håndskrifter, 
blant dem gruppen Ω, har her “erat fames”, andre har “erat panis”. Imidlertid finnes 
det en tredje gruppe Vulgata-håndskrifter som har “non erat panis”. Varianten “erat 
panis” er en riktig gjengivelse av den hebraiske bibelteksten, jf Biblia Hebraica 
Stuttgartensia til stedet
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 Men dette er blitt forvansket til “erat .ּו בֳכל־ֶאֶרץ ִמצַרִים ָהָיה ָלֶחם׃
fames”, noe som har ført til korrigering av den opprinnelige Vulgata-teksten ved til-
føyelse av “non”, slik at teksten her kom til å lyde “non erat panis”. Overset-
ter/kompilator har hatt foran seg et håndskrift med denne tekstformen (AC*ΛH og 

L1ΘAMG). At det er satt et tillegg etter “brauð” har ikke så stor betydning i vår sam-
menheng. Også andre steder har oversetter/kompilator satt inn tillegg når han gjengir 
“panis” eventuelt “panem”, f.eks. SH 1.119.46 Stj 3128. 

Gn 3211 Stj 27619 “feðrinn” viser at oversetter/kompilator har hatt “patrem” i sitt 
Vulgata-håndskrift, og ikke “matrem”, slik hovedteksten i Biblia 1926 har. Bare 
svært få håndskrifter har opprinnelig hatt “patrem” her, men ordet er kommet inn i 
den store G-gruppen ved tekstkorreksjon. Varianten var for øvrig utbredt innenfor 
Vetus Latina-tradisjonen. Håndskriftene P2ΨBDFΩ og Augustinus har “matres”. 

Gn 1216 Stj 16011 “annat hẏski” tyder på at oversetter/kompilator har lest “fami-
liae” i sitt Vulgata-håndskrift (CΣTBPΨΘ), og ikke “famulae” slik det står i Biblia 
1926’s hovedtekst. Vetus Latina (O-teksten) har “ancillae”. Hadde overset-
ter/kompilator lest “famulae”, ville han høyst sannsynlig sagt at det var “þjónustu-
folk” det var tale om, se f.eks. Stj 42518f i sammenligning med HS Ven 12726 “vulgo 
famulantium”. Her som i den forutgående tekst har kompilatoren omordnet noe på 
rekkefølgen i oppregningen. Muligens har han hatt en korrigert Vulgata-tekst foran 
seg. 

Gn 4434 Stj 3319f “þuiat æigi megum uer sua fyrer feðr vrn koma” må gå tilba-
ke på en tekstvariant som lyder “non enim possumus redire ad patrem nostrum”. 
Første person flertall “possumus” ble regnet som feil og ble korrigert til første per-
son entall “possum” av avskrivere. Håndskriftet ΩS har første person entall, samt 
“patrem meum”. Begge disse tekstvariantene er utelukket som grunnlag for gjengi-
velsen her. Håndskriftgruppen G har “nostrum” i stedet for “meum” og passer der-
med best inn som bakgrunn her. Det kan hende at oversetter har korrigert sitt Vulga-
ta-håndskrift i overensstemmelse med et eldre håndskrift som var tilgjengelig. 

Gn 218 Stj 5028 “fulltíngiara” går høyst sannsynlig tilbake på tekstvarianten “adi-
utorem”. Dette er en korreksjon som forekommer i enkelte håndskrifter (GCCΣΨF*). 
Det er mindre sannsynlig at det er “adiutorium”, som flertallet av Vulgata-
håndskrifter har, blant dem Ω-gruppen, som ligger til grunn for gjengivelsen i Stjórn 
I her.  Også HG 17.4 har “adiutorium”. 

Gn 617 Stj 8218 “til þers” kan tyde på at oversetter/kompilator har lest “ut interfi-
ciam” (eventuelt “hut” med C), som gamle Vulgata-håndskrifter har. De aller fleste 
Vulgata-håndskriftene har “et”, blant dem ΩS, Vercellone 1860:28f. Her kan over-
setter/kompilator ha lest “et” og oppfattet partikkelen konsekutivt. Han har da gjen-
nom måten å ordlegge seg på villet få fram en guddommelig hensikt. Dette er godt i 
tråd med hans uttrykksmåte i gjengivelsen av teksten andre steder. Se Kildebruk og 
redigering. 

Gn 324 Stj 6022 “Cherubín” tyder på at Vulgata-forelegget har hatt “n” som siste 
bokstav, og ikke “m”. De fleste Vulgata-håndskrifter har ordavslutning med “n”. 
Konungs skuggsjá har også “n”-formen. Vulgata-håndskriftet ΩS har “cherubym”. 
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Det hender ikke sjelden at de to håndskriftene AM 226 fol og AM 227 fol avvi-
ker fra hverandre når de gjengir bibeltekst. Vi trekker fram tre slike tekststeder og 
nevner hver gang varianten i AM 227 fol først. 

Gn 4136 Stj 30610 “uið buiz”/“uið buít”. AM 227 fol svarer til Vulgata-varianten 
“praeparetur” (PΨΩ), og gjengir sannsynligvis oversetter/kompilators tekstgrunnlag, 
varianten med “buít” synes å være en forvanskning av denne. 
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Gn 115 Stj 2421 “at lẏsi”/“ok lẏsi”. Den første lesemåten svarer til “ut luceant”, 
slik både Augustinus og en rekke Vulgata-håndskrifter har. Den andre svarer til “et 
luceant”, som forekommer i håndskriftene ΠBTMФР2ΨADΩSJ. Siden partikkelen 
“ok” forekommer umiddelbart foran og etter i teksten, ligger det igjen nær å anta at 
den første varianten gjengir oversetters/kompilators tekstform best. Avskriveren for-
andret trolig “at” til “ok” dels ut fra analogiprinsippet, dels etter den Vulgata-
tekstform han selv har kjent til på forhånd. 

Gn 2461 Stj 20813 “þerna”/“þernur”. Det ser ut til å være en bevisst rettelse som 
er foretatt når den første varianten er i entall, i overensstemmelse med “puella”, som 
en del tekstvitner (ΛHΣMT*OPΨBDM) har. Den andre varianten med flertallsform 
følger de fleste og beste tekstvitnene. 

Det kan altså se ut som om avskriverne enkelte steder har vært aktive med rettel-
ser av Vulgata-teksten i oversetters/kompilators gjengivelse. Avskriveren av AM 
226 fol kan på enkeltpunkter ha rettet den tekst han skulle føre videre ved avskrift, 
så den kom i bedre overensstemmelse med den latintekst han kjente fra før. Den mu-
lighet foreligger at den ene, eventuelt avskriverne bak begge de to hovedhåndskrif-
tene vi har til Stjórn I, har korrigert denne teksten i overensstemmelse med et Vulga-
ta-håndskrift han/de kjente fra før. Men det ser ut til at de vanligvis har gjengitt 
oversetters/kompilators form samvittighetsfullt. 

Vi har sett at en rekke av de tekststedene vi har hatt til gransking, stemmer med 
Vetus Latina, andre tekststeder går mot denne oversettelsen fra før Hieronymus. 
Selvstendig bruk av Vetus Latina-tekst har vi imidlertid ikke funnet spor av. Innsla-
gene som kan tyde på bruk av Vetus Latina, synes å skrive seg fra korreksjoner i 
kompilatorens Vulgata-håndskrift. 

Kirby 1986:54 note 14 hevder at Gn 31 Stj 5223 “klokaztr” må gå tilbake på 
komparativformen “sapientior” fra Vetus Latina. Augustinus bruker denne lesemåten 
i sitt sitat fra Gn 31 umiddelbart foran. Men det virker likevel mer sannsynlig at den 
går tilbake på komparativformen “callidior” som er vanlig i Vulgata-håndskriftene. 
Det dreier seg ikke om kunnskap eller innsikt, men om listighet, sluhet, forslagenhet, 
slik dette framgår av parordet “slœgaztr”. Det norrøne adjektivet “klókr” har et 
sterkt innslag av det vi kaller “list” (jf Fritzner til ordet), og oversetteren mente nok 
å ha funnet rette ordet. De to parordene han benytter utfyller hverandre. 

Kirby 1976:7 og 1980:135 finner at i gjengivelsen av Gn 319 Stj 5721 “dupt ok 
molld”, er “pulvis” fra Vulgata-teksten gjengitt med “dupt”, mens lesemåten “terra” 
fra Vetus Latina blir gjengitt med “molld”. Dette siste kan være fra Augustinus slik 
Kirby hevder, men også fra HS, som tok opp en del lesemåter fra Vetus Latina, bl.a. 
HG 24.59 “Terra” til stedet her. 

Kirby 1980:136 viser også til Gn 175 Stj 1739 “skipaða þik ok giorða” der han 
hevder at “skipaða” svarer til Vulgata-tekstens “constitui”, mens “giorða” gjengir 
“posui” fra Vetus Latina. Imidlertid finnes begge varianter i Vulgata-håndskrifter, så 
oversetter/kompilator kan ha kjent dem derfra. 

Gn 292 Stj 25721 “í plazi nǫkkuru eðr engh” kunne en tenke seg var et forsøk fra 
oversetters side på å få med både Vulgatas “in agro” og Vetus Latina-varianten “in 
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campum”. Sannsynligvis har han hatt den siste varianten innføyd i sitt korrigerte 
Vulgata-håndskrift. 

Gn 2317 Stj 20018 “port ok borger” er et annet sted med mulig Vetus Latina-
innslag. Vulgata har her “portas”, mens Vetus Latina har “civitates”. Innslaget fra 
Vetus Latina kan være en innføyd korreksjon, det er i fortsettelsen Vulgata-teksten 
som er fulgt. 
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Gn 1823 Stj 18110 “herra minn” er mer sannsynlig som et direkte innslag fra Ve-
tus Latina. Den siterte tiltalen mangler grunnlag i Vulgata-håndskriftene, mens flere 
Vetus Latina-håndskrifter har “domine” her. 

Hieronymus’ bibeltekst var etter hvert blitt sterkt korrumpert ved tillegg og end-
ringer i avskriftene, ikke minst ved at gammel-latinske lesemåter var tatt inn. 1200-
tallet var en forvirringens tid på bibeltekstens område. Bibelavskriftene viste betyde-
lige avvik i sentrale skriftsteder. Uforståelige steder i Det gamle testamente var blitt 
“forbedret” ved vilkårlige konjekturer, uten at den hebraiske teksten var rådspurt. 
Den engelske minoritten Roger Bacon (ca. 1214-94) karakteriserte Kirkens latinske 
bibeltekst som “corruptus horribiliter” Denifle 1888:276. Selv om det synes å være 
uklart om det lyktes å etablere en normaltekst gjennom 1200-tallets arbeid med bi-
belrevisjon, så oppstod det i alle fall en såkalt “pariserbibel” eller “parisertekst” som 
spredte seg. “Pariserteksten” hadde betydelige tillegg og endringer. Det ble gjort en 
rekke forsøk på å endre den, ikke minst ved at lesemåter fra Vetus Latina ble satt inn 
Kirby 1980:8. 

Noen få Vulgata-håndskrifter er langt oftere enn andre i samsvar med det latins-
ke tekstgrunnlaget oversetteren/kompilatoren bak Stjórn I må ha hatt, et av dem er 
ΛH. Men håndskriftgruppen Ω står i særklasse her. På en rekke steder er ΩS alene om 
å representere tekstgrunnlaget for Stjórn I. Men enkelte ganger kan den norrøne 
gjengivelsen avvike fra dette håndskriftet også. Noen av Vetus Latina-
interpolasjonene som kompilatorens tekst er i samsvar med, kan ha bakgrunn i dette. 
Andre kan skrive seg fra bibeltekstens form i de tekstkilder utenom Vulgata som 
kompilatoren benyttet, slik som tekster av Augustinus. 

Håndskriftet ΩS fra ca.1270 inneholder en korrigert Vulgata-tekst og represente-
rer Pariserbibelen. Det befinner seg i håndskriftavdelingen på Bibliothèque Nationa-
le i Paris, og har som katalogbetegnelse Codex Sorbonicus lat. 15467 Biblia 
1926:XXVII og Biblia Sacra 1975:XXX. Om andre eksemplarer av Exemplar Pari-
siense, se Prausnitz 1931. Det inneholder interpolasjoner fra Vetus Latina Martin 
1890:290. 

Stjórn I-kompilatoren må ha benyttet et “moderne” Vulgata-håndskrift under sitt 
arbeid, nært beslektet med ΩS. Dette styrker teorien om dominikansk proveniens for 
Stjórn I, idet Pariserbibelen i hovedsak var dominikanernes verk Martin 1890:62. 
Dette styrker teorien om at bibelteksten i Stjórn I er nyoversatt fra latin til norrønt 
for verket, og ikke bygger på eldre oversettelser. 

Samtidig ser det ut som om kompilatoren har hatt adgang til ett eller flere eldre 
Vulgata-håndskrifter der det forelå tekstvarianter, og at han kan ha brukt disse under 
oversetterarbeidet på enkelte vanskelige punkter i teksten. 

Det må ha eksistert eldre Vulgata-håndskrifter i Norge, som har tjent som grunn-
lag for tidligere oversettelsesarbeider. Blant annet har Aslak Bolts bibel, et fransk 
arbeid fra 1200-tallet Wichstrøm 1981:27, sannsynligvis vært i Norge da Stjórn I ble 
kompilert. Denne bibelen har en teksttype som ifølge mine punktundersøkelser av 
den på Deichmanske Bibliotek i Oslo gjør at den ikke kan komme på tale som mulig 
grunnlag for Stjórn I-kompilatoren. 
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Bibeltekst 2 og bibelreferanser 
Overgangene mellom enkeltsitater, friere gjengivelser, allusjoner og mer eller mind-
re vage henspillinger på et skriftsted kan være flytende. Kirby 1976 og 1980 define-
rer snevrere grenser for hva han tar med, enn vi gjør, derfor har vi med noen flere 
tekstreferanser enn han. Siden Stj har register over bibeltekst og -referanser samt 
tekstkilder, tar vi dette langt mer kortfattet enn i Astås: Et bibelverk ... 1987:384-440 
og 446-454. Som der går vi imidlertid fram etter samme ordning som bibelskriftene 
har. 
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Gn 11 Stj 75f “sua-iǫrð” har basis i AugDGM “sic dictum est fecit Deus cœlum et 
terram”, “skapaði” er etter Vulgata. Også de to gjentatte sitatene om skapelsen Stj 
4523-462 har basis i Augustinus-tekst. Det samme gjelder Gn 12a Stj 1818ff, men her 
forekommer ingen tilpasning til Vulgata. 

Gn 13 Stj 77f “verði-liosit” er satt inn fra Vulgata som overgang mellom to uten-
ombibelske kilder, helt lik Stj 1827f. Stj 95f gjengir det samme etter Augustinus, men 
kobler inn et ledd fra første artikkel i apostolicum “almattugr”. 

Gn 14 Stj 3820 “þa er hann skilði liosit fra mẏrkrinu” er kompilators innskudd i 
HS-tekst fra Vulgata, teksten er nyoversatt i forhold til bibeltekst 1. 

Gn 15 Stj 96 “sialfr-ntt” er et utfyllende innskudd i Augustinus-tekst, men er 
nokså forskjellig fra Vulgata-teksten gjengitt Stj 191f. Antakelig er det oversatt på 
nytt. Stj 922f “enn-dagh” har i hovedsak basis i Augustinus-teksten her, men innled-
ningen er fra Vulgata “Vocavit autem dictum est”. 

Gn 17 Stj 206-8 “Giǫrði-uǫtn” er Vulgata-tekst med tillegg, hentet fra utenombi-
belske kilder. 

Gn 19 Stj 226f “A-birtaz” har SH som basiskilde, men bibelteksten står nærmere 
Vulgata enn den gjør SH-teksten. 

Gn 122 Stj 4211-13 “guð-iorðina” bygger på basistekst av Augustinus, men med 
“fuglarnir” for Vulgatas “aves” i stedet for Augustinus’ “volatiles”. Gjengivelsen er 
mer kortfattet enn bibelteksten. 

Gn 127 Stj 764f “hann-skapadr”. Parordene til slutt viser at kompilatoren vil ha 
med Vulgatas “creavit” (skapadr) ved siden av kildeskriftets “factus” (gỏrr). Stj 5123 
“þar-konu” er basert på HS, “gerði” antakelig brukt under innflytelse av kildens 
“factam”. Noe forskjellig fra bibeltekst 1. 

Gn 128 Stj 336f “Uaxit þit ok fiǫlgiz”. Vulgata-tekst med innledning foran. 
Gn 22 Stj 4411f “Þar-framít”, utenombibelsk kilde, men utvidet etter Vulgata. 

Stemmer overens med bibeltekst 1 i AM 227 fol. 
Gn 25 Stj 461 “alla akrsins blomgan”. Augustinus-tekst “omne viride agri” uav-

hengig av bibeltekst 1. Stj 4612f “enn-uarð”, kompilatoren har tilpasset sin gjengivel-
se etter Vulgata, “vpp rann” svarer til Vulgatas “oreretur”. Uavhengig av bibeltekst 
1. Stj 4616 “guð-iǫrðína” har grunnlag i Augustinus-tekst, litt mer kortfattet i Vulga-
ta. Stj 473 “einginn-vẏnni” har som basis Augustinus-tekst “nec erat homo qui ope-
raretur in ea”. Det er vanskelig å se om Vulgata-teksten er fulgt her, men teksten er 
selvstendig i forhold til bibeltekst 1 og noe mer kortfattet. 

Gn 211 Stj 10213 er en referanse til Gn midt i et tekststykke fra utenombibelsk 
kilde. Den kommer igjen Stj 11413, men med skrivefeil “seon” i stedet for “phison”, 
også her inne i utenombibelsk tekst. Begge referansene er å betrakte som forklarende 
kompilatorinnskudd. 

Gn 215 Stj 765f “hann-paradiso” er gjengitt etter Durandus “quod in paradiso 
etiam collocatus est”. 

Gn 218 og 22 Stj 766f “konan-lætis” grunnlag fra DR “socia ei facta est”. 
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Gn 223 Stj 5119f “sagdi-beinum”. Basis er Vulgata-tekst fra HS, lik bibeltekst 1. 
Gn 224 Stj 6714 “manu-vera” er Vulgata-tekst fra HS. Ubetydelig avvik i ordstil-

ling sammenlignet med bibeltekst 1. 
Gn 225 Stj 5622f “Ok-nỏckuið” fra HS, men kompilatoren har fylt ut etter Vulga-

ta. Mer kortfattet enn bibeltekst 1 og tydeligvis uavhengig av den. 5 
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Gn 3 Stj 22415ff “upphafs-fagnaðum” er en generell referanse til bibelkapitlet. 
Basis er Gregorius Magnus-tekst, nokså korrekt gjengitt. 

Gn 31 Stj 14811 “hoggormrinn-vitrari” er fra ikke-bibelsk kilde. Vulgata har en 
noe annen tekstform. Skriftstedet er her tydeligvis oversatt på nytt. Kirby viser til 
Vincentius Bellovacensis’ Speculum Naturale 20.7. 

Gn 35 Stj 5627f “þa- guð”. Fra ikke-bibelsk kilde, men utfylt av Vulgata-tekst. Stj 
2166-9 “þann-illt” fra Gregorius Magnus-tekst, forskjellig fra bibeltekst 1, med bl.a. 
“uitandi” for “skyniandi”, se Kirby 1980:135. 

Gn 312 Stj 5511f “utan-samlags”. Grunnlag Augustinus-tekst tilpasset Vulgata-
tekst, tilføyelse “til samlags”.  

Gn 318 Stj 6322f “helldr-avaxtaz” er sprengt inn i Gn 412, uten at innskuddet fin-
nes i kildene. Teksten har en noe annen form enn bibeltekst 1, men går tilbake på 
Vulgata. Ordene er stort sett ens, men ordstilling og setningsbygning såpass forskjel-
lig at det må være en nyoversettelse av stedet vi har for oss. 

Gn 319 Stj 578f “at-ʀiki” fra HS, men utfylt etter Vulgata. Mer tekstreferat enn si-
tat. Stj 761f “Medr-fæðzlu” har ikke-bibelsk kilde som basis. Kompilatoren har sann-
synligvis fylt ut etter Vulgata. Avstanden er så pass stor til bibeltekst 1 at dette må 
være en nyoversettelse av skriftstedet. Det ser ut som om Vulgata-teksten har hatt  
“tuo” etter “pane”, se Biblia 1926 tekstkritisk apparat. Stj 5917f “iminning-hverfa”. 
Basis-tekst er HS, men kompilatoren fyller ut etter Vulgata. Igjen har vi tydeligvis 
nyoversettelse i forhold til bibeltekst 1. 

Gn 324 Stj 10021 “hann-suerði” har ikke-bibelsk tekst som basis. Innledningen 
“seger sua...” er kompilatorens bibelreferanse. 

Gn 410f Stj 7611-13 “huers-káẏns”. Kompilatoren følger kilden og til dels ikke 
Vulgata, men er et stykke i ordrett overensstemmele med Vulgata. Mot slutten over-
tar kildens friere gjengivelse. Dette er mer bibelreferanse enn sitat. 

I fortsettelsen tar jeg bare med kompilatorens egne innskudd i ekserpert tekst el-
ler de tekstene som byr på særskilte problemer. 

Gn 1216 Stj 1612 “hiorð-ambttum” er kompilatorinnskudd i Gn 132. Avviker fra 
bibeltekst 1 og ser ut til å være oversatt på nytt. 

Disse enkeltstående skriftstedene er vanligvis elementer i ekserpert og oversatt 
tekstmateriale. De ser ut til å være oversatt på ny, og er ofte i noen grad tilpasset 
Vulgata-tekst ved å hente et ord eller uttrykk derfra og utelate det tilsvarende i den 
utenombibelske kilden, som Stj 1672ff. De kan gjerne ha fått seg tillagt en liten inn-
ledning fra kompilator med markering av at det som følger, er fra Den hellige skrift, 
som Stj 712. Men det kan også bli opplyst hvem som sier det som siteres, dette kan 
være Gud selv eller sentrale bibelske personer, som Stj 16911f. Slik opplysning kan 
brukes som overgang mellom tekstkilder. 

Kompilatoren kan hoppe over bibelsitater, men oftere hender det at han føyer til 
et sitat. Ofte kan disse stedene ha karakter av tekstreferat, som Stj 7611-13. Kompila-
toren gir ofte presiserende eller forklarende utfyllinger fra Vulgata eller annen kilde, 
og ikke sjelden tilpasser han teksten til leserne ved egne tillegg. Direkte gudstale kan 
omsettes til fortelling i 3. person, som Stj 1575. Kompilatoren kan presisere nærmere 
enn kilden hvor noe står i Bibelen, som Stj 16920. I tekstene fra Psalterium finnes det 
klar tilpasning til messen og til Breviarium-tekster. 
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Ps 172f Stj 7521 har en gjengivelse som øyensynlig er revidert etter Breviarium-
teksten, som har “virtus” i stedet for “fortitudo”. Breviarium Nidrosiense side F.iiij.r 
spalte 2 har i gjengivelsen av salmeteksten “virtus”, mens både Vulgata og Missale 
Nidrosiense b1v spalte 1 har “fortitudo”. Begrepet “virtus” ble vanligvis gjengitt 
med “kraptr” i norrøn gjengivelse, Walter 1976:41-43. Nøyaktig det tekstavsnitt 
kompilatoren siterer her, står oppført i Breviarium Nidrosiense og i en form som 
godt kan ha vært grunnlag for den norrøne gjengivelsen her. Teksten var responso-
rium på første søndag etter epifania Gjerløw 1968:182. Kirby 1980:140 hevder at si-
tatet er fra missalet. Uttrykket “ok frealsari” synes å gå tilbake på “salvator meus” i 
Psalterium Hebraicum snarere enn på “liberator meus” som Psalterium Gallicanum 
og Missale Nidrosiense har. Dette viser at lesemåter fra Psalterium Hebraicum 
sannsynligvis har vært kjent og benyttet av Stjórn I-kompilatoren. 
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Ps 175-7 Stj 755-11 “þa-mítt” har utgangspunkt i Durandus-tekst. Men bibelteksten 
forekommer i nøyaktig samme omfang som er gjengitt som messens introitus på 
søndag septuagesima i Missale Nidrosiense b1v spalte 1. Vulgata og Breviarium Ni-
drosiense har “gemitus mortis”, GD og Missale Nidrosiense har “dolores mortis”. 
Kompilatoren har øyensynlig prøvd å få med begge tekstformer i parord-uttrykket 
“stẏnír eðr sutir”. Stj 7828-792 er kompilatorens tillegg. Uttrykket “sorgir” etter 
“heluitis” er her byttet ut med “srleikar”. Dette er øyensynlig et forsøk på å forbed-
re oversettelsen av det latinske “dolores”. Ps 176 Stj 7518 “heluitis harmar. ok 
srleikar” er gjengivelse av GD’s “dolores inferni” og gir en allusjon til bibelteks-
ten i messen. 

Ps 807 Stj 37230f. Om gjengivelsen av salmesitatet, se Louis-Jensen 1984:240. 
Ps 1062f Stj 2238f “þuiat-leẏstí” har som basis Beda-preken, men kompilatoren 

sløyfer både “quos redemit de manu inimici” og “de regionibus”, og føyer forkla-
rende til “sunnan”. Det er mulig at Vulgata-tekstens liturgiske bruk har virket inn på 
gjengivelsen. 

Ps 5415 Stj 323 “Meðr samþẏkki gǫngum ver iguðs husi” er i utgangspunktet hen-
tet fra HS (HG 1.13f: “Ambulauimus in domo Dei cum consensu”), som ligger nær 
Vulgatas “in domo Dei ambulavimus cum consensu” og må være etter Psalmi iuxta 
LXX. I Psalmi iuxta Hebraeos står det  nemlig “in domo Dei ambulavimus in terro-
re”.  

Ps 1361-6 Stj 7614f “israels-sỏngum” har ikke-bibelsk basis, men alluderer til sal-
meteksten. 

Ps 1416 Stj 4714f “sem psalmistinn seger-iǫrðu” har Augustinus-tekst som basis. 
Teksten skiller seg bare ubetydelig i ordstilling fra Psalterium Gallicanum (iuxta 
LXX). 

Mt. Stj 37319ff “sem-uerolldína”. Her har kompilatoren via det latinske tekstfore-
legget overtatt en apokryf overlevering som ellers på norrønt område finnes i Maríu 
saga 1717-20. 

Mt 21f Stj 268 er en allusjon til bibelstedet hentet fra kilden benyttet her “stella 
qui apparuit magis”. 

Mt 41 Stj 2181-4 “epter-verða”. Denne teksten hørte med til Kirkens lesning på 
første søndag i septuagesimaltiden. Innledningen, som svarer til “in illo tempore”, 
kan tyde på at den er hentet fra missalet. Men stykket kan også være fra Gregorius I 
Magnus’ 16. homilie, som det blir gjengitt noen linjer av rett nedenfor. Kompilato-
ren har fylt ut med et forklarende innskudd “epter ... Johanne”. 

Mt 42 Stj 2229f. Allusjonen til skriftstedet er gjengitt nokså nøyaktig etter fore-
legget, men kompilatoren har presiserende føyd til “ok lausnarí”. Stj 22420 “sem 
guðs sun fastaði” er kompilatorens allusjon til samme bibelsted i en parafraserende 
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innledning til en preken. Stj 2181-8 tar opp samme og neste vers. Den siste delen av 
teksten, “oksiðan kom freistarenn til hans”, har ikke grunnlag i HS og må være hen-
tet fra Vulgata “et accedens temptator”. Det synes å være tydelig at kompilatoren har 
hatt den fullstendige Vulgata-teksten til perikopen foran seg. Stj 21919 “Ef-brauð” er 
fra Vulgata, muligens via uidentifisert forelegg. Tekstgjengivelsen begynner der den 
sluttet rett ovenfor. Dette tyder på at kompilatoren ønsker å gjengi beretningen om 
Jesu fristelse sammenhengende etter slik den forekommer i Vulgata, noe han fortset-
ter med fram til Stj 22112. Han har tydeligvis hatt problemer med å gjengi latinens 
“pinnaculum templi” og bruker et ordpar for å overføre til hjemlig forestillingshori-
sont Stj 22015 “musterissins hęð ęðr męni (takrygg, møne)”. Han bruker bynavnet 
“Jorsalaborg” for å gjengi “civitatem”. Vi merker oss i det følgende at omtale av 
engler er utelatt, og Vulgata-teksten er noe tilpasset til sammenhengen. I det følgen-
de ser vi atter et tilfelle der kompilatoren synes å være influert av missalets tekst-
form. Teksten fra Gregorius Magnus “si cadens adoraveris me” blir gjengitt Stj 2212f 
“ef þu veg samar mík sua at þv fallir framm fyrer mik”. Missale Nidrosiense side 
bxv har “procidens” i stedet for “cadens”, ellers er teksten der identisk med den til-
svarende i Vulgata. Når kompilatoren har “fallir framm”, tyder dette på at teksten i 
missalet kan ha stått for kompilatorens tanke. I Thomas saga erkibyskups 21411 er 
“cadens” oversatt med “fællr til fota”. Hadde Stjórn I-kompilatoren hatt denne la-
tinske formen foran seg eller i tanken, ville han nok ha valgt et uttrykk som dette. 
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Mt 517 Stj 22219f “sa-leẏsa” har Beda-preken som basis og er nærmest en skriftal-
lusjon. Kompilatoren har fylt ut med “hegat i verolldína”. Vulgata har skriftstedet 
som utsagn av Jesus i første person. 

Mt 77 Stj 4521f “sem oss eggiar at biðia. leita ok knẏia” har Augustinus-tekst som 
basis. Leddene har samme rekkefølge som i Vulgata, men teksten er sterkt forkortet. 
Dette er å regne som en bibelallusjon. 

Mt 712 Stj 22611-13 “enn-giort” har Gregorius-preken som basis. Det er en bibelal-
lusjon som kompilatoren har tilnærmet Vulgata. 

Mt 1042 Stj 22523f “þar-taka” er nærmest å betrakte som en bibelallusjon fra en 
preken. Kompilatoren har lagt inn en poengtering av at det er Jesus selv som sier 
dette. 

Mt 1616 Stj 7313f “Ihsuc xpistuc lifandi guds sun” er kompilatorens tillegg til fo-
relegget etter Bibelen. Begge de to alternativene til forelegg i margen har bare 
“Christus”. Det forekommer i Petrs saga postola I (Post:533ff), II (Post:16039) samt i 
Tveggja postola saga:2856f. I vår tekst er det imidlertid oversatt på nytt. 

Mt 2436 eller 2513 med paralleller + Mt 2818 og Act 13 Stj 7310-13 “þa megum-
ualldi” har basis i Durandus’ verk om messen. Kompilatoren fyller ut for å knytte 
nærmere til Bibelen, særlig til ord tillagt Jesus. Teksten til Mt 2436 finnes ikke bevart 
på norrønt utenom her. Teksten til Mt 2513 finnes i Kolsrud 1952, og det er referert 
til den i Barl Kirby 1976:189. Gjengivelsen i Stjórn I her er helt uavhengig av disse 
tekststedene. Til Mt 2818, se Kirby 1976:203. 

Mt 2514-30 Stj 22618f “sem-sǫgu” er kompilatorens eget innskudd i tekst fra Gre-
gorius Magnus. Han har Stj 22621f lagt inn et presiserende innskudd. 

Mt 2535 Stj 2295-7 “epter-herbẏrgí” har basis i Caesarius-preken. Den norrøne 
teksten har preteritum som verbalform etter “Gestkominn” som Vulgata, mens Cae-
sarius har perfektum. Uttrykksmåten “ok tokut þer mik inn í ẏðart herbẏrgí” dekker 
bedre Vulgata-tekstens “collexistis me” enn Caesarius-tekstens “suscepistis me”. Til 
sammen kan ulikhetene være et indisium på at kompilatoren har justert sin tekst-
gjengivelse til nærmere overensstemmelse med Vulgatas tekst i stedet for bare å føl-
ge Caesarius. I samme retning peker at “suscepistis” er oversatt med “tóku við” i Vi-
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tae patrum HMS II:40316. Det samme ser vi også Mt 2543 Stj 22917, Vulgatas “su-
scepistis” er på nytt grunnlag for kompilatoren. 

Mt 2540 Stj 2297-9 “ok sua-sialfum mer”. Her er det vanskelig å se om kompilato-
ren har støttet seg på Vulgata i tillegg til Caesarius. Han har “monnum” i stedet for 
Vulgatas “fratribus”, men dette kan være en del av hans strategi når teksten skal 
brukes overfor et publikum av den karakter han sikter seg inn mot. 
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Mt 2545 Stj 22918 “þersvm hinum minnztum minum monnum” ser det ut til at 
kompilatoren følger Cæsarius’ tekst “ex minimis istis” framfor Vulgatas “de minori-
bus his”. Flere steder i bibelsitatene og -allusjonene fra Mt 25 i prekenbolken er an-
nen person entall i foreleggsteksten erstattet med annen person flertall. Antakelig er 
dette kompilatorens endringer. Flertallsformen passet utvilsomt best etter den situa-
sjon forordet sier at Stjórn I var planlagt å benyttes i. 

Mt 2820 Stj “Se her ek er með ẏðr allt til veralldarennar endalẏktar” er basert på 
en Beda-preken og avslutter et avsnitt hentet derifra. Vulgata har med både “omni-
bus diebus” og “usque” som ikke er gjengitt i den norrøne teksten. 

Lk 113 og 31 Stj 17516f gir allusjoner til bibelstedene der Gud åpenbarer navnene på 
henholdsvis døperen Johannes og Jesus, fra HS. Også her har kompilatoren fylt ut 
for å tydeliggjøre og presisere. 

Lk 214 Stj 22519-22 har kompilatoren fulgt hovedkilden Cæsarius, som er uten 
“in” foran “hominibus” slik som i Vulgata til stedet.  Til gjengivelsen av bibelverset, 
se Bekker-Nielsen 1972:42. 

Lk 1237 Stj 4418f. Dette er en referanse der grunnlaget er HS, men kompilatoren 
trekker også inn og forkorter Vulgata-tekst, og gjengir fritt etter mening. 

Lk 1621-25 Stj 23318-23411. Teksten er noe oppstykket av kommentar, og rekke-
følgen fra Vulgata er litt i uorden. Den er knyttet til fortellingen om den fortapte 
sønn ved tekstlikhet med Lk 1516, “et nemo illi dabat”, som blir gjengitt Stj 2346f “ok 
eingi gaf honum þihelldr”. Den fortapte sønn var altså i en lignende situasjon som 
Lasarus, kontrasten er at den ene angret og kunne komme hjem igjen, den andre ang-
ret ikke i levende live og måtte lide sin skjebne fullt ut. Kompilatoren sløyfer Grego-
rius Magnus’ innledning og går inn i fortellingen om den rike mann og Lasarus med 
en allusjon til tekststedet. Han lager selv en presiserende innledning og setter til for-
klarende innskudd som Stj 23319f “huilldar stað” som parord til “faðm abrahe”. Han 
lager også en presiserende innledning. I teksten videre møter vi karakteriserende til-
legg som “hinn signaða” og “þann fateka”. Et karakteriserende innskudd fra kompi-
latorens side er “þarfltlega” (ydmyk) om den rike manns bønn. Vi møter også 
overføring av direkte tale til indirekte, i første del av Lk 1625 Stj 23512ff. Ellers følger 
kompilatoren Gregors tekstgjengivelse og hans tekstutlegning relativt nøye. 

Io 11 og 3 Stj 910ff er hentet fra Augustinus, men stemmer i gjengivelsen helt med 
Vulgata. Mellomverset hos Augustinus er utelatt. 

Io 844 Stj 2120f. I omtalen av Djevelen står det i det latinske tekstgrunnlaget hos 
Augustinus: “et in veritate non stetit”, i en tekst som stemmer helt med Vulgata. Her 
gir kompilatoren dobbeltoversettelse, “hann stoð engan tíma ne staðfestiz”, for å få 
fram innholdet i “stetit”. 

Io 1236 Stj 697 “sunum liossins” er en allusjon til metaforen i dette bibelverset,  
hentet fra “filijs lucis” i SH. 

Io 151 Stj 3503 “samtenghía sem sannr uín uiðr” er utvidet med “sannr” i forhold 
kilden. Dette gir en allusjon til Vulgatas “vitis vera”. 

Io 1810f Stj 38610ff har det latinske tekstforelegget en allusjon til bibelstedet, som 
kompilatoren gjør til bibelreferanse på grensen til sitat. Dette greier han ved hjelp av 
utfyllende tillegg. 
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Act 13 Stj 22222f “sua sem hann uitraðiz þeim vm .xl. dagha fyrer sína upp stig-
ning” er kompilatorens eget innskudd i Beda-tekst her. Ved det gir kompilatoren en 
referanse til bibelstedet. 

Act 17 Stj 7310f er bibelverset et kompilatorinnskudd i Durandus-teksten som gir 
en allusjon til Vulgatas “non est vestrum nosse tempora vel momenta”, se til Mt 2436 
foran. 
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Act 112 Stj 7220f “ok-stigníng” er et kompilatortillegg til kilden som refererer til 
dette bibelstedet i Vulgata. 

Act 75 Stj 19510-12 “epter-vęrí” er en bibelreferanse etter tekstkilden. Kompilato-
ren har selv lagt til “þann tíma” og “hinn heilagi”. 

Act 724f Stj 38618-3876. Kildeteksten viser ikke bare til Bibelen, men også to 
ganger til glosse. Disse henvisningene overtar kompilatoren. Han skyter inn mellom 
vers 24 og 25 en orientering om den første martyr Stefanus og hans situasjon, og ut-
vider på denne måten kildens referansefelt. Han utfyller også med forklarende til-
legg, som Stj 3872 “sem sealfr hann skilde”. Dette innskuddet kan tyde på at kompi-
latoren har kjent til Stephanus saga HMS II:2955 “sem hann sialfr skildi andliga”. 

Act 207-9 Stj 124-7 “hann-do þar af” er kompilatorens frie gjengivelse av bibel-
teksten i form av et innholdsreferat. 

Rm 723 Stj 5220f “þau-lỏgmli” er en bibel-allusjon hentet fra tekstkilden. 
Rm 916 Stj 674 “þa verðr-miskunnsemð” er en allusjon til bibelstedet, hentet fra 

kildeteksten. Stj 673 “ok þa-miskunn” er derimot kompilatorens eget innskudd i kil-
deteksten med allusjon til Vulgata-tekstens “sed miserentis Dei”. 

Rm 921 Stj 673f “nǫkkuʀ-semðar” er fra kildeteksten, men noe utvidet og presi-
sert i forhold til den, slik at bibelallusjonen trer klarere fram. 

I Cor 1420 Stj 722-82 fra Augustinus har som ventet en noe annen tekstversjon enn 
Vulgata. 

II Cor 36 Stj 35520-22 “Enn-skilit” har basis i en bibelallusjon i kildeteksten, men 
kompilatoren tillemper teksten noe etter Vulgatas “littera enim occidit Spiritus au-
tem vivificat”. 

Phil 35f Stj 3564-6 “enn-skilit” er en bibelallusjon fra tekstkilden som viser tilbake 
til Stj 35515f. Det kunne være mulig å se vårt tekststed som en referanse til Paulus’ 
ord om seg selv Rm 111 “ex semine Abraham tribu Beniamin”. Men ordene “giǫrði 
kristnum monnum vfrið” peker i retning av angitte skriftsted, der det heter i Vulgata 
“... de tribu Beniamin ... persequens ecclesiam Dei”. 

I eller II Th Stj 1274f er kompilatorens eget innskudd i geografisk stoff for å 
knytte det nærmere til Bibelen. 

Iac 16 og 8 Stj 5313 “Ok efandi-ỏrur” er en fri, rytmisk gjengivelse i ordtaksform 
av meningen i et lite stykke av kildeteksten. Kompilatoren knyttet nærmere til Bibe-
len ved allusjon til bibelstoff. Se for øvrig Astås 1984d. 

I Pt 211 Stj 22311f “var sem-girnðum” har Beda-teksten som basis med bl.a. “de-
sideriis hujus saeculi”, Vulgata har: “carnalibus desideriis”. Innholdet av “deside-
riis” presiseres og konkretiseres gjennom bruk av parord. 

I Ioh 18 Stj 21714-17 “epter þui-með oss” har basis i kildeteksten og stemmer ikke 
helt med Vulgata. Innledningen er noe utbrodert. 

Apc 1413 Stj 4323 “þa munu-xpisto” har som basis en bibelallusjon i Augustinus-
teksten som kompilatoren her følger. Vulgata har noe avvikende tekst. 

Apc 202-7 Stj 22114ff. Kompilatoren har gjort referansen til Apc klarere gjennom 
tillegg og ved utførlig gjengivelse av tekstens sentrale innhold. Se også I Io 218. 

I tillegg må vi nevne noen bibelsitater og -allusjoner som det er vanskelig å feste 
til noe bestemt skriftsted. 
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Stj 121f. Høyst sannsynlig er dette kompilatorens egen allusjon til bibeltekst. Mu-
lig basistekst finnes en rekke steder. Det kan være Mt 1627 han har i tankene, eller en 
kombinasjon av Apc 2012 og Sir 1615 (Vulgatas verstelling). For siste alternativ taler 
bruken av “meritum” der. Det norrøne “til skẏlldan” svarer godt til dette latinske be-
grepet. Mulig basisform finnes for øvrig også flere andre steder i Vulgata: Apc 223, 
Rm 26, I Pt 117, IV Esr 833. 
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Stj 819-11 “Ok fyrer-tilskẏlldan” er kompilatorens innledning til gudstalen Gn 67. 
Det kan være en allusjon til Eph 27 “ut ostenderet in saeculis supervenientibus abun-
dantes divitias gratiae suae in bonitate super nos in Christo Iesu”. Det kan også være 
henspilling på flere skriftsteder under ett. 

Stj 36215f med SH som basis har “scriptura Enoch”, en referanse overtatt fra Le-
vis testamente 141ff. Både denne og referansen til Henoks bok Stj 3637 (Levis testa-
mente 151ff), gjelder sannsynligvis 2. Henoks bok. Referansene må betraktes med 
skepsis, da de sannsynligvis er satt inn på etterskudd Pseud II:706 note til TestSim 
54 samt Pseud II:795. 

Kirby 1980:242 viser til nok et uidentifisert sitat Stj 1814-6 “Sa sem-profit þa”. 
Det er fra HS, og Kirby finner at det nærmeste skriftstedet en kan peke på som opp-
havelig kilde, er Sir 117. Men HS “quasi” viser at vi her har for oss et fiktivt sitat, et 
ordtak som sammenfatter og profilerer et stykke allmenn livserfaring. 

 
Bibeltekst 2 i bevarte tekst-fragmenter med Stjórn I-tekst 
En sammenligning mellom teksten i fragmentet AM 238 XIX fol og tilsvarende 
tekst i Stjórn I viser to nokså ulike typer behandling av bibeltekst. Men fragmentets 
sterkt sammentrukne gjengivelse viser likhet med Stjórn I på en del punkter.  

For det første: Fragmentet viser spor av at HS er benyttet som grunnlag. I tillegg 
til materiale hos Kirby 1986:70 nevner vi Stj 12215f “ambatar sonrenn lek uid ys-
aak”. Her gjengis noe som ikke finnes i Vulgata, men som er nevnt i Stjórn I Stj 
19217f. Det ligger nær å anta at kilden for begge teksters vedkommende er HG 56.10 
“simul luderent Ysmael et Ysaac”, der “De ludo Ysaac et Ysmael” er kapittelover-
skrift. 

For det andre: Bibelteksten i AM 238 XIX fol og Stjórn I er flere steder likt 
gjengitt. En viser til a) Gn 131 Stj 351f/12151f, b) Gn 23 Stj 449f/12154, c) Gn35 Stj 
5316f/121719f, d) Gn 37 Stj 5328/121722. Det hender at Stjórn I kan ha en litt utvidet 
gjengivelse i forhold til AM 238 XIX fol, se f.eks. Gn 203 Stj 18912f/122019. Ut-
trykksmåte og ordvalg er de fleste steder nokså forskjellig, men det finnes innimel-
lom en del likheter. Vi nevner av likheter på dette felt: Gn 1923 Stj 18512  “solarr 
vpprs”/Stj 121918 “solar upp ras”, Gn 1924 Stj 18518 “brennv steíní”/Stj 121918 
“brennu steíne”, Gn 1926 Stj 1868 “sallt steínn”/Stj 121921 “ salltste`i´ne”, Gn 35 Stj 
5318 “gott ok illt”/Stj 121720 “ got ok ilt”.  

Disse likhetene er for mange og for klare til at de kan være tilfeldige. Det må ek-
sistere en relasjon mellom tekstene. 

Samme relasjonsmønster synes det å være mellom Stjórn I og Holm perg 12 IV 
fol. De to versjonene går hver sin vei i tekstgjengivelse. Oftest har Holm perg 12 IV 
fol den mest kortfattede tekstformen. Men det hender også at Stjórn I er mest kort-
fattet. Vi finner at faraos tjenere nevnes Ex 55 Stj 39713 “þeonostu manna”, mens de i 
Holm perg 12 IV fol kalles Stj 122320 “greífa ok verkstíora”. I Holm perg 12 IV fol 
brukes betegnelsene “gyðingar” og “gyðinga lyðr” hele åtte ganger, mens de ikke fo-
rekommer i den tilsvarende tekst i Stjórn I. 

Trass i forskjellene eksisterer det imidlertid karakteristiske likhetstrekk mellom 
de to versjonene. Det hender at Stjórn I og Holm perg 12 IV fol står sammen om 
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tekst som mangler i Vulgata, om fri gjengivelse av Vulgata-tekst eller endog mot 
Vulgata Kirby 1986:150. Eksempler på felles tekst som mangler i Vulgata: a) Ex 57 
Stj 39717/122322, b) Ex 711 Stj 4033f/12267. Også Holm perg 12 IV fol har tydelige 
innslag fra HS. 

Kirby 1986:72 hevder at det ikke forekommer noen tydelig bruk av HS i det 
tekstfragmentet vi har for oss. Men plasseringen av stoff fra Ex 623 mellom Ex 77 og 
78 gjør det sannsynlig at personen bak fragment-teksten har hentet opplysningene i 
dette fra HS Ven 11939ff og ikke fra Vulgata. Stjórn I har på tilsvarende sted et par 
innslag fra IE mellom de to bibelversene, men har Ex 623 på riktig sted i tekstsam-
menhengen Stj 4016ff. Uttrykksmåten Stj 122611f “syndíst-hỏggormum” viser at per-
sonen bak fragmentet oppfatter forvandlingen av de egyptiske trollmennenes stokker 
til slanger som synkverving. Dette må han ha fra HS Ven 120,16 “magi oculos spec-
tantium deludebant”. Det samme finnes Stj 40310f, også der fra samme sted i HS. 
Enda tydeligere er innslag fra HS i Stj 12232f “ok auítadi-son sínn”, som synes å ha 
bakgrunn i HS 117.36f “quia uxorem ducebat, et filios contra voluntatem Dei; essent 
enim impedimento. Vel quia puerum ducebat, qui incircumcisus erat”. Det samme er 
gjengitt helt uten forbindelse med Holm perg 12 IV fol Stj 39418f. 
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Det kan se ut som om teksten i Holm perg 12 IV fol gir et forkortet sammendrag 
av Stjórn I’s tekst. Det er mer problematisk å forestille seg at kompilatoren bak 
Stjórn I har benyttet seg av ord  og formuleringer fra en mer kortfattet bibeltekstver-
sjon. Kirby synes å ha rett i at det neppe er tale om direkte lån fra den ene tekstver-
sjon til den andre, se Temahistorikk. 

 
Sammenfatning 
Det er et typisk trekk ved oversatte middelalderprekener og i religiøse verker at bi-
beltekst på folkespråkene blir gjengitt med oversetterens/kompilatorens ord, og ikke 
med ord fra oversettelser som eksisterte på forhånd Deanesly 1920:21. Bibelsteder i 
Stjórn I bærer tydelig preg av å være nyoversatt når de siteres fra kilder, uavhengig 
av om det fantes oversettelser fra før som kompilatoren kunne ha kjent til. I bibel-
steder innenfor rammen av Augustinus-tekster har oversetteren dessuten kirkefade-
rens noe avvikende tekstform i bibelsitater å forholde seg til. Dobbeltuttrykkene Gn 
26 Stj 4512 og Gn 210 Stj 498 viser at oversetter/kompilator har kjent til at det fantes 
varianter til Vulgata-teksten på disse stedene. Dette har sannsynligvis sin grunn i at 
han til dels kjenner og benytter bibelteksten i den form Augustinus har gjengitt den. 
Stj 4712f er Gn 26 gjengitt på grunnlag av Augustinus’ tekst. Det kunne vært gjort til 
gjenstand for en egen undersøkelse i hvilken grad innflytelse fra Vulgata, eventuelt 
Vetus Latina (Itala), har gjort seg gjeldende i den norrøne oversettelsen av bibel-
tekst. I ordforrådet finnes betydelig innflytelse fra Vulgata gjennom betydningslån. 

At en siterer utførligere i norrøn gjengivelse enn i kilden som er benyttet, er be-
merket av flere, bl.a. av Marchand 1976a:109.  Kompilatoren bak Stjórn I føyer inn 
referanser til Bibelen en rekke steder der kildene ikke har slik henvisning. Han har 
også dels gjort skrifthenvisninger innenfor kildestoffet mer markert, dels satt inn nye 
skriftsteder. Vi finner en rekke steder der oversetter/kompilator henspiller på bibel-
stoff uten egentlig å sitere eller referere. Han legger ofte gjengivelsen av skriftsteder 
nærmere Vulgata enn foreleggsteksten, eller han utfyller den derfra. Kompilatoren 
forteller dessuten oftere og mer presist enn kildene hvilket bibelskrift et sitat eller en 
allusjon er hentet fra eller knyttet til, eller hvilken person som ifølge bibelteksten 
står bak et utsagn. 

En enkelt gang gjengir kompilatoren referanse til en annen bibeltekst, nemlig 
Septuaginta (LXX) Stj 1563f. Henvisningen gjengir tekst fra HS og avslører ikke 



 135

selvstendig kjennskap til oversettelsen. Han har sprunget fra SH til HS, som har 
samme kildereferanse, men har funnet at SH 1.100.9 “longe plures” var for ube-
stemt, og har valgt å supplere med tallangivelsene etter LXX som han fant i HS. 

Kompilatoren har benyttet utfyllende materiale fra Det nye testamente, men har 
gjort lite bruk av tekststeder i de latinske foreleggene som setter det gammeltesta-
mentlige stoffet i forbindelse med Det nye. Vi finner at dette er gjort enkelte steder, 
f.eks. om Djevelen Stj 2115ff og Stj 6110ff. Dette har nok sammenheng med den gjen-
nomgående litterale tekstforståelse han har overtatt samen med sine ikke-bibelske 
hovedkilder. 
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På den annen side finner vi at han har skåret vekk enkelte bibelreferanser han 
fant perifere. Han måtte nemlig forsøke å begrense stoffet. Et eksempel på dette har 
vi Stj 4294-8 “Ebresker-sauð”. Dette er en episode fra jødisk tradisjon som Petrus 
Comestor hadde tatt inn i HS for å forklare det gåtefulle bibelstedet Ps 792 i Vulgata. 
Kompilatoren syntes nok det var en interessant fortelling å ta med, men han har 
strøket bibelstedet den skulle forklare, og dermed er mye av hensikten med den blitt 
borte. 

Det hender bare unntaksvis at enkeltvers i Bibelen sitert fra ikke-bibelske kilder 
gjengir teksten i nøyaktig samme form som bibeltekst 1. Vanligvis er det til dels sto-
re forskjeller i ordvalg og tekststruktur mellom de to bibeltekstversjonene. Bibeltekst 
2 er ofte mer kortfattet. Dette betyr at bibelteksten der er oversatt på nytt i forhold til 
bibeltekst 1. Bibeltekst 2 viser i enkelte tilfeller påvirkning fra den tekstversjonen 
som ble brukt i messen. Det kan også være at oversetter/kompilator har hatt adgang 
til varianter av den latinske bibelteksten. Oversetteren har tydeligvis oversatt på nytt, 
og ikke slått seg til ro med å overta en eksisterende oversettelse. Dette peker i ret-
ning av at det er nyoversatt bibeltekst vi har i Stjórn I, ikke revisjon av en eldre over-
settelse. At enkelte sentrale religiøse begreper blir likt oversatt fra gang til gang, av-
svekker ikke dette. Allerede i misjonsforkynnelsen hadde en vært nødt til å etablere 
en noenlunde fast terminologi for i det hele å bli forstått. Dette med faste begreper 
fulgte den norrøne religiøse litteraturen i middelalderen, og etter hvert på mer avan-
sert teologisk nivå, som vi nettopp kan finne eksempler på i Stjórn I Astås 1989. 

At skriftstedene Stjórn I har felles med andre norrøne tekster er så pass avviken-
de i Stjórn I-teksten, gjør det vanskelig å hevde at både de og Stjórn I er knyttet til 
en felles, eldre norrøn bibeloversettelse. Dermed gir vi betinget støtte til Mattias 
Tveitane i hans kritikk av Didrik Arup Seips hypotese om en tidlig norrøn bibelover-
settelse. Se Temahistorikk. Vi kan ikke se at det er gjennomført at et eldre og et 
mer “moderne” uttrykk står ved siden av hverandre, slik Seips tese forutsetter, selv 
om det ofte er slik at parord supplerer hverandre. Det er heller ikke mulig å se at 
kompilatoren gjennom dobbeltuttrykk forsøker å fange inn Vetus Latina-varianter å 
supplere gjengivelsen av Vulgata-teksten med. Dobbeltuttrykk er ikke anvendt hyp-
pigere eller på annen måte i bibelstoffet enn i teksten ellers. Se Språktrekk under 
Kildebruk og redigering. Men vi kan ikke utelukke at det i enkelte tilfeller fore-
kommer supplering av Vulgata-tekst med Vetus Latina-lesemåter. Et slikt tilfelle er 
Gn 292 Stj 25721 “plazi nǫkkuru eðr engh”. Dette dobbeltuttrykket kunne en tenke 
seg var et forsøk på å få med både Vulgatas “in agro” og Vetus Latinas “in cam-
pum”. Sannsynligvis har kompilatoren hatt Vetus Latina-varianten innføyd i sitt kor-
rigerte Vulgata-håndskrift. “Noen ‘autorisert’ norrøn bibelversjon” kan oversetteren 
av Vitae Patrum omkring eller litt før 1300 knapt ha visst om Tveitane 1968:87. 

At Stjórn I-teksten er yngre enn de aller fleste av parallellsitatene, gir støtte for at 
bibelteksten der er nyoversatt. Dette  blir støttet av bibeltekstens relasjon til de 
fragmentene av bibelhistorie vi har sett på ovenfor. At oversetteren har gått inn i en 
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tradisjon der en del ord og uttrykk var fast etablerte i det religiøse språk, rokker ikke 
ved dette. Kompilatoren har nok leilighetsvis knyttet til en eksisterende oversettel-
sestradisjon, men har også bidradd til å føre denne tradisjonen videre på selvstendig, 
skapende vis. Til bildet hører at utvelgelsen av stoff fra kildene samt tilrettelegging-
en av det er hans egen. 5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Av de innlagte bibelreferanser må vi kunne slutte at han har planlagt et verk som 
i tillegg til den bevarte delen, Stjórn I, skulle omfatte i det minste resten av Deutero-
nomium i tillegg til den delen som er med, samt hele Josva-historien. 

Kompilatoren har nok vært seg bevisst at det publikum han henvendte seg til, var 
mindre bibelkyndige enn tekstforeleggenes adressater. Hans utvidede og presiseren-
de bibelsitering er i god overensstemmelse med mendikantenes tendens til å la Skrif-
ten være det faste fundament for forkynnelsen og til å gi bibelsk materiale en mer 
framskutt plass. 

Kildebruk og redigering 

Redaksjonell behandling av bibeltekstene 

Stjórn I-kompilatoren gjengir i begynnelsen av verket bibelteksten i mindre enheter 
med fyldig kommentatorstoff til hver. Dette er i tråd med en måte å legge til rette bi-
belteksten på som hadde hevd i kommentarverker på 1100-tallet, bl.a. i HS de Ghel-
linck 1955:96. Men fra Stj 298 begynner kompilatoren å presentere den i større, 
sammenhengende enheter, noe som etter hvert blir hovedmønsteret. Han følger i det-
te 1200-tallets skriftutleggere, som søkte tilbake til augustinsk praksis i gjengivelsen 
av bibeltekst. Augustinus gjengir ofte tekst som i omfang tilsvarer flere bibelvers før 
han kommenterer den, f.eks. Gn 16-8 AugDGM 34.181.15-20. 

Kompilatoren kan ved gjengivelse av et bibelavsnitt begynne med kommentar, 
oversikt og orientering, deretter presenterer han bibelteksten. Dette ser vi et klart ek-
sempel på i omtalen av Guds fjerde dagsverk ved skapelsen Stj 2414-19. Se også Ex 
24b-6 Stj 451-5. 

Ofte blir bibelstoffet forkortet i gjengivelsen. Diskusjoner, samtaler og gjenta-
kelser blir gjerne skåret vekk, mens stoff sortert som fakta og handling blir gjengitt. 
Dette er tilfelle med gjengivelsen av Gn 23, som handler om Abrahams kjøp av 
Makpela-hulen som gravplass for seg og sin slekt. Stykker av teksten er satt om fra 
direkte til indirekte tale, og noe av det er fritt gjengitt, spesielt innholdet i vers 16. 
All diskusjon om kjøpet er utelatt, mens det som ble oppfattet som fakta, er gjengitt i 
korte trekk Stj 2018-2021. Stj 2943 har kompilatoren slått sammen og forkortet ut-
trykkene i Gn 3733b for å unngå gjentakelser som var vanlige i hebraiserende stil. 
Han utelater det meste av Mose tale til israelsfolket før utferden av Egypt, idet han 
springer fra Ex 133 til 1314, med et lite, sammenbindende innskudd som mellomledd, 
Stj 4274 “ok talaðe sua til huers sem eíns”. Det utelatte stoffet inneholder en del 
vanskelige folkenavn og en del gjentakelser av elementer som var omtalt i Ex 12. 
Innskuddet Stj 2016f “var-moður” er tydeligvis kompilatorens sammendrag av Gn 
2221-23 for å unngå oppregning av for mange navn. Oppregningen Ex 614-28 er utelatt 
med unntak av Ex 621 “filii quoque Isaar Core”, som er innflettet i HS-tekst Stj 4015. 

Teksten i Stjórn I kan bli trukket sammen for at poenget skal komme klarere 
fram. Dette skjer ved gjengivelsen av Gn 2746 Stj 25415f, dels etter HS. Dermed blir 
poenget med Hets døtre mer profilert. 
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Forkortelsene er gjennomført til dels uavhengig av om teksten er tilsvarende for-
kortet i den andre hovedkilden for verket, HS. Et eksempel: Gn 1933-36 mangler i HS, 
men er gjengitt i forkortet form Stj 1882-6. Kompilatoren kan utelate stoff som han 
anser for perifert eller fremmedartet. Han sløyfer således navnet på det alteret Moses 
bygde Ex 1715b Stj 44820f “Dominus exaltatio mea”. Dette er tydeligvis bevisst, for i 
tråd med dette er også det følgende bibelverset utelatt. Vi legger videre merke til at 
han sløyfer omtale av koriander Ex 1631 Stj 44410ff. 
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Ved å skjære vekk overflødige trekk lykkes kompilatoren ofte i å skape en mer 
sammenhengende framstilling. Stj 34411-3465 utelater kompilatoren det han finner er 
unødvendig i gjengivelsen av Gn 489b-22, der vi finner fortellingen om at patriarken 
Jakob velsigner sønnen Josef og sønnesønnene Manasse og Efraim. En kan også vise 
til utelatelsene i Gn 24 og 25, se appendiks 2 i En kompilator i arbeid. 

Han kan også utelate stoff han vet vil komme igjen på et seinere punkt i bibel-
teksten. Episoden om Moses og hans hustru Seppora er forkortet ved at Ex 422f er 
skåret vekk Stj 39413. Innholdet i det utelatte er Guds ord til Moses om at han vil slå 
ihjel faraos førstefødte dersom farao nekter israelsfolket å dra fra Egypt. Dette er 
nemlig noe som kommer igjen Stj 41717ff. Det hender han kan komme tilbake til det 
han har utelatt litt etter, slik han f.eks. gjør Stj 8023ff, så dette er snarere en omdispo-
nering. I stedet for det utelatte kan kompilatoren sette en fri sammenfatning eller et 
sammendrag. I stedet for å omtale de to offertyper Ex 1025 hver for seg “hostias 
quoque et holocausta”, sier han sammenfattende Stj 41624 “alla þa lutí”. Ved hjelp av 
det allittererende uttrykket “lauss ok liðugr” foretar han en viss stilisering i gjengi-
velsen av bibelversets innhold. 

I sammendragene viser kompilatoren stor sans for å få med poengene, f.eks. Stj 
32311f, der han i sammendrag av Gn 4230-34 særskilt nevner at den yngste broren 
skulle bringes med tilbake. Dette er et viktig poeng lengre ute i fortellingen. 

Han kan også flytte om på rekkefølgen av bibelvers i forhold til Vulgata, enten 
for å samle på ett sted stoff som etter hans oppfatning saklig sett hører sammen, eller 
for å få bedre fram sammenhengen i en handlingsrekkefølge. Det første ser vi et til-
felle av Stj 4495, der kompilatoren setter inn Ex 185 foran 182, og i linjen etter nav-
net på Guds fjell “sẏnaẏ”. Bedre rekkefølge må være grunnen til at Ex 1246 er skutt 
inn i Ex 1211 Stj 41113. Av samme grunn kan han gjøre tilføyelser. Stj 4498f “sua 
framt-kominn” og Stj 44910 “dottur sína” er tillegg som tjener til å binde tekstele-
mentene sammen. 

Kompilatoren legger etter alt å dømme vekt på at bibelstoffet skal presenteres i 
klar og enkel logisk rekkefølge. I Stj 2037-9 er vershalvdelene 5a og 5b i Gn 24 byttet 
om, og bibelteksten er litt utfylt av kompilatorens egne innskudd for å skape orden, 
sammenheng og klarhet. Stj 2033f er versdelen 2c i Gn 24 sprengt inn mellom 3a og 
3c, tydeligvis for å få fram rekkefølge og indre sammenheng i handlingsgangen. Stj 
413f er Ex 926 flyttet fram mellom versene 24 og 25, og versene 31 og 32 i samme 
kapittel er plassert etter vers 33 for å gi bedre logisk sammemheng i framstillingen. 
Gn 4511c Stj 332 er flyttet litt fram for bedre logisk sammenheng og naturligere rek-
kefølge i det som er sagt der. Stj 322 er Gn 4223 redigert inn i samme kapittels vers 
21 for bedre sammenheng og klarere og enklere framstilling. Se appendiks 2 i En 
kompilator i arbeid. 

En del ganger søker kompilatoren å forbedre sammenheng ved harmoniserende 
innskudd. Et tilfelle av dette har vi Stj 184 i gjengivelsen av Gn 19. Vulgata-teksten 
har “gener” (svigersønn) både i vers 12 og vers 14. Oversetter/kompilator gjengir 
ordet med “mágr” i englenes ord vers 12, men i Lots svar i vers 14 blir det gjengitt 
“mágsefni”. Ifølge vers 8 var nemlig Lots døtre ugifte, og gjennom nyanseringen 
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bringer kompilatoren bedre sammenheng inn i fortellingen. Men han gjengir likevel 
utførlig Vulgatas forklarende tillegg “qui accepturi erant filias eius” med Stj 18414 
“þeira-ganga”. Et annet tilfelle har vi Stj 27420f “bręðra eðr hia verandi fręnda”. Det-
te er egentlig en gjengivelse av Gn 3145 “fratribus”, men ved tillegget harmoniseres 
teksten med Gn 3123 + HS-tekst Stj 27213. 5 
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Ved slike intensjoner som ovenfor påpekt, må kompilatoren i sin gjengivelse of-
te uttrykke seg noe mer utførlig og omstendelig enn bibelteksten gjør. Vi har et klart 
tilfelle av dette i kompilatortillegget Stj 42115 “ok sealfa ẏdr lettbúna gera”. Dette ut-
fyller en bibeltekst med en konkretiserende forklaring. 

Ofte nøyer kompilatoren seg med å gjengi på denne måten det han finner er me-
ningen i det aktuelle tekstavsnittet. Dette er tilfelle når Ex 1714 “trade auribus” blir 
gjengitt Stj 44819 “tea. ok j hendr f”. Gjengivelsen av Ex 95 Stj 41118f er noe stili-
sert etter det foregående og er ikke helt i samsvar med Vulgata-teksten. Slik kan 
kompilator lett komme til å gi en fortolkende gjengivelse av bibeltekst. 

Andre ganger går oversetter/kompilator videre og kommer med en klart fortol-
kende gjengivelse, f.eks. når Gn 2619 og HS “aquam vivam” blir gjengitt med “fagrt 
vatn”. Et annet eksempel har vi når Gn 2417 “servus” blir gjengitt Stj 20511 “Sendi 
maðrinn”. Videre kan vi nevne utlegningen av det latinske “morte morieris” Gn 217 

Stj 5023f “mant þu andlíga deẏia. ok daudligr uerda”. Det samme latinske uttrykket 
Gn 207 blir gjengitt Stj 18923 “mvnt þu skiott deẏia”. Det latinske “cultum” Ex 1026 
blir gjengitt med et tolkende dobbeltuttrykk Stj 41627 “þionostu ok dẏrkanar”. Kom-
pilatoren kan også velge en kombinasjon av parafraserende og kommenterende ut-
trykksmåte. Dette gjør han i gjengivelsen av Gn 63 Stj 8023ff. 

Ikke så få steder må kompilatoren gripe tak i en fjern og vanskelig billedbruk og 
forsøke å gjengi det han oppfatter som innholdet. Vi har et tilfelle av dette i gjengi-
velsen av Gn 821 Stj 8912ff. Et annet eksempel er gjengivelsen av Ex 612 “incircumci-
sus labiis” med “ekki vel-frammburdar” Stj 40014f. Vi ser at kompilatoren skjærer 
igjennom billedbruken og fokuserer på sakinnholdet. Annerledes i den svenske bi-
belparafrasen, jf Fritzner III:370a, artikkel “skorinorðr”. 

I sjeldnere tilfeller får vi en friere gjenfortelling av et helt avsnitt i Bibelen. Det 
kan virke som om kompilatoren blir revet med av stoffet. Et slikt sted er Stj 44618-
44812, som gjengir Ex 178-12. Det trengtes utfylling, kommentarer og forklaring der-
som kompilatorens adressater skulle forstå det som stod her. Han følte seg tydeligvis 
ikke bundet av å knytte til bibeltekstens ordlyd. Slagskildringen er levende og god, 
han bruker hjemlige uttrykk og forteller fritt. Her er tydeligvis kompilatoren på 
hjemmebane. 

Noen ganger forandrer eller utvider kompilatoren bibelteksten av stilistiske 
grunner. Det kan godt være at han slik ønsker å skape sammenhenger og smidige 
overganger, som vi har pekt på ovenfor. Enkelte ganger setter han inn små, oppmy-
kende innskudd i bibelteksten, som i gjengivelsen av Gn 322 Stj 597 “beriz sua til at”. 
Der Vulgata-teksten han gjengir er sterkt preget av monotoni og oppregning, viser 
han stor vilje og evne til variasjon i gjengivelsen. Et eksempel på dette finner vi Stj 
18111ff i gjengivelsen av Abrahams bønn for Sodoma Gn 1824ff. Også i fortellingen 
om at Josef tyder Faraos drømmer, Gn 4012ff Stj 3027ff, bryter kompilatoren ensfor-
migheten i tekstmaterialet og skaper variasjon ved sin gjengivelse. 

En til dels bearbeidet og noe redigert bibeltekst utgjør altså grunnstammen i 
Stjórn I. Kompilatoren følger stort sett den fortløpende kronologiske framstillingen i 
Bibelen. Gang på gang ser vi at han foretrekker en fullstendig gjengivelse av bibel-
tekst framfor en forkortet versjon etter HS, f.eks. Stj 83f om Noas ark. Setning for 
setning, vers for vers blir bibelteksten gjengitt sammenhengende. Graden av nøyak-
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tighet i gjengivelsen kan skifte fra slavisk ord-til-ord-oversettelse til fritt redigert 
gjenfortelling. Angivelig gudstale blir stort sett fullstendig og nøyaktig gjengitt, som 
vi ser Stj 8023ff og Stj 1588ff. 

Prinsipielt står bibelstoffet ikke i særklasse i forhold til annet stoff med hensyn 
til redaksjonell behandling. Kompilatoren har ikke samme respekt for bibelordet 
som fransiskanerne utviste. Skriftordet har ikke som hos dem sakramental karakter 
Fleming 1977:22. La oss se på noen punkter til belysning av trekk ved det som hittil 
er sagt. 
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Et punkt der det var behov for mer utfyllende kommentar enn det HS kunne gi, 
var syndefallsberetningen i Gn 3 Stj 5222-5820. Kompilatoren tar her inn stoff som 
belyser årsakene til syndefallet, og forklarer hva dette egentlig bestod i. Adams svar 
til Gud Gn 312 setter han inn kommentar til som er hentet fra Augustinus. Han har 
valgt ut et par avsnitt som er stokket noe om i forhold til kilden, og han har forkortet 
litt. Et bibelsitat hos Augustinus plasserer han først, selv om dette fører til gjentakel-
se av noe kompilatoren har sagt umiddelbart foran. Gjennom dette har han imidlertid 
oppnådd god logisk ordning på stoffet. Han forklarer skriftordets innhold, og får så 
klarlagt hvilken synd som ble avdekket gjennom Adams svar. Saklig passer Au-
gustinus-teksten godt sammen med det foranstående HS-avsnittet, idet den fortsetter 
resonnementet derfra. 

Kompilatoren bringer, som tidligere nevnt, ofte forklaringer av navns betydning. 
Han oversetter imidlertid ikke navnet “Calvaria” i sin tilføyelse av HS-tekst i for-
bindelse med forklaringen av innholdet i Gn 4730, men forteller i stedet hvorfor plas-
sen med dette navnet har spesiell betydning for kristne Stj 34319f. Det han sier, er 
imidlertid ukorrekt. Det var Jesu korsfestelsessted som ifølge HS’ Historia Evange-
lica kapittel 170 bar dette navnet, og ikke Jesu gravsted. 

HS “Sed redeamus ad breuitatem Genesis”, som sier at Gn har en kortfattet 
framstilling av Adams slektstre, blir av kompilatoren utvidet til en forholdsvis om-
fattende redegjørelse Stj 624-7 “saker-manna”. Han søker tydeligvis å råde litt bot på 
den altfor kortfattede omtale av Adams ætt. Stamtre var nok et område av betydelig 
interesse blant hans publikum. 

Kompilatoren er tydeligvis mer forsiktig med nedkorting og redigering av bibel-
stoffet enn av kommentarstoffet. Han gjengir det teologisk mest sentrale stoffet i 
størst mulig grad uforandret. For øvrig kan han splitte opp bibelteksten, åpne den for 
innskudd og supplere den med kommentarer. I forhold til kildene prioriterer han bi-
belstoffet sterkere enn disse gjør. Enkelte ganger utfyller han med stoff han har an-
netsteds fra. Han prøver - i tråd med vanlig praksis - å unnskylde tilsynelatende mot-
setninger innenfor bibeltekst ved å vise til Bibelens knappe framstillingsform. I sin 
måte å behandle bibelstoffet på er kompilatoren på linje med den praksis som ble 
fulgt i andre lands historiebibler. 

Gjennom bibeltekstene gir kompilatoren tilhørerne/leserne en elementær innfø-
ring i middelalderens bibelske persontypologi. Denne hadde sin faste plass og form i 
middelalderens liturgi. Hver del av kirkeåret hadde sin store skikkelse å samle seg 
om. Lesestykkene i 1. og 2. nocturn var til vanlig hentet fra Bibelen. I løpet av ett år 
skulle en på denne måten lese igjennom både Det gamle og Det nye testamente. Le-
seåret begynte med Gn 1 på søndag septuagesima Gjerløw 1965:390f. 

I første del av Stjórn I blir septuagesimaltidens sentrale skikkelse, Adam, omtalt. 
Dernest gir kompilatoren tilhørerne/leserne en innføring i messen for septuagesimal-
tiden Stj 7210-792. I bolken deretter står Noa sentralt Stj 541ff. Han var seksagesimal-
tidens bibelske hovedperson. Imidlertid kommer det ikke noen messeforklaring etter 
Noa-fortellingene, slik vi kunne ventet. I stedet får vi den lange geografisk-
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naturhistoriske bolken Stj 1001-1521, som samtidig danner overgang til Abraham-
fortellingene. Abraham var quinquagesimaltidens hovedskikkelse. Etter dette kom-
mer så bolken med fasteprekener Stj 2131-2392. Der er Abraham omtalt som en sent-
ral person i Gregorius Magnus’ homilie over den rike mann og Lasarus Lc 1622-31 
som avslutter prekenbolken. 5 
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HS - kilde og modell 

Valget av HS som kilde for Stjórn I har sikkert hatt flere grunner. Har kompilatoren 
hørt til en mendikant-orden, har han antakelig hatt verket i egen besittelse. HS var 
anerkjent som en god veiviser til Bibelen. Den som holdt seg til dette verket, støttet 
seg til trygg kirkelig tradisjon. Dessuten hadde verket stått sin prøve som utbredt og 
populær folkebok i andre land. At verkets pedagogiske verdi har vært viktig, støttes 
av at de to andre verkene utenom Vulgata kompilatoren bruker mest, IE og SH, også 
var kjente, anerkjente og mye brukte skolebøker, på hver sin måte godt ordnet og 
oversiktlige. 

Blant geistligheten i Norge og på Island var boka godt kjent. Det finnes en rekke 
referanser til HS i norrøn religiøs og annalistisk litteratur. Verket er fra før 1200 be-
nyttet relativt flittig som autoritativ kilde, jf Wolf 1991. Det verket på norrønt der 
HS i størst grad er blitt benyttet, er Stjórn I. Også når det i norrøne skrifter er henvist 
til Josefus eller til hebraiske personers utsagn og fortolkning, er stoffet hentet fra 
HS. Når Storm 1888:LXXVII lar uttrykket “ébrescra manna sǫgn” referere til Vul-
gata, er dette feilaktig. Det dreier seg om jødisk tradisjon overlevert i HS, se oven-
for. 

Kompilatoren har en rekke referanser til Petrus Comestor, f.eks. Stj 2407 “seger 
commestor”, og mener da HS. Andre verker av forfatteren kjenner han tydeligvis ik-
ke, for han kan også bruke Stj 37412 “segir bokín” som HS-henvisning. Det vanlige 
er imidlertid at HS siteres direkte, uten innledende forfatter- eller verkreferanse. 
Som oftest gjengir kompilatoren tekststykker fra HS relativt sammenhengende. Men 
han kan også hogge dem opp i småfliser og skjøte inn egne innslag, f.eks. Stj 40421ff. 
I forbindelse med oppstykkingen blir HS-stoffet gjerne omstokket, som Stj 3588-18. 
Enkelte ganger kan kompilatoren gjøre sprang fram og tilbake i HS-teksten og blan-
de med tekst annetsteds fra, som Stj 2319ff, der han også tar inn elementer fra SH. 
Han kan også korte ned og stramme inn foreleggstekst fra HS, som Stj 1947-10, eller 
utvide teksten derfra med tillegg fra et annet verk eller med egeninnskudd, som i 
omtalen av Egyptens ti plager Stj 40315-41810. 

Seip 1956a:14 peker på at oversettelsen av bibeltekst i Stjórn I ofte avviker fra 
HS, og gir fire eksempler på dette. Innslagene fra HS kaller han for interpolasjoner. 
Hans uttrykksmåte kan forsvares ut fra den teori at teksten i Stjórn I er bygd opp i 
flere strata over lang tid. Dette mener vi imidlertid ikke er holdbart. Mot Seips teori 
taler det forhold at bruken av HS i Stjórn I er uavhengig av bruken av samme verk i 
Stjórn III Kirby 1986:56. Det er i Stjórn I snarere tale om sambruk og fusjon av Vul-
gata-tekst og HS-tekst. Men Seips iakttakelse synes å vitne om en viss selvstendig-
het hos kompilatoren overfor HS-kilden. 

Kompilatoren kommer ofte med lange innskudd fra HS i Vulgata-stoffet. Han 
kan splitte opp bibelteksten med innslag derfra, eller la HS-stoff stå som ramme om 
et bibelavsnitt. Men tilretteleggingen av stoffet viser at det er bibelteksten som styrer 
framstillingen, ikke HS. Noen eksempler underbygger dette. Etter å ha gjengitt Ex 
121f Stj 4199ff kommer et langt stykke fra HS. Når det avsluttes, knytter han forbin-
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delsen tilbake til bibelteksten ved innskuddene Stj 4207f “sagde guð til moẏsen ok 
ron” og “af mínna vegna”. Etter å ha vært innom Ex 123 og 5a fortsetter han med 
HS-tekst, men ved innskuddet “sagde guð” Stj 4207 knytter han tilbake til gudstalen 
fra Bibelen i det foregående. Gn 489 er splittet opp ved kommentarinnslag fra HS Stj 
3443ff, og Stj 27123-2729 står Gn 3119f innrammet av HS-tekst. 5 
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Når kompilatoren benytter steder i HS som inneholder bibeltekst, gjengir han 
gang på gang bibelstoffet etter Vulgata. Dette skjer så pass ofte at det ikke kan være 
tilfeldig. Vi kan nevne Stj 25610 “sem nu sefr þu ” fra Gn 2813, som mangler i HS’ 
gjengivelse. Vi nevner også “samborinn” for latin “germanus” i Gn 2735 Stj 25218, 
som mangler grunnlag i HS. En må kunne slå fast at kompilatoren bevisst gir Vulga-
ta-tekst preferanse foran HS, noe som må være uttrykk for kalkulert kildegradering. 

Dette hindrer likevel ikke at han kan erstatte Vulgata-tekst med HS-tekst når 
denne siste er knappere og klarere. Når kompilatoren korter inn teksten i Gn 509,10, 13 

og 17 Stj 3575-36017, skyldes det nettopp at han vil unngå å gjenta opplysninger han 
har tatt inn i verket fra HS tidligere. Han kan også hente bibelteksten og sammen-
hengen den står i fra HS, og gi supplerende innslag fra Vulgata, som Stj 9910-15. Stj 
9313 “honum” tyder på at kompilatoren har skutt inn pronomenet på bakgrunn av Gn 
924 “ei” i “quae fecerat ei filius suus minor”. Det mangler helt grunnlag i HS-teksten. 

Det hender at kompilatoren rent pragmatisk velger den tekst av de to kildene 
som har størst orden og gir best oversikt. Når han skal omtale faraos forfølgerhær Stj 
43112ff, bruker han således HS’ oppregning, som har mer oversikt og orden enn Vul-
gata på dette feltet. Han springer derfor over Ex 146-8. I gjengivelsen av innholdet i 
Gn 4156-57 følger kompilatoren tydelig HS. Han har samme innkorting av teksten 
som forekommer der, idet han utelater “nam et illos oppresserat fames” og “et ma-
lum inopiae temperarent”. Endelig nevner vi at det må være HS (HG 88.6) “Alie” 
som ligger til grunn for “ǫðrum” Stj 31922, ikke Gn 4157 “omnesque”. 

Kompilatoren kan også bruke HS noe fritt for å få fram hva som blir sagt i bibel-
teksten, som Gn 416 Stj 653-8, eller han kan modifisere Vulgata-teksten etter HS, som 
når Gn 1833 “abiit dominus” i gjengivelsen blir til Stj 18214 “þa huarf hann fra ho-
num at sẏn”. Han har tydeligvis latt formuleringen bli preget av HS’ forklaring til 
Vulgata-teksten her: “id est non apparuit”. Et annet tilfelle har vi i bruken av HS-
kommentaren til Gn 224 Stj 525 “margr” som gjenspeiler et “saepe” derfra. 

Det hender også at han tar inn en utvidet versjon fra HS i stedet for bibeltekst. 
Noe oftere har kompilatoren imidlertid overtatt sammendrag av bibeltekst fra HS. 
Det første har vi et tilfelle av når Gn 2612 Stj 2459ff er element i en noe fyldigere 
tekstversjon fra HS. Første del av det følgende bibelverset er utelatt til fordel for 
tekst fra HS, som forteller det samme som der står, men noe mer utførlig. Det andre 
eksempeltilfellet forekommer Stj 20623-2072, der det er satt inn i bibelteksten et 
mindre avsnitt fra HS som utgjør sammendrag av innholdet i de utelatte versene Gn 
2437-46. Disse versene omfatter tjeneren Eliesers redegjørelse i Batuels hus, og gir en 
gjentakelse av kjent stoff. Vi ser også at Abrahams oppgjør med Abimelek Gn 2128-

30 Stj 1952-4 er gjengitt i sammendrag fra HS. Josefs samtale med farao om patriar-
ken Jakobs gravferd Stj 3586ff er gjengitt i kortfattet referatform fra HS og ikke etter 
Vulgata. Gn 407 er gjengitt i kortversjon og indirekte tale etter HS Stj 30122, i stedet 
for etter Vulgata-teksten som har direkte tale. 

Kompilatoren kan lage store luker i gjengivelsen av bibeltekst og la lukene fylles 
av mer kortfattet HS-tekst. Stj 26615-27113 er det store luker i gjengivelsen av bibel-
teksten fra Gn 3025-3116. De utelatte bibelstykkene er i stedet gjengitt noe mer kort-
fattet etter HS. Også Gn 504ff Stj 3586ff har vi et tilfelle der kompilatoren foretrekker 
den kortere referatformen i HS framfor fullstendig Vulgata-tekst. 
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Det hender at kompilatoren kan springe noe fram og tilbake mellom HS og Vul-
gata, sannsynligvis for å unngå vidløftig stoff. Stj 287 vandrer han litt fram og tilba-
ke mellom de to hovedkildene. Han unngår dermed den ikke helt enkle stedsomtalen 
som forekommer Gn 3527. 

Noen få steder gir han egne sammendrag av bibelteksten. Det er tydelig at han i 
slike tilfeller følger modellen fra HS, idet han synes å bruke samme prinsipper og 
samme teknikk som Petrus Comestor ved nedkorting og tilrettelegging. Gn 277 gjen-
gir kompilatoren i kort referat Stj 2496f “ok-talat”, idet han vil unngå gjentakelse av 
Gn 273 ovenfor. Gn 4422-26 er gjengitt i sammendrag Stj 330 ved at han gir talerefe-
rat. Det samme finner vi hos Petrus Comestor, bl.a. ved gjengivelse i HS (HG 70.10-
12) av Gn 281f “Et aduocans Ysaac Iacob benedixit ei et precepit ei, ut iret in Meso-
potamiam accipere sibi uxorem de filiabus Laban”. 
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Ved begynnelsen av et kapittel eller tekstavsnitt gjengir kompilatoren ofte bibel-
tekst fra Vulgata, men slår snart over til HS, som Stj 4199ff. Han kan også bryte av 
midt i en sammenheng i HS for å skyte inn noe bibelstoff han fant manglet der, for 
så å fortsette med HS-tekst igjen, se til dette Stj 40018ff. Men oftere gjengir han et bi-
belavsnitt i sin helhet etter Vulgata, med kommenterende innskudd fra HS. 

Andre ganger finner vi bibeltekst og HS-tekst sterkt flettet inn i hverandre. Der 
han blander de to kildene slik, følger han ofte HS i stoffutvalg, som Stj 32713-3281. 
En typisk forekomst av slik sammensmelting av stoffkilder har vi Stj 2577 “steẏpan-
di-guði”. Gjengivelsen bygger på en kombinasjon av Gn 2818 “fundens oleum desu-
per” og HS (HG 70.40) “libauit super illum oleum Domino”. Verbalformen 
“steẏpandi” viser at det er Vulgata som er fulgt. Men neste verbalform, “offrandi”, 
har HS “libauit” som grunnlag. Kompilatoren har foretatt en språklig samordning 
ved partisipp begge steder. 

Sammenarbeidingen av HS-teksten og Vulgata-teksten kan bestå i at kompilato-
ren tar utfyllende kommentar til Vulgata-teksten fra HS ved at han føyer inn små 
innskudd og forklaringer hentet derfra. Innslagene tjener til å opplyse eller presisere, 
som “dẏrkaðí þo einn af þeim” etter HS “unum ex eis adoravit”. Kompilatoren kan 
også bytte ut ord og uttrykk i Vulgata med tilsvarende i HS, som når han vraker 
“propheta” Gn 71 for HS “prolocutor”, som han gjengir Stj 40120 med “forsprakare” 
og “mẻlande munnr”. I Gn 191 Stj 18219 har han byttet ut Vulgatas “ivit” med “oc-
currens” fra HS når han benytter verbalformen “rann”. “Englarner” Stj 18324 og Stj 
1849 viser at Vulgatas ord i Gn 191 og 1912 er skjøvet ut til fordel for et forklarende 
erstatningsord fra HS. Også Stj 29217 “mirra” er et innslag i Vulgata-tekst fra HS, 
idet Stj 3725 “stacten” er byttet ut med den norrøne formen av “myrrham” der. Ofte 
dreier det seg om utskifting av et fremmed og vanskelig uttrykk med et mer forståe-
lig. Stj 19210ff har kompilatoren erstattet Gn 215b-7 med lettere forståelig stoff fra HS. 
Bibeltekstens forklaring på navnet Isak måtte virke nokså meningsløs for den som 
ikke skjønte hebraisk. Han kan altså utelate stoff fra Vulgata til fordel for tilsvarende 
opplysning fra HS. Dette ser vi er tilfelle i gjengivelsen av Gn 3318 Stj 28021, der han 
har vraket Vulgatas “urbem Sychimorum” til fordel for HS “id est in Sichem”. 

Små tillegg til bibelteksten fra HS er ofte satt inn som forklarende innskudd, det-
te forekommer Stj 26814ff. Her står det at geitene og sauene så gjenspeilingen av Ja-
kobs randete staver i vannet når de paret seg. Dette står ikke i Bibelen og er å betrak-
te som tilleggsinformasjon. Midt i Gn 4528 Stj 334 bryter kompilatoren av og kom-
mer med et innskudd fra HS som forklarer patriarken Jakobs ord der. Straks han har 
fått med det som han antar er nødvendig å fylle ut med, vender han tilbake til bibel-
teksten igjen. Også i Gn 3318 Stj 2816 kan han bryte inn midt i en bibeltekst med en 
forklaring fra HS basert på “ab Emor rege sichimorum”. Vi nevner også det lille inn-
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skuddet Gn 452 Stj 33118 “sem vti voru”, som gjengir HS “qui exierant”. En del ste-
der blir det gitt forklaringer på navns betydning som tilføyelse til bibeltekst. I sin 
gjengivelse av Gn 2931-3013 Stj 2628-26318 overtar kompilatoren passivkonstruksjo-
ner fra HS i forbindelse med navnegivingen som er omtalt for Jakobs tolv sønner, 
som “var  ... kallaðr” Stj 26219. Han følger ellers Vulgata i tekst her og skyter inn 
navneforklaringer fra HS. Stundom kan slike innskudd fra HS i bibelteksten ha ka-
rakter av korte glosser. Vi nevner Stj 26318 “þat er sæll” fra HS “id est beatus” og Stj 
39918 “þat-sterkleik” for HS “id est fortitudinem, et potentiam”. Stj 26612 “þat þẏðiz 
aukningh” er satt inn fra HS “id est augnentum”. 
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Andre ganger er forklaring fra HS tatt opp i teksten som et tillegg, med “ok” som 
bindeord til det foregående. Stj 2576 “til marks ok lofsamlegrar minningar” gjengir 
først Gn 2818 “in titulum” og føyer så til forklaringen fra HS “id est in commendabi-
lem memoriam huius visionis”. Stj 42615ff er Gn 131f gjengitt etter Vulgata, HS har 
en noe forkortet versjon. Kompilatoren har her satt inn fra HS “primogenitum ma-
sculinum” gjengitt som “karlkíndar frumburd”. På den annen side kan kompilatoren 
skyte inn bibelstoff i HS-stykker, som i tillegget “af herlendzkum konum” fra Gn 
2746 “de stirpe huius terrae”. Det hender han prøver å få maksimalt ut av kildeteks-
tene ved å ta med både Vulgata-tekst og HS-versjon, for å la de to kildene utfylle 
hverandre, som Stj 27213. 

Stjórn I-kompilatoren sløyfer HS-stoff han anser å være repetisjon av Vulgata-
tekst. Han utelater således HG 6910-13 “Timebat-exprimeret”, som gjenforteller Gn 
2711-16. 

Petrus Comestor trekker inn mange flere skriftsteder enn dem han kommenterer i 
HS. I sin forenkling og tillempning av materialet utelater kompilatoren disse, selv 
om han bruker stoffet ellers. I forbindelse med skapelsen av mennesket viser HS til 
en rekke skriftsteder både i Det gamle og Det nye testamente i HS (HG kapitlene 8-
18). Disse sløyfer kompilatoren. Han utelater også gjengivelsen av Hab 32c i en leng-
re, sammenhengende tekst fra HS som han gjengir Stj 602-17. Han utelater også en re-
feranse til Ies 221 for “Sẏnar land” Stj 19521, og i fortsettelsen en referanse til kong 
Davids møte med Guds engel på Aravnas treskevoll (jf Stj 98814ff), et sitat fra Ies 22, 
samt en referanse til Deut 34. Videre sløyfer han stoff fra 2 Tim 31ff og fra Ezech 39 
som Petrus Comestor benytter til forklaring av ismaelittenes opptreden, beskrevet Stj 
171f. Han utelater også en referanse til Num 2115 Stj 354, men har tatt med et sitat 
fra Ps (Salmenes bok) som fulgte umiddelbart etter. Han tar med den profetiske ut-
tydning av dette siste fra HS, som her går ut over den litterale tekstforståelsen. Men 
han kan også trekke sammen eksempler fra Bibelen i HS til en generell henvisning, 
som Stj 6218. Denne nedkortingsmetoden benytter Petrus Comestor når han vil refe-
rere generelt til hva Gud har åpenbart om en sak i Det gamle testamente. 

Kompilatoren kan altså utelate bibelsitater som var viktig underbyggingsmateria-
le i Petrus Comestors framstilling, men som tydeligvis ikke inneholder viktige po-
enger i den sammenheng han selv bruker stoffet i. Ved å sløyfe mange sitater fra Det 
gamle testamente lar Stjórn I-kompilatoren jødene tre noe tilbake som folk i forhold 
til HS. Han presenterer stoffet med vekt på dets verdi som typologisk bakgrunn for 
den kristne kirke. 

En del tekstavsnitt i HS omfatter uttrykk som “alii habent” (HG 99.4 og 106.4), 
“quidam codices habent” (HG 95,13), “vel aliter” (HS 1135.53) eller “alii referunt” 
(HG 103,14). Dette var gjerne innslag der divergerende oppfatninger eller meninger 
kom til uttrykk. Av slikt stoff har kompilatoren utelatt svært mye, idet han er meget 
restriktiv overfor anonyme meninger. En rekke steder skjærer han vekk Josefus-
referanser, selv om han har den omkringstående teksten, som Stj 37121. Han siterer 
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heller ikke Alcuinus Stj 19917 (HG 58,31f), og han forteller ikke Stj 2001 om en feil-
oppfatning hos Eusebios omtalt HG 58,40f. Men han kan rent summarisk nevne at 
det finnes flere oppfatninger, eller gi en sammenfatning av dem, som Stj 727 “ok enn 
fleirí annaʀa uísaztu manna”. Stj 722f “þo at-frasỏgn haft” gir en sammenfatning av 
noe som er sagt i foreleggsteksten om et vanskelig punkt i kronologien. Kompilato-
ren skjærer vekk omtale av Methodios og hans måte å regne på, og refererer i stedet 
i eget tillegg til de noe varierende antall år IE og SH opererer med. Hieronymus’ 
oppfatning tar han imidlertid inn ved flere anledninger, selv om han skjærer vekk 
andres, som Stj 722ff. Stj 27822 “ebreskra nafna bok” refererer til kirkefaderens verk 
Liber de nominibus hebraiicis. 
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Bare en sjelden gang har kompilatoren tatt med noe fra additiones, incidentiae er 
derimot ofte benyttet. Incidentiae gir verdenshistorisk bakgrunn for bibelstoffet. Det 
meste av stoffet i de seks incidentiae som finnes i HS’ Genesis-kommentar er tatt 
med, bare Tertium incidens (HG 65,53ff) mangler det helt innslag fra. Kompilatoren 
har også med atskillig annet av utenombibelsk stoff, som Stj 962ff. Han har tydeligvis 
overtatt Petrus Comestors parallellføring av den profane historie og bibelhistorien. 
Et klart eksempel på slik parallellføring finner vi Stj 2097-21014. Han viser samme 
interesse som Petrus Comestor for å plassere bibelstoffet inn i den allmenne historie. 
Dette blir en gjennomgående trend i verket ved at han med mellomrom viser tilbake 
til det som er sagt før på feltet. Stj 26410-14 gjentar Stj 1298, og Stj 419 viser tilbake 
til Stj 128 og 131. 

Gjennom stoffutvalget fra HS har kompilatoren fått fram parallelliteten mellom 
kunnskapen bibeltekstene gav og den klassiske, før-kristne kunnskap og visdom, slik 
det var vanlig å parallellføre dette i europeisk universell historieskrivning Seznec 
1961:16, Grundmann 1965:5. I likhet med Petrus Comestor framstiller kompilatoren 
den hellige historie synkronisk, uten spekulasjon eller meditasjon, jf Chenu 
1960:269. 

Kompilatoren har åpenbart ikke vært interessert i hvor Petrus Comestor hentet 
sitt stoff fra. Kommentaren til Gn 4926 må ha sin rot i Hugo av St. Victors Notulæ 
(MPL 175.60). HS-kommentaren til dette er imidlertid langt mer ensidig litteralt ori-
entert enn Hugos verk er. En sterkt forkortet versjon av HS-teksten er med Stj 35415-
35510. Men kompilatoren refererer bare til Petrus Comestor, Stj 3557, og har tydelig-
vis ingen anelse om hvor stoffet stammer fra. Men vi har sett at han kan stå skeptisk 
til stoff han henter fra HS. Han kan ikke selv gå god for alt Petrus Comestor fortel-
ler, og reserverer seg da på etterskudd. Underholdningsverdien kan nok enkelte 
ganger ha veid mer enn sannhetsgehalten, se Stj 602-16. 

Det er en tydelig interesse å spore for gresk og romersk mytologisk sagnstoff i 
verket, men kompilatoren er samtidig kritisk i utvalget av det, og han unngår for 
mange navn, som vi ser blant andre steder Stj 2889ff. Han har overtatt fra HS et orto-
dokst evhemeristisk syn, som han styrker og utdyper ved stoff fra IE og SH. Dette 
ser vi klart i omtalen av Jupiter Stj 1233ff, Deucalion 13113ff, Zoroaster 1533ff, Dio-
medes 1367 og Minerva 41830. 

Kompilatoren ser ut til å dele Petrus Comestors positive holdning til jøder og jø-
disk tradisjon. Et par ganger tar han inn stoff fra HS om jødiske gravferdsskikker Stj 
19115ff og 3578ff. På sistnevnte sted omtaler han også gammelegyptisk og kristen 
sørgeskikk. Han legger vekt på den jødiske omskjærelsen og tar, i tillegg til bibel-
stoff om emnet, inn stoff fra HS om det Stj 1749-12 og Stj 41913-15. Stj 19212f tar han 
inn en opplysning om arabernes omskjæringspraksis som stammer fra JosAnt 1.214. 
Han tar med opplysninger om jødiske skikker og holdninger og omtaler bl.a. be-
kledning. Måten å avlegge ed på, som vi leser om i Gn 242b Stj 2032f, trengte nærme-
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re kommentar for å bli forstått, og kompilatoren har tatt med et stykke fra HS som 
refererer til og forklarer jødisk skikk på området Stj 20319ff. Kompilatoren har også 
ellers med noe jødisk tradisjonsstoff fra HS, en del av det har Josefus som kilde, som 
drapet på Kain Stj 707ff. Han refererer også jødiske tradisjoner som Petrus Comestor 
forkaster som vranglære Stj 5121-29. Petrus Comestor fornekter ikke her den jødiske 
midrasjens verdi, slik Karp 1978:210 hevder, men han vil avvise en forklaring han 
har funnet er i strid med kirkelæren. 
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Kompilatoren forkorter Petrus Comestors utførlige omtale av den jødiske obser-
vans for sabbat og påskemåltid, men utelater omtale av en del skikker som måtte 
virke fremmedartede for adressatene. Vi finner denne forenklingen både Stj 37 og Stj 
44 sammenlignet med HS. Kompilatoren tar således ikke med den redegjørelsen 
som HS Ven 129,11-14 gir om jødiske sjal og fylakterier, jf Stj 4283. 

Mye av stoffet som er tillagt “hebraei” i HS og som Stjórn I presenterer med 
“ebreskir menn” som kilde, er hentet fra Hieronymus’ verk Liber Hebraicarum 
Questionum in Genesim. Enkelte steder ser det imidlertid ut som om midrasj-
materiale fra jødisk skoleundervisning i middelalderen, formidlet til Petrus Co-
mestor utenfor den kirkelige, kristne tradisjon, har fått innpass på norrønt område 
via HS-passasjer i Stjórn I. Kompilatoren trekker fram fra HS endel jødisk tradi-
sjonsstoff som legger vekt på å vise jødenes verdi for kirken. På denne måten er en 
god del kunnskap om jødisk religion og jødiske tradisjoner og forhold blitt gjort 
kjent for Stjórn I’s adressater. Dette utfyller og balanserer bildet Berulfsen 
1958:125-132 gir når han omtaler en antijødisk tendens som litterær importvare til 
norrønt område i middelalderen. 

Kompilatoren har på mange områder hatt Petrus Comestors verk som modell. 
Han har for en del fulgt dette i kapitteldelingen. Petrus Comestor kunne appellere til 
sine elevers erfaring Smalley 1984:240. Det samme gjør Stjórn I-kompilatoren, som 
vi skal se. Som Petrus Comestor arbeidet vår kompilator eklektisk i bruk av kilder. 
På enkelte områder markerer han seg enda tydeligere enn forbildet. Harmoniserings-
tendensen er mer markert, årsak/virkning-forhold og sammenhenger er klarere fram-
stilt, og bestemmelse av tid og sted for begivenheter er bedre utbygd. Han har større 
interesse for naturkunnskap av ulikt slag enn Petrus Comestor. Kompilatoren er også 
sterkere enn Petrus Comestor opptatt av å relatere stoffet til sine tilhørere/lesere. 
Han føler seg nok bundet av Petrus Comestors litterale bibelforståelse, og som i HS 
finner vi lite av kristologisk utlegning i Stjórn I. Men han kan på flere punkter trekke 
inn en tekstforståelse som går ut over den ensidig litterale hos læremesteren. 

Kompilatoren bak Stjórn I har mye av Petrus Comestors kritiske sans, og det 
hender han må ta avstand fra et og annet i læremesterens verk. Ofte finner vi at han 
har en tendens til både-og-løsninger framfor enten-eller-løsninger som HS stiller 
opp. En del momenter til underbygging og belysning av det vi her nevner, tar vi med 
under kapitlet Teologen. Som Petrus Comestor har kompilatoren sans for det humo-
ristiske, se Stj 4294-8, samt evne til narrativ framstilling. Han deler også Petrus Co-
mestors interesse for utenombibelsk historie. Han følger HS i det å ta inn i verket bi-
beltekst i kronologisk orden fra skapelsen av, samt i å blande bibeltekst og kommen-
tar. Han følger også HS i måten å gjøre sammendrag av og sette inn tillegg til bibel-
tekst. 

Men kompilatoren gjengir større sammenhengende enheter fra Vulgata enn HS 
gjør, og gir en langt mer fullstendig bibeltekst. Mange steder der Petrus Comestor 
forkorter bibelteksten, gjengir kompilatoren den fullt ut. Han har heller ikke skåret 
vekk det samme fra bibelteksten som Petrus Comestor har utelatt. 
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Kompilatoren viser altså avhengighet, men gir samtidig teksten han bygger 
sammen, selvstendig preg og profil ved sin stoffbehandling. Ofte har han flettet 
sammen Vulgata-tekst og HS-tekst selv. Noen ganger har han funnet Vulgata-tekst 
blandet med kommentarer i HS og har overtatt stoffet ferdig derfra. De to kildene er 
ofte så nær flettet sammen i gjengivelsen at det er umulig å skille dem fra hverandre. 
Der HS-tekstens bibelstoff avviker fra Vulgata slik at opplysningene i de to kildene 
kommer i strid med hverandre, følger kompilatoren Vulgata-teksten og lar den kor-
rigere HS, selv om det ellers er HS-stoffet som dominerer framstillingen der dette 
forekommer. HS-tekst har i hovedsak utfyllende og kommenterende funksjon i for-
hold til Vulgata-tekst. Kompilatoren tar avsnitt for avsnitt fortrinnsvis utgangspunkt 
i Vulgata og gir utfyllende forklaring til den, for det meste fra HS. Han plukker da 
småbrokker fra HS og støper dem inn i bibelteksten som utfylling og forklaring. 
Selv binder han sammen, skaper overganger og setter inn henvisninger. Men dette 
hindrer ikke at kompilatoren enkelte steder følger HS’ stoffordning, og i samsvar 
med denne stokker litt om på bibelstoffet. Han legger vekten på bibelteksten, men 
kombinerer kildene slik at han kan få med det beste fra dem begge avsnitt for av-
snitt, bolk for bolk. Når han velger bort elementer fra kildene og bytter om på rekke-
følgen, er hensikten tydeligvis å få en enklere og klarere, mer publikumsvennlig 
framstilling av stoffet. Det krevde god oversikt å samkjøre Vulgata og HS slik kom-
pilatoren har gjort. Han har tydeligvis lagt mye arbeid i å få de to hovedkildene til å 
fungere sammen. 
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SH som bakgrunn og kilde 

I litteratur på norrønt mål oversatt fra latin finnes det fra slutten av 1200-tallet og ut-
over en rekke referanser til SH. Verket har tjent som kilde for hagiografiske verker, 
og har tydeligvis også ellers vært i flittig bruk blant geistlige. Det verket på norrønt 
der SH i størst grad kommer til orde, er Stjórn I, se Bekker-Nielsen/Shook 1963. SH 
er blant stoffkildene for Jón Halldórssons “exempla”. Det er ukjent om deler av ver-
ket var oversatt til norrønt utenom de innslag som finnes i norrøn litteratur, men det 
må anses som lite sannsynlig. Det finnes imidlertid mange bruddstykker av SH på 
latin i de rester som er bevart av middelalderlige bok- og håndskriftsamlinger i 
Skandinavia Lehmann 1937:18 og 41. 

Kompilatoren slår følge med Vincentius Bellovacensis når han deler sitt verk inn 
i bøker og kapitler. I komposisjon følger han SH ved å ta inn en geografisk-
naturhistorisk bolk, ved det innholdet han lar avsnittet få, og ved den plassering han 
gir det innenfor sitt verk, nemlig etter beretningen om språkforvirringen i Babel Gn 
11. Det er en viss mulighet for at praksis ved komponering av historiebibler kan ha 
spilt en viss rolle for dette. Se under Bakgrunn og Verket. Han bruker også noen av 
de samme kildene som Vincentius hadde benyttet seg av: Vulgata, IE, HS og 
AugDGL. 

På den annen side hadde ikke kompilatoren bak Stjórn I de samme muligheter 
som Vincentius til å ta litt fra hver av mange kilder. Han har - i motsetning til dette 
sitt forbilde - satset på å ta med mye fra få. Kompilatoren har de samme nøyaktige 
kildeangivelser som vi finner i Vincentius’ verk. Egne tillegg er som aller oftest bare 
korte forklaringer angående mindre vesentlige ting, i likhet med Vincentius’ praksis 
innenfor Speculum majus. 

I likhet med Vincentius har vår kompilator ifølge prologen til hensikt å skaffe 
fram og legge til rette interessant og betydningsfullt stoff som gir nyttig kunnskap på 
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en underholdende måte. Intensjonene er i samsvar med kriterier for utvalg og tilret-
telegging av stoff som Vincentius hadde satt for SH. Av ham har vår kompilator ty-
deligvis lært å omstøpe materiale fra tekstkildene til en ny helhet tilpasset det for-
mål, det miljø og den situasjon verket var tiltenkt å fungere innenfor. Han vil ikke 
styres av kildene, men anvende dem. Han foretar en rangering av foreleggsstoffet, 
ikke bare etter graderingen fortellende/ikke-fortellende stoff, men også etter hvilke 
kilder det er hentet fra. Dette letter oversikten over og avveiningen av stoffet for 
ham. 
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Nest etter Vulgata står - hos Vincentius så vel som hos vår kompilator - Au-
gustinus-stoffet tydeligvis høyest hva autoritet angår. Her viser kompilatoren ingen 
skepsis. Som Vincentius lar han sitt verk på viktige punkter bli preget av augustinsk 
tankegods. Som nr. 3 på autoritets-skalaen har han HS, på neste plass SH og dernest 
IE. 

I overensstemmelse med SH legger Stjórn I-kompilatoren vinn på at bibelske 
skikkelser skal fungere som moralske eksempler. Bruk av “exempla” lå i tiden som 
en selvfølge innenfor litteratur og forkynnelse. Det gjaldt å utnytte “exempla”-
teknikken på det bibelske materialet Johannesson 1978:22f. Stj 1863 har kompilato-
ren således benyttet et tillegg fra SH for å framheve hvor stygg og alvorlig synd so-
domittene hadde gjort seg skyldige i. 

I Stjórn I som i SH ligger vekten på moralsk veiledning. Begge verkene framhe-
ver Guds forsyn, og Gud framtrer som “causa efficiens”. Vi finner også at kompila-
toren deler Vincentius’ iver etter å belære om den rette tro og å avvise kjettere, som 
Stj 2820, Stj 3314ff og Stj 4724f. Historien skal informere om hva som er falsk lære og 
gi hjelp til å gjendrive den, som Stj 7028ff, og verket skal styrke tilliten til kirkens 
dogmer, som Stj. 102ff og Stj 114ff. Likesom Vincentius flittig gjør bruk av fortelle-
stoff for å nå sitt formål, bruker vår kompilator det samme grep for å nå sine tilhøre-
re/lesere. Den fortellende form er som i SH den dominerende, og stoffet har begge 
steder karakter av “res gestae”-framstilling. Stjórn I-kompilatoren har samme inter-
esse for historie som den vi møter hos Vincentius. I likhet med ham er det kirkehis-
torie i en ramme av allmenn historie vår kompilator vil bringe til torgs. Dette synes å 
framgå av SH-innskudd ved bibelsteder av sentral dogmatisk interesse for kirkefor-
ståelsen. Se Teologen. Kompilatorens intensjoner er fulgt opp av den redaktør som 
plasserte hans manus i spissen for en samling historieskrifter i AM 226. 

Som Vincentius er Stjórn I-kompilatoren varsom med å ta stilling der kildene vi-
ser innbyrdes avvik, men han avviker fra ham i sine bestrebelser på å harmonisere 
kildematerialet. Kompilatoren viser imidlertid samme interesse som Vincentius for å 
korrigere eller forklare der han finner uklar eller feilaktig framstilling. Av Vincen-
tius har han tydeligvis også lært å fylle ut knappe kildeutdrag med tilleggsstoff fra 
originalverkene, slik han gjør når han synes IE-stoff gjengitt i HS er for knapt, eller 
når han henter tilleggsstoff fra SH for ajourføring av HS-stoff. 

Fra SH låner kompilatoren uttrykket “Nunc redeamus ad historiam”, se SH 2.56 
og 2.96, og bruker det i norrøn oversettelse en rekke steder i verket. Hos Vincentius 
markerer uttrykket tilkobling til den fortløpende, kronologiske framstilling etter en 
digresjon. På tilsvarende måte benytter kompilatoren sin gjengivelse av det. Etter 
mønster av dette og av uttrykk med lignende funksjon kan Stjórn I-kompilatoren 
komme med følgende overgangssignal Stj 19711f “Skal her nu um eína stund fra snua 
ok til sǫgunnar aptr huerfa”. Dette er kompilatorens markering av vending fra SH-
tekst og tilbake til bibeltekst som er kombinert med HS. Dette viser at han ser på 
innslagene fra SH som tilleggsstoff, som utfyllinger. Det samme går fram av det for-
hold at SH-innslagene oftest er markert som egne avsnitt, og lite er blandet med HS-
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tekst. Kompilatoren viser en mye friere og ledigere bruk av HS enn av SH. Endelig 
ser vi til dels markerte stilomslag ved overgang til SH som kilde. I gjengivelse av 
dette stoffet blir ofte den florissante stil anvendt, med en mengde dobbeltuttrykk og 
allitterasjoner. Se Språktrekk. Dette kan være vitnesbyrd om at SH-stoffet er over-
satt atskilt fra og uavhengig av det øvrige stoffet i Stjórn I. 5 
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Kompilatoren har nok innsett at HS ikke på alle punkter var tidssvarende når det 
gjaldt det behov for opplysning hans eget publikum kom til å ha (se Teologen), og 
han har benyttet SH som et moderne, ajourførende verk ved siden av. Leilighetsvis 
kan han bruke en SH-tekst som oversikt over det som skal fortelles i det kommende. 
Dette gjør han tydeligvis fordi han er interessert i å presentere det bibelhistoriske 
stoffet i en allmennhistorisk ramme. Når livet på jorden begynner igjen etter stor-
flommen, setter han inn SH-tekst om dette Stj 9215ff. Kompilatoren har også sett Mo-
se opplevelse av den brennende tornebusken Ex 3 som begynnelsen på en ny bolk av 
historien. I den anledning tar han Stj 38815ff inn en kort innledning fra SH om de 
egyptiske faraoene og fører linjen fram til den farao Moses stod overfor. Kompilato-
ren gjør så oppmerksom på at nå begynner historien om denne farao. 

Kompilatoren går gjerne til SH eller til andre skrifter når det gjelder avklaring av 
tidsregning, kronologi og genealogi. Han henter videre stoff fra SH hvis det er av 
betydning å trekke moralsk lærdom ut av en bibeltekst, eller når det gjelder å belyse 
kirkerettslige spørsmål i egen samtid, se Stj 2026f og 15f. En del naturhistorisk og geo-
grafisk stoff fant han i SH og en og annen gang supplerende, allegorisk fortolkning 
av bibeltekst. 

Kompilatoren tar fra SH inn i sin helhet den lange beretningen om Josef og Ase-
neth Stj 308-318 og 339-342. Dette var en mystikk-preget roman, opprinnelig skre-
vet på 600-tallet e.Kr. på gresk eller på et semittisk språk, av en jøde av egyptisk 
opphav. Stjórn I-kompilatoren regnet nok dette som underholdende stoff i tidens 
smak, samtidig som den tjente som eksempelfortelling under temaet anger og om-
vendelse. De tolv patriarkers testamente var også et populært og utbredt folkeskrift 
som var blitt lett tilgjengelig gjennom SH, og som kompilatoren hentet i sin helhet 
derfra. Det var et skrift fra seinjødisk tid (ca. 110 f.Kr.), først omtalt hos kirkefade-
ren Origenes (ca. 185-254). Biskopen av Lincoln i England Robert Grosseteste (ca. 
1175-1253) fant et gresk håndskrift av skriftet i universitetsbiblioteket i Cambridge 
og oversatte det til latin. Det var altså et forholdsvis nytt latinsk dokument Vincen-
tius gjorde kjent for sine lesere og som her ble formidlet videre til et norrønt publi-
kum. 

Stjórn I viser både i arbeidsteknikk, i verkstruktur og i enkeltheter så pass på-
virkning fra SH at dette langt overgår likhetstrekk med kompilasjonsarbeider gene-
relt. På en rekke punkter har Stjórn I-kompilatoren ikke bare brukt stoff fra SH. Han 
må også ha mottatt viktige impulser fra verket og må på vesenlige punkter ha benyt-
tet det som modell for sitt eget verk. 

De mange likhetspunktene mellom Stjórn I og SH tyder på at vår kompilator ik-
ke bare har studert Vincentius’ verk nøye, men han må også ha lest hans arbeidspro-
gram i Apologia actoris, som følgelig må ha hørt med til det arbeidseksemplar han 
har hatt til disposisjon. Det kan nesten se ut som om han sammenligner sin oppgave 
med Vincentius’. I så fall må kompilatoren ha hatt vilkår og arbeidssituasjon ikke 
helt ulik SH-forfatterens, om enn naturligvis i langt beskjednere målestokk. Er ar-
beidet utført ut fra kong Håkon 5. Magnussons interesse og med hans støtte, og har 
vår kompilator hatt adgang til kongens bibliotek, så har han visst at det under slike 
forhold gikk an å utføre et relativt stort anlagt kompilasjonsverk med flid og gode 
hjelpere også innenfor norrønt område. 
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Bruk av IE og andre stoffkilder 

IE 
Alle henvisninger til Isidorus Hispalensis i Stjórn I gjelder Etymologiae (IE). Alt 
stoff der som er oppgitt å stamme fra Isidorus, er fra dette verket. IE var velkjent på 
norrønt område og fantes godt representert ved oversatte utdrag68 Holtsmark 
1958:620-622, Jón Helgason 1960:XIII. Isidorus’ forklaringsmetode for navn var i 
bruk på norrønt område. Etymologier spilte før Stjórn I ble til, en rolle i den tradi-
sjonelle, overleverte kirkelige kulturarv i Norge og på Island Marchand 1976:102. 
Kompilatoren bak Stjórn I har kjent til Isidorus’ ry og kaller ham Stj 1101 “hinn 
agietí ẏsidorus”. Han markerer ofte når han har hentet stoffet fra IE. Han kan lage en 
innledning til et avsnitt hentet derfra, som Stj 24217, eller avslutte et IE-avsnitt med 
en Isidorus-referanse, som Stj 20412. Han kan også sette inn en slik referanse der han 
har utelatt noe tekst fra kilden, f.eks. Stj 10315. Han kan kombinere en utførlig hen-
visning til både opphavsmann og verk-kapittel med et sammendrag av IE-tekst, som 
Stj 21120. Men kortere innslag fra IE med navnebetydninger eller opplysninger om 
planter, trær osv. står imidlertid uten markering av verk eller opphavsperson, som Stj 
2484-7. Her er det tatt inn en opplysning fra IE som gikk ut på å identifisere gudinnen 
Isis med Juno og dertil gi forklaring på navnets betydning. 
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Utenom henvisninger til IE med rødt i håndskriftene finnes en rekke henvisning-
er til IE innebygd i den løpende tekst i spaltene. Kompilatoren tar gjerne med IE-
referanser fra foreleggstekstene, som Stj 16917, for verket var en ansett og betyd-
ningsfull kilde for både HS og SH. Men i tillegg setter han inn IE-referanser på egen 
hånd, også i tekst fra andre kilder der slik referanse mangler, som Stj 16720f. Han vi-
ser på denne måten selvstendig kjennskap til verket og kan selv fylle ut med IE-stoff 
der han fant opplysningene i foreleggstekster mangelfulle. Dette kan dreie seg om 
temaer han finner krever mer utførlig behandling. Særlig ofte supplerer han sine ho-
vedkilder med opplysninger fra IE om dyr. Unntaksvis kan kompilatoren sette inn et 
stykke fra IE som kommentar umiddelbart etter et bibelavsnitt. Dette gjør han Stj 
16521ff. En rekke steder er tillegg fra IE tatt med etter stikkord-prinsippet. Kompila-
toren har i tekst fra hovedkildene kommet til et sted der et dyr eller en plante nevnes, 
og så ønsker han å presentere emnet nærmere for sin tilhørere/lesere. Dermed har 
han gått til IE og hentet et stykke derfra. Når kompilatoren når til Ex 1014 i Vulgata, 
der grashoppeplagen i Egypt omtales, føyer han inn i bibelteksten en orientering om 
denne dyrearten fra IE Stj 41526. Når IE kommer inn med omtale av “mandragora” 
Stj 26523, er “mann dragoris” i forrige linje stikkordet. Den utfyllende opplysningen 
Stj 964 “sun arsamí” er et tillegg fra IE som han sannsynligvis har satt inn selv. 

Ofte kan det være behov for å forklare bibelske navn som Eva Stj 5826, Ismael 
Stj 17111, Esau, Edom og Seir Stj 24216-20. Slike forklaringer har han ofte hentet fra 
IE når de manglet eller ble vurdert som utilstrekkelige i de øvrige kilder. Stj 129 
skjærer kompilatoren vekk slutten av et SH-avsnitt - hentet fra IE - som omhandler 
øyer, og fyller i stedet ut med opplysninger han har direkte fra IE om fuglen nyctico-
rax og graset dyptamus. For IE-innskuddene Stj 40214ff er “pharaonem” Ex 77 stikk-
ordet. Kompilatoren har oppfattet Pharao som egennavn gjennom mesteparten av 
Stjórn I, noe som går fram av at han setter til “konungr” som tittel, f.eks. Stj 29417 
“pharaone konungi”. Men ut fra IE er han nå tydeligvis blitt orientert om at Pharao 
er tittel, og “konungr” er sløyfet Stj 37310 og Stj 37421. 

 
68 Se AÍ 1918:9327 og 11021; HMS I 14230, HMS II 5616f og 6029; Ksp 31. 
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Det er først og fremst i den geografisk-naturhistoriske bolken innenfor Stjórn I at 
IE er benyttet. Utenom denne forekommer IE-stoff ca. 140 steder. Et par ganger er 
samme IE-stoff benyttet to forskjellige steder, en enkelt tekst hele tre steder. Særlig 
er bok 12, 13 og 14 av verket kommet til avvendelse. Men også fra bøkene 7-9, 11, 
15, 17 og 19 finner vi lengre eller kortere innslag.  5 
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Utnyttelsesgraden av IE-stoffet er noe forskjellig. Noen steder er det utførlig 
gjengitt, andre steder er det foretatt utelatelser, atter andre steder er bare korte utdrag 
anvendt, ofte navn, tall eller vendinger. Ett sted, Stj 26419f, gjør kompilatoren opp-
merksom på at han ordner stoffet i annen rekkefølge enn Isidorus. 

Kompilatoren har bare trukket inn stoff fra IE i den grad han fant det nødvendig. 
Fantes stoffet i de tre øvrige kilder vi har omtalt, foretrakk han dem. Stj 2648-10 fin-
nes i IE, men kompilatoren har likevel foretrukket HS som hovedtekst. Dette vitner 
om bevisst kildegradering. På en del punkter henter kompilatoren IE-stoff fra SH, og 
oppgir IE som kilde. Enkelte IE-stykker er hentet fra HS. Dette viser oss en selv-
stendig og bevisst bruk av IE som praktisk håndbok og supplerende hjelpekilde. IE 
tjente som et reservoar for tilleggsopplysninger og orienterende kunnskapsstoff. 
Kompilatoren har øyensynlig lagt vinn på å få med fra IE stoff om dyreliv, vekster 
og naturfenomener. Til gjengjeld har han redusert stoffet fra de andre kildene på om-
rådet, for her var IE klassikeren. Fra IE har han også hentet supplerende stoff vedrø-
rende gresk sagnhistorie, samt en god del navneforklaringer. Dette er helt i samsvar 
med måten IE ble brukt på ellers, bl.a. i Glossa ordinaria. 

Kompilatoren gjør så pass omfattende og flittig bruk av IE at han må ha hatt det 
komplette verket tilgjengelig under hele arbeidet. Etter alt å dømme har han kunnet 
jevnføre med de øvrige kildene HS og SH og sette inn de tillegg fra IE han ønsket å 
ha med.  At IE-stoffet har vært integrert i kompilatorens verk fra først av, ser vi av at 
innslagene ikke virker påhengte, men er innarbeidet i helheten på en måte som viser 
viktige trekk ved kompilatorens interesseprofil. Dette blir støttet av at henvisninger 
til IE er innarbeidet i Stjórn I-verkets referansesystem. Stj 2762f viser kompilatoren 
til en opplysning fra IE Stj 24219. Tidligere har vi nevnt at han viser tilbake til IE-
stoff som finnes i den geografisk-naturhistoriske bolken. Kompilatoren viser likhet 
med Isidorus i evne og vilje til å skrive forholdsvis tungt, abstrakt stoff ned til et noe 
enklere tenke- og forståelsesnivå. Verket må ha vært nyttig som forbilde i hans 
konkretiseringsarbeid. Han har imidlertid hatt mindre syn for den storslåtte helhet og 
den stramme systematiske struktur i Isidorus’ verk. 

 
Andre stoffkilder 
Kompilatoren har overtatt en del referanser til Augustinus fra HS og SH. Stj 38419f 
viser til verket Contra Faustum Manichæum, men til bok 2 i stedet for til bok 22 av 
det. Når han Stj 3855 sier “i odrum stað”, viser han til et annet verk av Augustinus, 
nemlig Contra litteras Petiliani, men her har han, i motsetning til SH, sløyfet verk-
navnet. Ytterligere fem ganger opplyser han, i stoff fra HS og SH, om lån fra Au-
gustinus. En gang gjengir han Augustinus-stoff anonymt etter HS, kanskje som in-
terlinjert glosse i forelegget Stj 29513f. Men han har i tillegg satt inn åtte tekststykker 
av Augustinus i sitt verk. Innskuddene og referansene vitner om interesse og respekt 
for den store kirkefaderen; samtidig bærer de bud om et visst kjennskap til noen av 
hans skrifter. 

Vår kompilator har altså benyttet både småekserpter og lengre, sammenhengen-
de stykker fra AugDGL og AugDGM. De siste har større omfang enn det som var 
vanlig i slike kommentarverker, der det gjerne ble sitert mindre avsnitt, som Glossa 
Ordinaria MPL 113.97-98. Referansen til verkets første stykke med henvisning til 



 151

Augustinus Stj 714 er imidlertid feilaktig. Avsnittet er ikke fra AugDGL, men fra bok 
1 av AugDGM. Stj 819f har også feilaktig referanse til samme verk, men denne gang 
til bok 2. I fortsettelsen stemmer referansene med verktitler. De to verkene som til 
dels er forvekslet med hverandre, var flittig brukt av middelalderens kompilatorer. 
Ikke minst i Glossa Ordinaria forekommer hyppige utdrag fra dem. Det er mulig at 
de to verkene har vært bundet inn i ett bind, og at kompilatoren av den grunn har 
oppfattet dem som ett verk. 
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Kompilatoren har også en referanse til De civitate Dei av Augustinus. Den om-
fatter noen linjer fri gjengivelse. Det er godt mulig at dette stoffet har gått gjennom 
mellomledd. Han har også overtatt en referanse til samme verk som element i tekst 
fra SH 1.101. Men ikke noe tyder på at dette verket av Augustinus har vært direkte 
kilde for Stjórn I. 

Kommentarstoffet fra Augustinus er etter alt å dømme satt inn på vanskelige 
punkter der kan hende de øvrige stoffkildene ikke var tilstrekkelige. Det tjener til å 
utdype og gi bakgrunn for annen  tekst, som Stj 2118ff, og kan supplere den litterale 
tekstforståelsen med en åndelig. Men kompilatoren tar lite inn av allegorier og spe-
kulasjoner, enda det var rikelig å finne av slikt stoff i Augustinus’ kommentarverker. 
Han har fortrinnsvis valgt ut stoff som etter hans egen oppfatning var faktaorientert. 
Augustinus-stoff kan komme inn der flere oppfatninger foreligger og kompilatoren 
må foreta valg mellom alternativer. Da er Augustinus autoriteten å søke til. Augusti-
nus-kommentar til et vanskelig punkt i bibelstoffet finner vi Stj 2614ff. Etter å ha 
gjengitt kapittel 6 av HS’ Genesis-kommentar kommer det opp et spørsmål der me-
ningene var delte: Var sola og månen skapte i øst henholdsvis morgen og kveld, eller 
ble begge himmellegemene skapt samtidig? Kompilatoren finner at Augustinus’ 
oppfatning synes å gå i retning av at sola og månen ble skapt på hver sin tid. Dette 
avgjør saken. 

Men det ser også ut til at Augustinus-tekster er satt inn i verket med direkte sje-
lesørgerisk sikte. Dette gjelder således Stj 2023ff, som må være tatt inn til trøst for 
dem som ble skremt av å vite at voldsomme vannmasser var samlet i himmelen over 
en. Dette var for øvrig et tema som ofte var framme i middelalderens naturvitenska-
pelige diskusjoner Pedersen 1977:24. 

Kompilatoren benytter Augustinus-tekster delvis som grunnlag for egne 
“skýringar” beregnet på mer enkle og ulærde mennesker enn dem Augustinus hadde 
skrevet for. Han legger til rette også det vanskelige stoffet i samsvar med et annet 
kunnskapsnivå og en annen forståelseshorisont enn Augustinus orienterte seg ut fra. 
Dette betyr naturlig nok utvidelse av tekstvolumet for å få fram hva kompilatoren 
selv fant viktig og nødvendig. Dette ser vi tydelig i den parafraserende bruken av 
Augustinus-tekst Stj 4513-483. 

Et annet aspekt kan også ha ligget under ved utvalg, tilretteleggelse og bruk av 
Augustinus-tekster i verket. Det kan ha vært av betydning for kompilatoren å etable-
re et solid augustinsk fundament i begynnelsen av verket. Da kunne han lenger ute 
legitimere en moderat aristotelisme, jf van Steenberghen 1977:183. 

Messeforklaringen Stj 213-239 inneholder i det alt vesentlige stoff hentet fra 
Guillelmus Durandus’ gjennomgang av fastetidens messeordning. Kompilatoren har 
valgt ut aktuelt stoff fra mer populære og enkle avsnitt i 6. bok av det lærde verket. 
Han har delvis kombinert stoffet med små utdrag av Legenda Aureas mer kortfattede 
og enkle forklaring av fastetidens messe. Jacobus de Voragine hentet mye hagiogra-
fisk materiale til sitt verk fra SH Weber 1965:25. Dette kan ha virket med til den 
misforståelse kompilatoren bak Stjórn I gjør seg skyldig i når han Stj 19815 sier: 
“broðer iacob er compilerat hefer speculum hẏstoriale”. En slik sammenblanding av 
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verker kunne dessuten lett finne sted ved at Vincentius Bellovacensis og Jacobus de 
Voragine var ordensbrødre, de levde omtrent samtidig, og begges verker hadde vun-
net stor utbredelse. 

Det kompilatoren sier Stj 6016f, har antakelig forbilde i Alexanders saga. Han 
henviser jo til sagaen og refererer til den som velkjent for tilhørerne/leserne Alex 
1925:2310f, se Jón Helgason 1966:XXVII. Omtalen av Evtychos som eksempel i 
prooemiet Stj 122-7 tyder på at kompilatoren har kjent Páls saga postola II. Han har 
med et trekk som står der, men som ikke er omtalt i Evtychos-episoden Act 20. Han 
forteller nemlig at Paulus visste, mens han var inne og talte, hva som hendte ute: at 
Evtychos falt ned. I Petrs saga postola I forekommer en lignende apokryf episode 
om en romer, Patroklos, tydeligvis en dublettfortelling til Evtychos-episoden Post 
1124ff, jf Post 31113ff. At Paulus ble varslet av Den hellige ånd om hva som hendte 
ute, kan være overført til Evtychos-episoden fra Patroklos-episoden, se Henne-
che/Schneemelcher 1971:265. 
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Stj 614 tar kompilatoren inn fra HS en referanse til Nikoláss saga. Dette gjør han 
sannsynligvis fordi tilhørerne/leserne kjente denne sagaen i norrøn oversettelse. Den 
samme sagaen viser han til på eget initiativ Stj 12217. Se Temahistorikk. Innskuddet 
i SH-teksten Stj 12419 om Martinus Turonensis  samt at han er nevnt Stj 172, skulle 
tyde på at kompilatoren regnet Martinus saga byskups (HMS I:554ff) som kjent for 
tilhørerne/leserne. Dette viser at kompilatoren forutsatte et visst kjennskap til hagio-
grafisk litteratur hos sine tilhørere og lesere. Hans publikum har nok heller ikke vært 
ukjent med oversatt prekenlitteratur. En viser for dette til Bakgrunn og Verket. 

Stjórn I og historiebibler 

Stjórn I har ett hovedkarakteristikum felles med de historiebibler som oppstod i Eu-
ropa fra midten av 1200-tallet og utover: Vulgata og HS er hovedkilder. Felles er 
også at kildestoffet er forkortet, og at fortellestoff er preferert under utvalget. De tolv 
patriarkers testamente er med som felles tilleggsstoff. Stoff av mer filosofisk art, 
ordforklaringer osv. er imidlertid ofte sløyfet. 

Som de franske historiebiblene er Stjórn I inndelt i avsnitt ved overskrifter i rødt, 
overskrifter med funksjon av innholdsangivelser Berger 1884:101. I likhet med 
Guyart Desmoulins har kompilatoren bak Stjórn I hatt HS som modell Berger 
1884:157. Både i Guyart Desmoulins’ bibelverk og i Stjórn I finner vi første delen 
av Petrus Comestors prolog til HS, avbrutt på samme sted. Omtalen av at det finnes 
tre slags spådomsånd Stj 11-12, finnes også i den gammelfranske bibeltekstversjo-
nen Ms. No. 5211 Arsenal Berger 1884:368. Der har imidlertid nr. 2 og nr. 3 om-
vendt plass i forhold til Stjórn I.  

I de franske historiebibler fra samme tidsrom som Stjórn I er bibeltekst og HS-
tekst holdt strengt atskilt ved overskrifter, og stoffutvalget er noe annerledes enn det 
vi møter i Stjórn I. I vår norrøne kompilasjon mangler noe som svarer til innskudd 
av glosser markert med “Glose” i rødt foran, slik vi kan finne der. Et geografisk-
naturhistorisk avsnitt kom forholdsvis seint inn i franske historiebibler, og ble da 
plassert tidligere i bibelteksten enn denne bolken er det i Stjórn I. 

Med tyske historiebibler finner vi likhet på en rekke punkter. Genealogier (tole-
dot) og andre navnefortegnelser blir begge steder bare summarisk nevnt, det gjelder 
bl.a. Gn 25-26 og Ex 614-16. Mange enkelttrekk som ikke er nødvendige for sam-
menhengen, er forbigått begge steder. Men det er også et fellesskap mellom tyske 
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historiebibler og Stjórn I hva angår tilleggsstoff til bibelteksten. Begge steder setter 
av og til kompilator/forfatter sin fantasi i bevegelse for utsmykning av teksten. 

Tyske historiebibler forklarer det såkalte Kains-merket, Stj 6419f, som “risseneht” 
(risting) Merzdorf I 1870:122 note 23. Vår kompilator kaller det “hofut skialftí” etter 
HS “tremorem capitis”. Han sammenligner det med “riðusótt”, som ble brukt om fe-
ber i sin alminnelighet Møller-Christensen 1959. Også omtale av englenes skapelse 
er felles, samt beretningen om hvordan Josefs ben ble funnet Stj 42816ff Merzdorf I 
1870:212. Dette var yndet fortellestoff i middelalderen. 
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Reuss peker på at når tyske historiebibler sier at Moses sendte sin ektefelle Sep-
pora hjem igjen etter omskjærelsesepisoden Ex 424ff, beror dette på en misforståelse 
av Vulgata-teksten Ex 426 “et dimisit eum” Reuss 1855:32. Tekst hos Merzdorf I 
1870:20818 “Dô sandt Moyses sin frowen und kind wider heim”. Dette behøver ikke 
være tilfelle, da den siterte teksten kan være en foregripelse av Ex 182. Akkurat på 
samme sted som i de tyske historiebiblene forekommer dette innslaget i Stjórn I Stj 
39513 “Sephora for ok heim aftr meðr sun sinn til feðr síns”, jf Stj 4499f. 

Et annet punkt der vi møter påfallende overensstemmelse, er at når grashoppear-
ten “cynifes” (egentlig “scinifes”) er nevnt Ex 816, kommer en innskutt forklaring Stj 
4084ff Merzdorf I 1870:212. Videre er målene for byen Babylon gjengitt begge ste-
der, mens de mangler i Vulgata, HS, SH og IE, se Stj 9817-20 og Reuss 1855:20f. 

Nå er det imidlertid også store forskjeller mellom de tyske historiebiblene og 
Stjórn I. Bibelstoffet er knappere i tyske historiebibler, og ofte summarisk gjengitt, 
de har langt mindre av annet stoff også. Gn 1-Ex 18 med kommentarstoff og tillegg 
dekker i en tysk historiebibelversjon 118 trykksider, dette er altså langt under halv-
parten av Stjórn I i omfang. Det er langt flere “incidentiae” med verdenshistorie med 
i Stjórn I enn i de tyske historiebiblene, der det nesten ikke finnes slikt stoff. Dess-
uten har teksten i Stjórn I etter det en kan se, gjennomsnittlig langt flere innskudd fra 
kompilatorens hånd enn disse verkene har. Når det gjelder det geografiske stoffet, 
har Tyskland utførlig plass i de tyske historiebiblene Reuss 1855:22, men mangler i 
Stjórn I, der Gallia er nordligste område i Europa som er med. Stjórn I står på det 
geografiske området nærmere de franske enn de tyske historiebiblene. Som i de for-
holdsvis seine hollandske historiebiblene er HS-tekst og bibeltekst blandet sammen i 
Stjórn I. 

Som historiebibel står Stjórn I i en vest-europeisk tradisjon. Den følger felles 
modeller i stoffutvalg og stoffbehandling. Verket må sees som en utløper av denne 
kirkelige, oppbyggelig-didaktisk orienterte litteraturtypen. Kompilatoren har etter alt 
å dømme kjent til og tatt lærdom av arbeid som allerede var utført på området. På 
norrønt område representerer Stjórn I for lange stykkers vedkommende en lignende 
samordning av bibeltekst og HS-tekst som Guyart Desmoulins’ verk i Frankrike har. 
Likheten med de tyske historiebiblene peker i retning av at det foreligger klare indi-
kasjoner på avhengighet av en felles litterær tradisjon vedrørende de likhetspunkter 
vi har nevnt. Stedje 1968:116f peker på den mulighet at det kan ha eksistert en hittil 
ukjent tysk “Mischredaktion” av Vulgata og HS. Det er mulig vår kompilator har 
kjent til og støttet seg på en slik. 

Men samtidig finner vi selvstendighet og egenart i kildevalg. Glossa Ordinaria 
er ikke brukt som kilde. Derimot er Stjórn I, så vidt vi kan se, den eneste og i alle 
fall den første historiebibel der SH er benyttet som stoffkilde. 
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Tekstproblemer og tekstendringer 

En del av de problemer kompilatoren har hatt under arbeidet, gjenspeiler seg i tekst-
gjengivelsen og i tilretteleggingen av stoffet. En rekke tekststeder kunne by på bety-
delige vansker, især innenfor bibelstoffet. 

Nedenfor begrenser vi oss til å se på hvordan den som oversatte, kom til rette 
med en del vanskelige eller uklare punkter han møtte i Vulgata-teksten. Dette kan 
fortelle oss litt om hans kyndighet i oppgaven han hadde tatt på seg. På ikke få ste-
der har oversetteren/kompilatoren enten misforstått eller ikke forstått den latinske 
teksten han hadde foran seg. Han har gjerne valgt en gjengivelse som var logisk for-
klarlig og forståelig, men har til gjengjeld mistet deler av tekstens innhold og me-
ning. Stj 32418 “Ek tekr giarna meðr” viser at kompilatoren ikke helt har forstått fore-
leggsteksten. Han har knyttet Gn 439 “de manu mea” til det foregående, og har lest 
som om teksten betydde “Jeg tar imot gutten av din hånd”. Dermed har han mistet 
poenget med “suscipio”, nemlig “Jeg påtar meg ansvaret for ham”. 
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Oversetter/kompilator har heller ikke forstått det hebraisk-baserte uttrykks-settet 
i Gn 2416 “incognita viro”, som forteller at Rebekka ikke hadde kjent noen mann, 
dvs. hun hadde ikke hatt omgang med menn og var jomfru. Han gjengir det på en 
måte som skal gjøre det logisk forståelig for leserne Stj 2059f “ok þersum manni þo 
miǫk v kunnig” (idet hun kjente svært lite til denne mannen, dvs. Elieser). 

Ofte kan vi ane oversetters refleksjon bak en feilaktig gjengivelse. Stj 27413f “þu 
ottadiz feðr mínn ẏsch” utgjør et forsøk på å gjengi Gn 3142 “timor Isaac”. Men 
oversetteren er ingen Hieronymus og har ikke forstått at det er et gudsnavn han har 
foran seg. I stedet har han tatt “Ysaac” som objektsgenitiv, og Laban er det unevnte 
subjekt. Det er nok samme tilnærmingsmåte som ligger bak når han gjengir Gn 3153 
“timorem patris sui Isaac” med Stj 27512 “sins feðr nafn ok otta ẏschs”. Også her 
har han oppfattet navnet som objektsgenitiv. 

Oversetteren kan forveksle like former av ulike ord, han kan blande sammen 
navn eller forveksle personnavn med nokså lik skrivemåte. Det første har vi et tilfel-
le av Stj 3328f “at þu meger vel hallda lifi þínu”, som gjengir Gn 459 “ne moreris”. I 
Vulgata heter det at Josef bad faren komme uten å nøle, men kompilatoren får det til 
at han må komme for å berge livet. I og for seg er oversetters/kompilators gjengivel-
se logisk forståelig på bakgrunn av hungersnøden som er omtalt ovenfor. Men tekst-
gjengivelsen bunner i en sammenblanding av verbene “moror” og “morior” (= å dø). 
Verbet “moror” er brukt i Vulgata her, og det betyr “bie” eller “drøye”. Formen 
“moreris”er blitt oppfattet som en konsonantisk 3. konjugasjon med bortfall av inn-
skutt “i” foran “e”. 

Sammenblanding av navn har vi et tilfelle av i Stj 44722 “fodur faðer smiðsins 
bethel”. Her har oversetter/kompilator blandet sammen stedsnavnet “Bethel”, som er 
nevnt flere ganger tidligere, og personnavnet “Beseleel”, som er det riktige i sam-
menhengen. I Par 220 og II Par 15 forteller at “Beseleel” var smed. 

Forveksling av navn finner vi i fortellingen om Josef og Aseneth Stj 308ff, der 
kompilator/oversetter forveksler presten Puthiphera med den “Puthiphar” han har 
fortalt om Stj 2994ff. Dette ser vi av innskuddene Stj 3103 “fẏʀ nefndum” og Stj 3085 
“fẏʀ nefndr”. Kilden SH holder imidlertid de to personene strengt skilt fra hverand-
re. Når kompilatoren skyter inn Stj 3385 “konunginn”, gjør han seg skyldig i en mis-
forståelse av Gn 4718. Innskuddet viser at han tenker på farao, mens bibelteksten om-
taler Josef. 

Det kan også være at oversetter/kompilator ikke har syn og sans for språklige 
egenheter i den latinske bibelteksten. Stj 20614 har ikke oversetteren vært innforstått 
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med kirkefaderen Hieronymus’ noe eiendommelige praksis å skille nomina fra deres 
avhengige genitiver. Derfor gjengir han teksten Gn 2432 slik at både gjestenes og 
kamelenes føtter ble vasket Suthcliffe 1969:97. Her kan kjennskap til Vetus Latina-
tekst forresten ha spilt inn, der det står: “lavare pedibus ipsius et pedibus virorum qui 
cum eo erant”. 5 
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Men det kan også være særpregete og fremmedartede trekk ved tekstinnholdet 
som ikke er blitt forstått. Fremmede skikker har oversetter/kompilator slett ikke all-
tid maktet å referere korrekt. I Gn 2725 Stj 25020 er det ikke forstått at vinen det er ta-
le om, ble tømt ut som drikkoffer. I stedet får vi presentert et selskap der begrene ble 
tømt ved at de tilstedeværende drakk vin til måltidet. 

Det kan også være at tilretteleggeren av teksten har vært ustø i den bibelske geo-
grafi. Stj 27211 “iordan” er kompilatorens innskudd. Her har han misforstått Gn 3121 
“amne transmisso” som står om elva Eufrat. Gilead-fjellene som er omtalt i det føl-
gende, ligger nemlig øst for Jordan. 

Det hender at misforståelsene hos oversetter/kompilator kan føre til at tekstene i 
den norrøne gjengivelsen sier noe helt annet - endog det motsatte - av det forelegget 
har. Stj 986 “assúr einn af sunum seem noa sunar” er en tydelig misforståelse av fore-
leggsteksten “Vel intelligendum non est de Assur filio Sem”. Kompilatoren kommer 
her til å si det rakt motsatte av hva Petrus Comestor uttrykker. Andre ganger kan han 
imidlertid bevisst og villet foreta tekstendringer. 

Gn 47 var problematisk i Hieronymus’ gjengivelse. Det var bibelstedet for øvrig i 
grunnteksten også. Hieronymus hadde oversatt et i sammenhengen noe kortfattet og 
vanskelig forståelig hebraisk uttrykk, ְׂשֵאת (oppløfting), med “respices”. Det 
hebraiske uttrykket kan enten bety å løfte offeret eller å løfte hodet. Hieronymus 
oppfattet det slik at det betydde å løfte hodet fra brystet, snu det og se seg tilbake. 
Men at han har vært usikker på oversettelsen, ser vi av at han et annet sted oversetter 
bibelstedet helt annerledes Westermann 1983:409. Hieronymus’ oversettelse ble 
ikke forstått av seinere avskrivere, og de fleste Vulgata-håndskriftene har “recipies” 
i stedet. For den norrøne kompilatoren har det fortont seg meningsløst at verbal-
formen stod alene, den fordret et objekt. Petrus Comestor utvidet til “recipies 
praemium”.  Han forklarer nærmere hva som ligger i den utvidede uttrykksmåten, og 
setter opp en alternativ løsning på vansken, idet han HG 27,15 refererer hva 
Theodotions greske bibeloversettelse fra 200-tallet har i stedet, og gjengir dette på 
latin slik: “Acceptabile erit munus tuum”. Kompilatoren oppfattet ikke sitatet fra 
Theodotion som et alternativ, men som et tillegg til den utvidelse Petrus Comestor 
hadde gjort, og han gjengir det hele slik Stj 6225f “eðr man æigi þín giǫf þa þęgilig 
vera ok mant þu þar fyrer af mer ǫmbun taka”. Han tar Theodotions oversettelse 
først og nevner deretter Hieronymus’ versjon med Petrus Comestors tillegg, altså 
omvendt av HS. Denne løsningen har tydeligvis sin bakgrunn i kompilatorens 
søking etter sammenheng og årsak og hans trang til harmonisering. Han har nok sett 
det slik at når gaven var “þægilig”, vel verd å akseptere, så kunne Kain vente lønn 
for den. I stedet for Petrus Comestors enten-eller setter kompilatoren derfor fram et 
både-og.  
      Et annet vanskelig punkt i bibeltekstforståelsen var Gn 66 Stj 8020, der det heter 
at Gud angret. Kompilatoren forutsetter en folkelig sammenknytting av begrepene 
“angra” og “angist”, og vil avverge en forståelse av bibelstedet som innbefattet at 
Gud hadde “angist”, og søker til HS for støtte. 

En del steder forandrer kompilatoren innholdet i foreleggstekstene i gjengivel-
sen. Stj 664ff setter han inn “ok sterker”, og han utelater i fortsettelsen HG 29,3 “etsi 
non dicatur eorum generatio”. Dermed endrer han meningen i HS-teksten noe. Pe-
trus Comestor ville uttrykke at borgbyggingen viser at det var mange mennesker på 
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jorden, selv om det ikke er fortalt at de formerte seg. I kompilatorens gjengivelse 
blir dette til at borgbyggingen vitner om at det var mange sterke menn på jorden den 
gang i urtiden. Helt til sist i avsnittet griper kompilatoren inn på nytt, ved at HG 
29,10 “urbibus” blir til Stj 6614 “storum borgum ok sterkvm”. For øvrig følger han 
den latinske teksten nokså nøye. Her må han altså ha foretatt bevisste tekstendringer 
som skal følge opp endringen i begynnelsen av avsnittet. Kompilatoren har støtt på 
et innholdsmessig problem i stoffkilden og har forsøkt å glatte over dette i gjengivel-
sen. Vi møter her samme harmoniseringstendens som vi var vitne til ovenfor. 
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Stj 12422f “Epter þat gaf abraham abimelech ẏxn ok sauði” er en gjengivelse av 
Gn 2127 som er riktig i AM 227 fol, men i AM 226 er giverforholdet motsatt. For en 
nordboers tanke var det mest logisk at Abimelek, som hadde gjort urett mot Abra-
ham, gav sistnevnte okser og sauer, men her må en nettopp av den grunn hevde at 
AM 227 etter all sannsynlighet har den mest opprinnelige tekst. 

Et problem er også knyttet til Stj 2586f “kunní þer nǫkkut laban batuels sun”. 
Dette er gjengivelse av patriarken Jakobs spørsmål til de fremmede gjeterne i Gn 295 
“numquid ait nostis Laban filium Nahor”. Som sammenligning viser, nevner kompi-
latoren Batuel som Labans far i stedet for Nahor. Dette alternativet finnes ikke ver-
ken i hovedteksten eller i det tekstkritiske materialet til stedet i Biblia 1926. I hånd-
skriftfamilien X finnes som tillegg etter “Nahor” “batuel fili qui”, og det er en mu-
lighet for at kompilatoren har kjent dette tillegget. Men mer sannsynlig er det at av-
viket skal bringe teksten i samsvar med det som er fortalt fra Gn 24 Stj 20522-2066. 
Kompilatoren har sløyfet Nahors navn på vårt tekststed, ettersom Nahor var bestefar 
til Laban, og ikke hans far. Denne oppfatningen blir styrket ved at kompilatoren har 
føyd inn i Gn 2915 Stj 2595 “ok sẏstur son” som tillegg til “broðer”. Ved tillegget an-
gir han det etter tidligere opplysninger korrekte slektskapsforhold mellom Laban og 
Jakob. Han har nok ikke vært oppmerksom på at farsbegrepet i Det gamle testamen-
te var videre enn i hans eget språk. Også de to sistnevnte tilfellene av tekstendring 
ser ut til å ha oppstått ut fra kompilatorens ønske om å holde konsekvens og logisk 
enhet i det han forteller. 

Foretar vi en sammenligning mellom Vulgata-teksten Gn 119 og gjengivelsen Stj 
9913f, oppdager vi at bibelstedet er uriktig gjengitt. Kompilatoren sier at tårnet ble 
kalt Babel, mens det i Vulgata er byen som får dette navnet. Teksten i Vulgata lyder 
nemlig “et idcirco vocatum est nomen eius Babel quia ibi confusum est labium”. Det 
kan være at kompilatoren har tatt pronominalformen “eius” foran “Babel” om tårnet 
som var omtalt Gn 115. Men dette virker kunstig. Snarere kan vi regne med en be-
visst endring for å skape logisk sammenheng med det etterfølgende Stj 9915f, som er 
kalkert over HG “Babyloniam contigit uocari civitatem”. 

Et annet sted der oversetteren/kompilatoren har avvik i forhold til foreleggsteks-
ten, er i gjengivelsen av Ex 86 “extendit Aaron manum super aquas Aegypti”. Dette 
blir til Stj 41616f “þa laust ron vendinum medr sínne hendeniðr  nil”. I stedet for å 
si at Aron strakte hånden ut over Nilens vann, forutsetter kompilatoren uten videre at 
Aron hadde en stav i hånden, og forteller at han slår på vannet med den. Det må 
være likheten med det som blir fortalt Stj 4048f i korrekt gjengivelse av Ex 719 som 
har fått ham på den tanken. 

Det samme trekket finner vi i gjengivelsen av Ex 1416 Stj 43218f.  Både bibelteks-
ten og HS sier at Moses skal løfte staven og strekke hånden ut over vannet, men ing-
en av tekstkildene sier at han skal slå med den, slik Stjórn I-kompilatoren forteller at 
han gjorde. Her har han latt det som var fortalt tidligere, spille med i gjengivelsen. 
På lignende vis forholder det seg også med gjengivelsen av Ex 1421. Vulgata og HS 
sier bare at Moses strakte hånden ut over vannet, men kompilatoren sier Stj 4339f 
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“Moẏses laust þa uendínum. niðr  hafít”. Han forutsetter altså samme framgangs-
måte av Moses og Aron hver gang, selv om dette ikke er fortalt i stoffkildene. Han 
supplerer altså ved å harmonisere med elementer tidligere i beretningen og skildrer 
parallelle situasjoner mest mulig likt. 

Kompilatoren kan gi seg av med saklige endringer og med utfyllinger i gjengi-
velsen av tekstforelegget for å skape enhet og harmoni, for å glatte over motsetning-
er og skape logisk sammenheng, eller for å bringe teksten i samsvar med det aksep-
table og rimelige. 
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Trekk og tendenser ved kildebruken 

Vi finner mange steder glidende overganger mellom kildene i Stjórn I. Dette gjelder 
f.eks. skiftet fra Vulgata Ex 427 til HS Stj 39519ff. Det kan være vanskelig å peke på 
hvor den ene stoffkilden ender og den andre begynner. Overgangen kan forekomme 
midt inne i en setningssammenheng, som Stj 21115. En rekke steder kan vi se at 
kompilatoren hopper fra den ene stoffkilden til den andre etter stikkordprinsippet. Stj 
3878 er “pharaonem” stikkord for å springe fra SH til HS midt i en periode, med et 
lite innslag fra Vulgata som buffer. Et annet eksempel er Stj 38517 “oleaster” som får 
kompilatoren til å springe til  ny kilde for å hente forklaring på hva slags vekst som 
går under dette navnet. Også innenfor samme stoffkilde kan et ord gi signal om 
sprang, som Stj 26418 “orthígia”. Men her kan det enkelte ganger være tale om ufri-
villige visuelle sprang, som Stj 34622f “sem þat vatn”, der kompilatoren hopper fra 
HG 98,7 “sicut aqua” til det likelydende HG 98,11. En tendens til å samle på samme 
sted stoff som tematisk eller saklig hører sammen, kan være motiv for sprang innen-
for en og samme kilde. Kompilatoren kan for eksempel følge stikkordprinsippet og 
hoppe Stj 25 fra SH 1.25 til SH 1.20, der samme tema var oppe: himmelrommet. Vi 
finner en bevisst sambruk av flere kilder. Han anvender således fire ulike kilder for å 
utrede for tilhørerne/leserne førstefødselsretten i Jakob/Esau-fortellingene og dens 
betydning for kirken Stj 242f. Det hender han kan bruke to kilder parallelt. Bruken 
av kilder Stj 71f tyder på at han har hatt adgang til flere av kildene og kan la dem 
spille sammen og utfylle hverandre etter behov. Den ene kilden kan således brukes 
til å korrigere den andre, som når tallangivelsen i HS er korrigert etter Vulgata Stj 
19716. Tillegget Gn 723b Stj 8611 “menn .vij. ok ǫnnur kuikendi” skal etter alt å 
dømme bringe teksten i overensstemmelse med det som er sagt i Gn 77 Stj 8421ff. 

Det hender at kompilatoren får problemer med motsigelser innenfor bibelstoffet. 
Dette regner han med er bare tilsynelatende tekstkonflikter som kan ha oppkommet 
som følge av Bibelens knappe framstillingsform. Stundom kan dette rettes ved et 
enkelt tillegg, som når han setter inn Stj 27516 “dęttra” for å markere at Gn 3155 “fi-
lios” står for dattersønner. Kompilatoren følger HS i å fortelle at det Stj 17220 er 
Hagar som kaller sønnen Ismael, mens Gn 1615 forteller at det er Abraham som gjør 
det. Han har åpenbart tatt hensyn til den logiske sammenheng med engelens ord til 
Hagar Gn 1611 Stj 17110 “ok hans nafn mant þu ismael kalla”. Også i Stjórn III finner 
vi tendens til harmonisering der det er uoverensstemmelse i kildematerialet Bagge 
1973:167. 

Fra HS oppgir kompilatoren Stj 623ff at Adam og Eva var 130 år da Kain drepte 
Abel (Gn 4). Han forteller videre at Adam og Eva sørget i hundre år over Abel før 
sønnen Set ble født. Like nedenfor hevder han imidlertid at ifølge Genesis var Adam 
130 år gammel da Set ble født. Disse motstridende opplysningene lover han å kom-
me tilbake til. Som foreløpig forklaring henviser han til Mose knappe framstillings-
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form. Han kommer tilbake til saken Stj 7025ff, men finner det med SH påkrevd å un-
derstreke at tallet stammer fra sannferdige jødiske bøker. Tallet 130 stemmer med 
Gn 53 og HS. Det som har skapt problem her, er egentlig at kompilatoren utelater 
Petrus Comestors omtale av at LXX (Septuaginta) samstemmer med Methodios i at 
Adams alder var 230 da Set ble født, samt at jødene utelater de hundre års sorg i sin 
tidsregning, jf HS 1076.38f “Et omittunt Hebræi centum annos luctus”. Det kan 
hende denne siste opplysningen ikke har stått i kompilatorens HS-håndskrift, den er 
utelatt i HG. 
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Kompilatoren kan gå forbi diskusjon om detaljer og meninger i stoffkildene og 
slå ned på saklige teologiske poenger, med sikker sans for det vesentlige. Vi kan vi-
se til kommentaren Stj 5313ff til Gn 225, og det samme legger vi merke til i gjengivel-
sen av Josef-fortellingene. Dette vitner om at han må ha lest og tilegnet seg også det 
som står imellom. 

Som vi har sett, kan kompilatoren bruke flere kilder ved utredning av eller 
kommentar til vanskelige spørsmål. Ved overgang mellom stoffkilder passer han øy-
ensynlig nøye på logisk samordning av stoffet, Dette hører nok med i hans arbeids-
teknikk. Han demper motsetninger og rydder unna uoverensstemmelser og tekstlige 
ujevnheter. Dette vitner om både kilderangering og kritisk kildebruk. Han veier ty-
deligvis kildene mot hverandre fra sted til sted, fra emne til emne, og kan mange 
steder forenkle og tillempe tekstene han gjengir. 

En viktig del av kompilatorens redaksjonsvirksomhet består i å kombinere kil-
demateriale. Han kan klippe stoffkildenes tekst fra hverandre i biter og skjøte dem 
sammen igjen i noe annen rekkefølge, delvis ved hjelp av overgangsbemerkninger 
han fyller inn. Det var vanlig at middelalderens oversettere tok seg til rette på denne 
måten Meissner 1910:255. 

Når han snur litt på setningsrekkefølge og sammenheng, kan dette gjenspeile en 
betydningsgradering han har foretatt, men også tilnærming til en stoffordning som 
var innrettet mot kompilatorens tilhørere/lesere. I omtalen av Isaks fødsel Gn 211-4 
bytter han om rekkefølgen av navnegiving og omskjærelse. Stj 1925 og 7 “Skirði” 
kommer her foran “Gaf honum nafn”, motsatt i kildene. Det er sannsynlig han med 
dette vil ha fram en gradering etter betydning, og samtidig nevne dåp/navnegiving i 
den rekkefølge leserne/tilhørerne kjente dem fra kirken. De to elementene dåp og 
navnegiving hører sammen i alle norske kilder fra norrøn tid som omtaler dem Fæhn 
1958:415. 

Kompilatoren har kortet inn på omstendelig uttrykksmåte. Han har ikke sans for 
orientalske talemåter med gjentakelser, slik vi hyppig finner i Bibelen. Han kan 
trekke sammen og stramme inn teksten i forhold til framstillingen i stoffkilden, i 
samsvar med vanlig praksis ved gjengivelse på norrønt av latinsk tekstmateriale. Se 
f.eks Jóns saga postola IV Post 1874:466-513. Han har således kortet betraktelig 
ned Stj 35018 “hann s at iorðín var harðla góð ok frío” i forhold til kilden, som sier 
det samme slik: “Et uidit requiem quod esset bona, id est terram fecundam. Vnde 
sequitur: Et terram quod optima, ...”. 

Selv om kompilatoren foretar en begrenset nedkorting av en del tekster og en 
viss omstilling en del steder, gir han god plass til fortellestoffet, slik at det enkelte 
steder kan bli en ættesaga i miniatyr, med kjærlighet, svik, hat, vold, drap og utso-
ning. Vi henviser til Gn 34f om krenkelsen av Dina og om hevnen hennes brødre får 
i stand Stj 2814-2865. 

Personen bak Stjórn I arbeider, så vidt vi kan se, bevisst med å gi framstillingen i 
hele verket enhet, kontinuitet og sammenheng. Vi ser at han setter inn i bibelteksten 
Gn 321 Stj 25418 “enn af nẏíu” og Gn 326 Stj 2558 “enn” for å markere at det er en ny 
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velsignelse fra patriarken Jakob det er tale om her, i tillegg til den det var fortalt om 
der han lurte velsignelsen fra broren Esau. Dette er pedagogiske trekk overfor tilhø-
rere/lesere. 

Ved utelatelser, gjentakelser, omstokkinger, blanding av kilder og innsetting av 
tilføyelser greier han å stramme inn fortellinger, bygge inn nødvendige forklaringer 
og skape sammenhengende framstilling. Vi har et tydelig tilfelle av slik tekstopp-
bygging i beretningen om Jakobs oppsving i det fremmede under Labans renkespill 
Gn 3025 Stj 26614-27517. Gn 3110-13a, 3115b og 48b er skåret vekk. HS-stoffet som er be-
nyttet, er noe omstokket og ubetydelig forkortet. Selv setter kompilatoren inn sam-
menbindende tekst Stj 2707f “Ok sem hans kostr giǫrðiz sua mikils httar”og 27011 
“æigi siðr”. Han gir med mellomrom sammenfattende og klargjørende oppsumme-
ringer Stj 2693-5 og 20-11, og Stj 26922 gir en gjentakelse av Stj 2693. Vi finner en meget 
bevisst redigering Stj 13515f når han omordner stoffet fra SH slik at boaslangen, som 
han ønsker å fortelle mer om enn det SH har med, kommer sist. Han setter slik de 
utvalgte kildebrokkene sammen til en sammenhengende, lesbar tekst ut fra sin egen 
saksvarende og logiske ordning av det. Dette var også Isidorus’ arbeidsmetode, og 
han hadde den blant andre fra Plinius den eldre Brunhölzl 1975:78. 
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Kompilatoren kan skyte inn på nytt opplysninger han har gitt tidligere, men dette 
skjer forholdsvis sjelden. Et slikt repeterende kompilatorinnskudd finner vi Stj 4268f 
“af sinne foðurleifð ok fostr lande challdea”. Dette gjentar Stj 1565f. Enkelte ganger 
benytter han seg bevisst av gjentakelser for å understreke og poengtere. Noen ganger 
gjengir han på nytt samme tekststed fra samme stoffkilde, andre ganger samme stoff 
fra annen kilde. Stj 4262-6 overlapper delvis det som er sagt Stj 4266-9. Her har kom-
pilatoren antakelig hentet stoffet først fra én kilde og deretter gjentatt det etter en an-
nen. Stj 4526f “sem-agirní” er gjentakelse fra Ex 1821 Stj 451. Selv om han gjengir 
samme kildested på nytt, gjør han dette uavhengig av den oversettelsen han har gitt 
tidligere i verket. Stj 26411f “hueriar-grecía” knytter tilbake til Stj 1297f. Stj 26413f 
“þann-achaía”  knytter tilbake til Stj 1311f. Stoffet er oversatt på nytt, fra samme kil-
de. Stj 19016f “þar-mins” gjentar med tilføyd innledning og overgang fra Vulgata noe 
fra Gn 2012 som er gjengitt Stj 19012. Uten gjentakelsen ville det blitt et forvirrende 
brudd i framstillingen ved overgang til HS-tekst. Kompilatoren kan gjennom refe-
ranse bakover uttrykkelig vise til at han har benytter samme stoffet tidligere. Stj 
2718-20 om fjellet Olymp er gjengitt Stj 1288-10, og der har kompilatoren lagt til “sem 
fẏʀ var saght”. 

Stj 173f kobles HS-kommentarene til navneforandringene Abram>Abraham og 
Saray>Sara Gn 17, mens HS presenterer dem atskilt fra bibelteksten. Kompilatoren 
gjengir kommentarene forkortet og tilpasset slik at han i denne forbindelse unngår å 
komme inn på det som HS har med om hebraisk språk. Hans sans for orden og 
sammenheng samt innretningen mot eget publikum kommer slik til uttrykk. Samme 
tendenser gir seg utslag i at han tyr til tall og oppregning så ofte han har anledning til 
det. Han omorganiserer Vulgatas oppregningsrekkefølge Gn 1216 og har i gjengivel-
sen Stj 1609-11 samlet dyrene først, så nevner han til slutt treller og annet husfolk. 
Omgrupperingen viser klare merker etter hans ordnende hånd. 

Som nevnt, kan kompilatoren mange steder forenkle og tillempe tekstene han 
gjengir, ofte har disse endringene klar pedagogisk funksjon. Uttrykket Gn 292 “tres-
que greges ovium” gjengir han med det omtrentlige Stj 25721: “ok margan saúð”. 
Det er også komkretisering og tillempning når han i stedet for SH’s “Argiuorum” 
setter Stj 3762 “i grecía”. Slik tilpasning hadde tradisjon på norrønt område Paasche 
1934:129. Det er sannsynligvis publikumshensyn som har fått kompilatoren til be-
visst å unngå mer fremmedartede gudsbetegnelser i bibelstoffet. Vi nevner noen ek-
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sempler på dette. Uttrykket Gn 3320 “fortissimum deum” gjengir kompilatoren Stj 
2818f “nafn almttigs guðs”. Gn 3153 “iuravit Iacob per timorem patris sui Isaac” blir 
omskrevet noe i gjengivelsen Stj 27511f “Sor iacob ok þetta sttml ok samband uiðr 
sins feðr nafn ok otta ẏschs”. Her blir ikke “timor isaac” gjengitt som gudsnavn. Et 
tredje sted er Gn 4924 “per manus potentis Iacob” der kompilatoren i gjengivelsen 
har Stj 354 note til linje 2 “fyrir hendr uolldugs Iacobs” + forklarende tillegg fra HS.  
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Det hender også ellers at han kan prøve å forbedre uttrykksmåte, f.eks i gjengi-
velse av ordtak Astås 1984d. Å forbedre replikker og utsagn hadde tradisjon på nor-
rønt område, se Lie 1937:51. 

Å framheve kontraster er en del av hans pedagogisk orienterte arbeidsteknikk. 
Således markerer han i flere ledd kontrasten mellom Josef og brødrene som kommer 
til Egypt for å kjøpe korn av ham Stj 319ff. Vi kan også peke på hvordan han stiller 
opp mot hverandre dyder og laster Stj 214-218. Han kan omskrive når han vil unngå 
altfor direkte uttrykksmåte i omtale av det seksuelle. Uttrykksmåten “abutens vascu-
lo uxoris” i HS gjengir han med en omskrivende uttrykksmåte Stj 29527. I omtalen 
av Onans synd gjengir han Gn 389 “semen fundebat in terram” med en omskrivning 
Stj 2966f. Tilbakeholdenhet var godt i tråd med det vi vanligvis ellers finner på dette 
området i norsk/islandsk litterær tradisjon fra middelalderen Paasche 1934:130. Bare 
unntaksvis bryter kompilatoren med en diskret og omskrivende uttrykksmåte og går 
rett på sak. Et slikt tilfelle foreligger i gjengivelsen av Gn 269 “iocantem cum Re-
becca uxore sua” Stj 24420 note “liggia heímolliga hia henne rebecka”. 

Tendensen til å skrive om i mer forsiktig retning ligger nær trenden til å dempe 
ned og moderere, som vi også finner. Gn 4334 “inebriati sunt” blir gjengitt Stj 3282 
“ok voru uel halldner”. Gn 2913 “cucurrit” blir til Stj 25820 “gekk hann skiotlega” når 
kompilatoren omtaler Labans møte med Jakob. Kompilatoren lar heller ikke Esau 
løpe sin bror i møte, men gjengir Gn 334 “currens” med Stj 27914 “gengr”. At dette 
er en bevisst neddemping, blir enda tydeligere når vi ser at han gjengir SH’s “occur-
rens” med Stj 1672 “ganganði ut”. Det gjelder her omtale av Melkisedeks møte med 
Abram. Dette er i samsvar med en tendens som lå i tidens litteratur Berulfsen 
1948:293. Kompilatorens publikum var nok innforstått med at til verdighet hørte 
gange og ikke løp. 

Å tilpasse framstillingen av et tema eller et stoff til de tilhørere/leser en beregnet, 
var en viktig sak med lang tradisjon Blass/Debrunner 1979:102. En bestrebet seg på 
tydelighet, enkelhet og klarhet i ordvalg og uttrykksmåte. Tilpasning av tekst inne-
bar ofte å erstatte fjerne, fremmede begreper med nære og kjente, bytte ut abstrakte 
ord og uttrykk med mer konkrete. Det ble foretatt en adaptasjon. Det var et typisk 
dominikansk trekk under gjengivelse av tekster å tilpasse dem til publikum på denne 
måten. Dominikanerne tilstrebet nemlig å gjøre stoffet nært og aktuelt for dem de 
henvendte seg til Strömberg 1944:152ff. 

Vi finner mange tilfeller av slik adaptasjon i Stjórn I. Sammenligningen av man-
na med korianderfrø Ex 1631 gjør kompilatoren om til en sammenligning med hagl-
korn Stj 44411f og note. Gn 4324 “asinis” blir i gjengivelsen til Stj 32617 “eẏkiunum”. 
Tekstadaptasjon har vi også Stj 2688: “þeim-meðr”, som samtidig er en forenkling 
og en forklaring, og der “amygdalinas” er utelatt. Under omtale av fuglen “coturnix” 
tilføyer kompilatoren en hjemlig benevnelse Stj 4419 “ok ver kollum akrhẻnu”. 

En annen form for adaptasjon har vi når et skolastisk uttrykk fra akademisk dis-
kusjon skrives om til mer allment kjente forhold og uttrykk. Det er dette som skjer 
når HS “Queritur” blir gjengitt Stj 3723 “hefer umręða uerit manna i millí”. Den aka-
demiske diskusjon blir skrevet om til en diskusjon folk imellom og for folk som ikke 
kjente “quæstio”-teknikken. Samme intensjon ligger bak innskuddet Stj 398 + note 
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“hann svarar síer sialfr ok segir”, som sannsynligvis er en norrøn gjengivelse av den 
skolastiske disputér-termen “respondeo dicendum”, flittig brukt av dominikaneren 
Thomas de Aquino Deferrari 1948:971. Her vil Stjórn I-kompilatoren si akademisk 
uskolerte mennesker at tekstformen er å forstå som en indre diskusjon Augustinus 
fører med seg selv. Samme tendens ligger bak når kompilatoren gjengir HS “in theo-
logia” med Stj 2117f “iheilagrí ritníngu”. Dette sier en god del om det teologibegrep 
han gjenspeiler i sitt verk. “Theologia” og “Sacra Scriptura” var for ham synonymer 
Köpf 1974:24. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Enda en variant av tekstadaptasjon finner vi når kompilatoren til en latinsk be-
tegnelse føyer en hjemlig sammenligning, slik at vi får et dobbeltuttrykk. Det er til-
felle når kompilatoren til betegnelsen “kristallus” føyer Stj 1310f “ eðr hinn harðazti 
gler íss”. 

Av og til kan fremmede forhold gjøre det vanskelig for kompilatoren å tilpasse 
teksten til tilhørernes forståelseshorisont, idet han selv er usikker på innholdet i det 
han skal formidle videre. Når det heter i Gn 4922 “filiae discurrerunt super murum”, 
har han tydeligvis kjent på disse vanskene. Hans gjengivelse Stj 35312-15 er derfor 
noe vag og suppleres av en motstridende forklaring. At det var snakk om å spasere 
på en mur for unge jomfruer, var nok litt fremmed, og han velger å forklare ved å si 
at de egentlig spaserte på veien langs muren. 

Kompilatoren har mange utelatelser i forhold til stoffkildene.  En del av dem er 
av redaksjonell karakter, de skal gi framstillingen bedre orden og logisk sammen-
heng. I fortellingen om Josef og Aseneth heter det i SH at de to var underveis med 
600 mann. Kompilatoren utelater imidlertid Josefs navn i gjengivelsen Stj 3415-11. 
Følget blir overfalt, heter det, men Aseneth kommer seg unna. Når ikke Josef nevnes 
her, er det fordi fortellingen blir mer sammenhengende ved det, siden det ikke står 
noe om at han ble reddet. På samme måte virker det at kompilatoren Stj 401 skjærer 
bort navnene “Hebron” og “Oziel” i den ættelisten fra HS som presenteres. 

Henvisninger til andre bibeloversettelser enn Vulgata er konsekvent utelatt - med 
unntak av Septuaginta-referansen Stj 1564. Han sløyfer en HS-henvisning til Theo-
dotions bibeloversettelse Stj 633ff, men har med teksten derfra. Han utelater Stj 2904 
henvisninger til Aquila og Symmachus som HS har, og utelater Stj 23912 de linjene 
som refererer til de gamle bibeloversettelsene. Dette er, så vidt en kan se, et bevisst 
trekk i kompilatorens praksis ved utvelgelse av stoff. Han sløyfer gjerne alternative 
oppfatninger og refererer ofte nøytralt, uten å ta stilling til hva som er rett og galt, 
tillatelig eller forkastelig. Han tar Stj 2653-6 med litt om helbredende epler, men ute-
later fortsettelsen med Augustinus’ oppfatninger. Det er tydelig at han ikke ønsker å 
komme ut i teologisk strid. 

Gjentakelser utelater kompilatoren ofte. Han vil tydeligvis unngå å ta med opp-
lysninger han har med tidligere i verket. Derfor utelater han Gn 259 Stj 210 navn og 
sted for Abrahams familiegravsted, siden dette var nevnt Stj 201. Kommentarstoffet 
fra Augustinus til Gn 317-19 Stj 57f korter han ned ved blant annet å utelate et avsnitt 
som ligner sterkt på noe han har hentet fra Augustinus Stj 52f. Han springer over 
mange detaljer han fant unødvendige eller irrelevante. Stj 418f skjærer han vekk hva 
måneden april heter på hebraisk, hos egypterne og makedonerne. Han sløyfer videre 
notisen om at jorden skal være skapt i løvens tegn om høsten, samt SH “vnde et dici-
tur mundus Archetypus” Stj 32. Utelatt er også kritiske merknader til Platon i HS 
“Hunc locum male intellexit Plato” Stj 31 i forbindelse med omtale av skapelsen. Stj 
26915 sløyfer han fra HS et sitat av en romersk dikter: “bis gravide fetu”. Han utela-
ter også hentydninger til manikeerne i det tekstavsnittet fra Augustinus han setter inn 
Stj 353ff. Kompilatoren sløyfer alt som finnes av spekulasjon over latinske deklina-
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sjoner, som Stj 449, så dette er nok ikke et skrift beregnet på latinkyndige. Mens han 
gir god plass for stoffet om verdensaldre, sløyfer kompilatoren de mer filosofiske 
overveielsene hos Augustinus, som Stj 3822. Vi får på nytt bekreftet at han gjerne 
hopper over vanskelige og fremmedartede betegnelser, navn og navnevarianter eller 
geografiske opplysninger av antatt perifer interesse. Omtale av Hiram som “odolla-
mitem” er utelatt to ganger i gjengivelsen av Gn 38, og han hopper over vanskelige 
steds- og personnavn Gn 141f. Han sløyfer omtalen av stedet Sennaar og tar heller 
inn det mer kjente “babilon” Stj 1634. HS har begge navn med. Han sløyfer videre 
bynavnene “Anel” og “Eskol” Gn 14. Teksten fra HS som er gjengitt Stj 3879ff er 
forkortet ved å skjære vekk geografiske opplysninger. Stj 19324ff er forkortet ved en 
geografisk opplysning, samt omtale av noen konger. 
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Vi får også bekreftet tendensen til å utelate skriftsteder. Gjennom overspringing-
ene skyves det særisraelittiske i bakgrunnen. Usyret brød, nevnt Ex 129 Stj 4216f 
“einbakat brauð”, springer kompilatoren over i fortsettelsen, der det nevnes flere 
ganger. Dette, samt utelatelsen av Ex 1215b-d, fører til at det jødiske påskeritualet 
kommer noe i bakgrunnen i forhold til dets plass i Vulgata. 

Videre finner vi at kompilatoren har valgt ikke å ta med opplysninger som kan 
villede tilhørerne/leserne, eller som høres altfor urimelige ut. Han utelater således 
Gn 1516 “usque ad praesens tempus”. Antakelig er dette oppfattet som en opplysning 
som virket villedende, da tilhørerne/leserne kunne tro det gjaldt deres egen samtid. 
De kunne lett få den oppfatning at amorittenes rettferdighet ikke hadde nådd sitt ful-
le mål ved den tiden kompilatoren skrev sitt verk. Derimot tar han med samme ut-
trykk når det forekommer Ex 918, der det gjengis Stj 4133 “ok til þers tíma sem nu 
er”. Han mente tydeligvis at det hadde sin berettigelse å si at det ikke hadde falt så 
store hagl i Egypten siden den gang de ti plagene hjemsøkte landet. 

Kompilatoren sløyfer opplysningen om at menneskets livsånd sitter i blodet, 
“sedes est anime in sanguine” HG 19,13 Stj 51. Han tar heller ikke med tradisjonen 
om at at det forbudte treet i Paradis-hagen kan ha vært et fikentre, selv om han omta-
ler “fíktre” i annen sammenheng Stj 5415. Dette har nok sammenheng med at Gn 36 
“fructus” er gjengitt Stj 5322 “epli”, i samsvar med norrøn tradisjon på området, jf 
Ksp 819-15. 

Adresseord, introduksjonsformularer og kildeannonsering som viser preken- el-
ler messesituasjon, er utelatt. Det gjelder formularer som “Haec dicit dominus”, “in 
diebus illis”, “in illo tempore” osv., jf van Dijk 1969:226. Bare få steder utenom 
prekenbolken og bolken med messeforklaring finner vi spor av messetradisjon. Det 
er tydelig at den som har utarbeidet Stjórn I, ikke kan ha myntet verket direkte på 
kirkelig bruk. Det som finnes, er Stj 1574 “huaðan af erþat er lesit ok sungit”, videre 
“Cantemus domino” ved henholdsvis begynnelsen og slutten av seierssangen ved 
Sivhavet Stj 43525 og Stj 4379, samt “cantica” Stj 4375. Dette siste forteller tilhøre-
re/lesere at sangen i latinsk form hadde plass i messen. 

Selv om kompilatoren viser forkjærlighet for ordtak og fyndord, finner vi at han 
kan utelate slikt stoff når han ikke anser det passende for tilhørerne/leserne, eller 
dette ikke høver inn i tekstsammenhengen. Han utelater således Stj 6120 et velkjent 
og mye sitert fyndord av Hieronymus fra SH-teksten her “nuptiae replent mundum, 
virginitas Paradisum” (ekteskapet befolker jorden, jomfrudommen Paradiset). I bi-
belteksten sløyfer han Gn 399b Josefs berømte svar til Potifars hustru etter hennes 
skamløse lokkeforsøk “quomodo ergo possum malum hoc facere et peccare in Deum 
meum” (Hvordan kunne jeg gjøre dette onde og synde mot min Gud?). Hele bibel-
teksten Gn 391b-20b er med ellers. Fra det lange HS-stykket Stj 209f har han skåret 
vekk en eneste setning, “Juvenis enim de sene parere potest” (Den unge skal adlyde 
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den eldre). Innholdet i det utelatte understreker han imidlertid selv ved en annen an-
ledning, i omtalen av patriarken Jakob. Se Teologen. 

Kompilatoren utelater også omtale av skikker eller atferd som virket fremmedar-
tede, eller som kunne støte an mot adressatenes idealer og skikker. Gn 2415 Stj 205 
“in scapula” er utelatt. At Rebekka gikk med vannkrukken på skulderen, var tydelig 
nok et fremmedartet element. Derfor har han også, logisk nok, unnlatt å nevne at hun 
tok krukken ned i hånden så Elieser skulle få drikke Gn 2418b. Samtidig har kompila-
toren flyttet Gn 2415c inn etter Gn 2416a. Forenklingen følges dermed av en liten om-
disponering som gir bedre sammenheng. 
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I Gn 303 utelater kompilatoren “pariat super genua mea” (hun føder på mine 
knær) Stj 2634. Skikken det er tale om her, var etter alt å dømme ukjent for ham, og 
han fant ingen forklaring i HS-kommentaren til stedet. Han utelater også at Josefs 
sønnesønn, Makir, blir født på Josefs knær, enda både Gn 5022 og HS har “in geni-
bus Joseph” (på Josefs knær). Det kan se ut som om kompilatoren har lest “diebus” i 
stedet for “genibus”, å dømme etter måten han gjengir stedet på Stj 3607f. Han sløy-
fer videre Gn 222 “unigenitum” (enbåren) brukt om Isak, Abrahams sønn, selv om 
HS har ordet med i sin gjengivelse. Antakelig har kompilatoren brukt sin kritiske 
fornuft da han ikke fikk ordet til å stemme med at Abraham hadde en sønn fra før, 
Ismael. Se Stj 19518f og Stj 19612f. 

Sterke sinnsbevegelser demper gjengiveren ned. Han utelater således Gn 2911 
“elevataque voce flevit” (han gråt høyt) Stj 25817 og omtaler ikke at Jakob gråt med 
høy røst da han hilste på Rakel ved brønnen. Dette var et følelsesutbrudd som ikke 
passet seg for en mann ved en slik anledning, sett med kompilatorens og hans publi-
kums øyne, jf Molland 1972a:617f med referanse til Adam av Bremen IV.6. Dette 
stemmer bra med at beskrivelse av tanker og sinnsstemninger hadde en tendens til å 
forsvinne i norrøne oversatte sagaer. 

Utelatelsene følges av nødvendig omredigering for å bevare sammenheng og lo-
gisk enhet. Stj 158 har kompilatoren i Gn 125 skåret vekk det han mente var unød-
vendige gjentakelser av navn og opplysninger. Samtidig har han redigert stoffet slik 
at det får god sammenheng. Etter første del av det følgende vers, når han kommer til 
stedsnavnet “Sichem”, går han brått over til et innslag fra HS, før han etter noen lin-
jer fortsetter bibelteksten igjen. Navnet har tydeligvis vært et stikkord for å gi en ut-
fyllende forklaring. 

I omtalen av Adam og Eva Stj 5911 nevner ikke kompilatoren “spelunca duplici” 
som er omtalt i kilden her. Han kommer i stedet inn på den dobbelte gravhelleren i 
forbindelse med Abraham Stj 201f. Dette er et vitnesbyrd om framoverskuende 
stofføkonomi, da dette etter tradisjonen skulle være samme hule. 

På den annen side finner vi stoff i verket som kompilatoren må ha hatt stor inter-
esse av å få med, like ned i detaljer. Vi viser til det lille innskuddet Stj 43315 “fyrst”, 
som går tilbake på en opplysning Stj 34617 fra Gn 493.  

Som nevnt legger kompilatoren vekt på fortellende stoff. Den populære folkefor-
tellingen om Josef og Aseneth etter kortversjonen i SH er gjengitt i sin helhet og i 
den rekkefølge SH presenterer stoffet. Her var en interessant og underholdende for-
telling som utfylte bibelstoffet. Når han deler den i to med et mellomrom mellom de-
lene, er det øyensynlig fordi han vil ha inn i fullstendig form etter Vulgata og HS det 
stoffet om Josef og brødrene som SH bare gjengir i kort sammendrag. Mellom de to 
delene av fortellingen om Josef og Aseneth gir kompilatoren derfor rom for beret-
ningen om hvordan brødrene kom til Egypt og møtte Josef. De nødvendigste forkla-
ringene har han hentet fra HS, og så har han fylt ut litt selv. 
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Kompilatoren legger videre vekt på å få med betydningen av en del navn, samt 
forklaring av opphavet til noen skikker. Vi kan nevne hvordan han tar med betyd-
ningen av navnene til patriarken Jakobs sønner Stj 2628ff. Når det gjelder skikker, 
har han tydelig interesse av å forklare hvorfor araberkvinnene bærer slør Stj 19118-20. 
Men han er også interessert i å gi utførlig opplysning om hvordan håndverk og kunst 
kom opp, noe vi ser bl.a. av Stj 6822ff. Det gjaldt å begrunne de frie kunster og bru-
ken av hedenske vismenn som kompilatoren har positiv interesse av. Det gamle Hel-
las’ storhet og betydning blir for øvrig ofte framhevet i norrøne tekster Paasche 
1934:134. 
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I verket blir det gjerne tatt inn stoff som ble ansett for å være interessant og ak-
tuelt i relasjon til lesernes/tilhørernes erfaringsverden. I fortellingen om Abram og 
Melkisedek Gn 14 tar kompilatoren Stj 16510-12 inn et lite stykke som forteller at mø-
tet mellom de to skal ha vært opphav til tienden. Stj 17112f tar han inn i tilknytning 
til Gn 1611 at Ismael var den første som fikk sitt navn av Gud selv. Ved dette legger 
han et lengdeperspektiv inn i framstillingen, idet han nok regner med at tilhører-
ne/leserne er fortrolige med eller kommer til å bli kjent med at tilsvarende guddom-
melig navnegiving skjedde med Simon Peter, Josia, Johannes døper og Jesus, slik 
det er fortalt Stj 17514ff. Han tar også med som utfylling Stj 2086ff til fortellingen om 
Eliesers sendeferd Gn 24, at da Rebekka ble spurt om hun ville ha Isak, var dette 
første gangen en kvinne ble forespurt om hun ville gifte seg Frimannslund 1959. Vi 
kan også vise til HS-stoffet kompilatoren tar inn Stj 3721-388. Det ser ut som om han 
gjennom kommentarstoffet fra kildene bevisst tar sikte på å gi svar på noen av de 
spørsmål vanlige mennesker satt med etter å ha hørt bibelteksten. 

Som vi så i den geografisk-naturhistoriske bolken, er kompilatoren interessert i 
dyr og trekker inn omtale av langt flere enn SH har med i det tilsvarende avsnitt. Til 
gjengjeld korter han ned på omfanget av geografisk stoff. Kompilatoren har - ser det 
ut til - sett det som sin oppgave å formidle noe av den naturhistoriske og geografiske 
kunnskapen som var så viktig i middelalderen. Ved dette stiller han seg inn i en lang 
tradisjon fra antikken via Augustinus, Beda og Honorius Augustodunensis Rossen-
beck 1971:1952.  Men det kan tenkes at det bak vektforskyvningen ligger en aristo-
telisk trend med økt interesse for naturkunnskap Bagge 1984:310. 

Mange steder setter kompilatoren inn tall eller nummerering. Når flere personer 
kommer inn i bildet, nevner han gjerne antallet, selv om dette ikke står direkte i kil-
dene. Ved gjengivelse av oppregning setter han til nummerering foran leddene om 
dette mangler. Vi ser dette f.eks. i innskuddet Gn 252 Stj 2097 “þersa .vi. sẏní” foran 
oppregningen av Abrahams sønner med Ketura. Vi kan videre nevne innskuddene 
“með .v. ǫðrum hennar sunum” Stj 2877, “i fẏrsta tima” Stj 30717 og “þrennum” Stj 
37211 samt oppregningen Stj 37123ff. Naturligvis kan det ha forekommet en slags 
nummerering i form av innskutte glosser i forelegget på en del steder. Men den sys-
tematiske og konsekvente bruken av slike nummer- og tallangivelser må være kom-
pilatorens egen. 

Måten å behandle overtatt og oversatt stoff på er ikke ny. Kompilatoren stiller 
seg også på dette området inn i både en felleseuropeisk og en norrøn tradisjon i tro-
skap mot læremestre. Også i Rómverja saga (1200-tallet) finner vi eksempel på at 
oversetteren forandrer på teksten der den forekommer ham urimelig. Oppregninger 
kuttes, og det som virker irrelevant utelates Frank 1911:149f, Astås 1984c. Men en 
blir slått av den energi og planmessighet han viser i sitt arbeid, og den sterke vekt 
han legger på logisk enhet og indre sammenheng. 

Kompilatoren deler i alt vesentlig, som vi har sett under Verket, kildenes vurde-
ring av gamle myter og sagn. Han viser stor respekt for filosofer, historieskrivere og 
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naturgranskere fra oldtiden. Diktere, fiksjonsforfattere, har han en annen holdning 
overfor. Dem tar han lite med av, og han sløyfer ofte navnet, eller han unnlater å 
supplere kilden. Han har etter alt å dømme ikke noen større interesse for eller kjenn-
skap til disse. 

Kompilatoren synes ved avvikene fra kildene, i utelatelsene og i nedkortingene å 
følge prinsipper som var kommet til anvendelse i oversatte riddarasǫgur Kretschmer 
1982:231. Det ser videre ut som om han er influert av idealer og krav som gjaldt for 
middelalderens historieskrivning: sannhet og sannsynlighet Schulz 1909:83. Også i 
sin forkjærlighet for faktastoff viser han seg som historiker Curtius 1984:448. Dette 
er nært og naturlig når en tenker på at middelalderens historieskrivere var sterkt in-
fluert av Det gamle testamente Schulz 1909:120. Som historikere var forsiktige med 
å velge side i meningsstrid Schulz 1909:64f, er vår kompilator det, og som dem lar 
han sin egen dom tre i bakgrunnen.. Også i vurderingen av hva som måtte være in-
teressant for tilhørerne/leserne finner vi likhet, likeså i det folkelige preg kompilato-
ren gir sitt verk gjennom språk (se nedenfor), ordvalg og egne innskudd Schulz 
1909:110, 85. Som historieskriver kan han vise tendens til å samle stoff som hører 
sammen på ett sted, selv om dette betinger sprang innenfor en kilde Schulz 
1909:104, 106. Når kompilatoren er opptatt av helhet og sammenheng, så er vel det-
te å betrakte som en del av arven fra Aristoteles Minnis 1977:61. 
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Beskjæringene blir et vitnesbyrd om streng stofføkonomi som følge av god plan-
legging og bevisste hensyn. De forteller at kompilatoren har god oversikt over sitt 
arbeid. Samtidig er de uttrykk for en kritisk holdning til stoffet. 

Endelig må nevnes at vi finner en rekke likhetspunkter mellom Stjórn I og den 
gamle irske kommentarlitteraturen til Bibelen: innskudd fra IE, rasjonalistisk be-
handling av underberetninger, tendens til skjematisering og systematisering og inter-
esse for tall Brunhölzl 1975:194-197. Vi kan her spore slektskap mellom et norrønt 
bibelverk fra begynnelsen av 1300-tallet og irsk tradisjon, som vi for øvrig kjenner 
til var levende i Norge på 1200-tallet, se Shackelford 1984:73 med henvisninger, se 
også Tveitane 1967:130ff. Det virker ikke urimelig at Konungs skuggsjá er direkte 
influert av den irske presten Giraldus Cambrensis’ (ca. 1146-ca. 1223) verk To-
pographia Hibernica. Giraldus var elev av Petrus Comestor i Paris og skrev et par 
verker med “speculum” i tittelen Tusc 1982:291. 

Egne innskudd og tillegg 

Gjennom hele Stjórn I finnes kortere eller lengre tillegg til det oversatte stoffet, of-
test er tilleggene korte. Vi kan nevne Stj 4026 “hǫfut feðra” og Stj 4217f “til sin ko-
manda hegat i v(er)olldína”. Noen steder fyller kompilatoren godt ut med egeninn-
skudd, andre steder mer sparsomt. Innskuddene kan ha sammenbindende funksjon 
og være signal om overgang fra én stoffkilde til en annen. Som eksempel tar vi med 
Stj 12818f “Sua segiz ok” foran innskudd fra IE i SH-tekst og Stj 40619 “þat fẏlgde 
þar meðr” ved overgang fra Vulgata til HS. De kan også tjene til å gi sammenheng 
bakover ved overgang fra Vulgata til annen kilde eller omvendt, som Stj 1764f “fy-
rer-skirn” eller Stj 304 “Ok-skapan”. Det var ikke uvanlig å lage slike sammenfat-
ninger eller tilbakeblikk i middelalderens teologiske håndbøker Schmidt 1956:63. 
Kompilatoren kan skyte inn overgangsbemerkning mellom Vulgata-tekst og HS-
tekst for å markere skille mellom tekst og utlegning, som Stj 2542 “þat er þa leiðis at 
skilia”, men dette er langt fra vanlig. Et kompilatorinnskudd i forbindelse med skifte 
av stoffkilde kan også sammenfatte og rekapitulere, se Stj 4313f. Men det kan samti-
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dig tjene til å etablere et årsaksforhold, som Stj 34330, eller orientere i tid og rom, 
som Stj 20416f. 

Når kompilatoren springer over noe i foreleggsteksten, kan han markere dette 
ved en sammenbindende bemerkning, som Stj 19611f, gjerne med formularpreg, som 
Stj 1495. Tillegget kan også tjene til å modifisere og understreke, som Stj 35518. 
Mange kapitler begynner med omhyggelige innledninger, med oppsummeringer el-
ler med referanser bakover til ting som har vært sagt tidligere. Tilhørerne trengte å 
bli minnet om sammenhengen bakover før lesningen kunne gå videre. Dette tyder på 
at han kan ha beregnet et tidsintervall mellom lesningen av det foregående og les-
ningen av det som følger, f.eks. Stj. 3611f. Etter en digresjon kan kompilatoren sette 
inn en tilknytningsbemerkning som markerer at han tar opp igjen tråden, som Stj 
2652. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Enkelte steder bringer han i et lite innskudd inn en felleserfaring med publikum, 
som  “hit dẏra” foran “cinnamomum” Stj 1514. Det er viktig å knytte stoffet til og i 
den grad det er mulig samordne det med tilhørernes/lesernes erfaringsverden, noe 
som forekommer mange steder. Uttrykket “einn ntturulegr dagr” Stj 1913f gjengir 
HS’ “dies unus naturalis”, men kompilatoren føyer til “Þat eru vr tuav dægr”. Etter 
å ha gjengitt fra kilde at det ble kveld og morgen første dag av skapelsen, føyer han 
til noen linjer lenger nede “epter vrum vana”. På norrønt område regnet en nemlig 
fra gammelt av døgnet fra morgen til morgen, mens kirken regnet fra solnedgang til 
solnedgang Jansson 1958:390. Etter å ha nevnt “ethna” som vulkansk fjell, føyer 
kompilatoren for egen regning til Stj 12219 en sammenligning med “heklu fiall” på 
Island. Hekla hadde et voldsomt utbrudd i 1294 og et enda verre seks år seinere. Det 
siste varte et helt år, fra midtsommer til midtsommer. De islandske annalene forteller 
at samtidig med dette hadde Etna på Sicilia et utbrudd Munch 4.2:299 og 356f. An-
nalskriverne - se Isl. ann. 1888:262 - har nok sett en sammenheng mellom de to ut-
bruddene, noe sannsynligvis også Stjórn I-kompilatoren har gjort. 

Etter å ha omtalt to av de fire elementer, ild og luft, nevner han at luften kommer 
i uro av vind og væte, av tåke og torden, av snø og lynild, og så føyer han til for 
egen regning en referanse til felleserfaring Stj 2214 “sem ver hǫfum fulla raun af”. I 
en tekst der doggfall blir omtalt, føyer han selv inn Stj 2717 “epter þi sem ver megum 
sialfer sia”. Han kan appellere til publikums erfaring og fornuft på en måte som er 
nært i slekt med dominikanernes prekenpraksis, som når han skyter inn i samme 
Augustinus-tekst Stj 284f “sem huerr skẏnsamr maðr ma skilia”. Når kompilatoren 
tilføyer et ekstra punkt i oppregningen av den jødiske omskjærelsens betydning, er 
det typisk nok et område fra tilhørernes/lesernes erfaringsverden som blir trukket 
inn: skamstraff for tyver Stj 17617f. Se Teologen. 

Vi ser også at han tar i bruk sine kunnskaper i kirkejus ved på egen hånd å vide-
reføre kommentarstoff til ajourføring med gjeldende kanonisk rett. I gjengivelsen av 
paktsslutningen mellom patriarken Jakob og svigerfaren Laban Gn 3150 skyter nem-
lig kompilatoren inn i bibeltekstgjengivelsen Stj 2756 “at þeím lifandum”. Dette 
kommer som et tillegg til at Jakob ikke skal ta seg andre hustruer ved siden av La-
bans døtre Lea og Rakel. Innskuddet kan ses som en eksplisering av teksten, men i 
ordene har vi egentlig for oss en ajourføring av ekteskapspraksisen her med kirke-
rettslig praksis i kompilatorens samtid. Også på andre områder prøver han å bringe 
verkteksten i overensstemmelse med aktuell kirkelig praksis. Et klart eksempel har 
vi i kompilatortillegget til SH-tekst Stj 654f “ok hringðum klǫkkum”. Her blir det alt-
så sagt at til bannlysingsritualet som ble brukt i Norden, hørte ikke bare lysesluk-
king, men også klokkeringing. Se DN 4:69 “med ringdum klokkum ...” og DN 2:84 
“með stœyptum loghanda kertum ok ringdum klokkum” Seierstad 1959:81. Ut fra 
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samme tendens setter kompilatoren inn i gjengivelsen av Gn 96 Stj 911 note “rangli-
ga”, som avgrenser tekstinnholdet sterkt. Han vil med innskuddet peke på at det 
dreier seg om manndrap med urette, og slik gjengi kirkerettens oppfatning. Vi har 
sett at tilleggene som kompilatoren passer inn i teksten, gjerne bærer i seg en inn-
snevring av tekstinnholdet. 5 
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Når kompilatoren skal forklare noe fjernt eller fremmedartet, tyr han gjerne til 
sammenligning med noe kjent. Manna kaller han Stj 44126 for “himna míol edr 
hímna fedzlu”. Han syntes nok ikke at den overtatte sammenligningen som skal for-
klare smaken av manna som israelittene spiste i ørkenen, strekker til: honningbakt 
similiebrød. Derfor føyer han til en ny, nemlig: fint hvetemel med honning Stj 
44412f. Var dette siste bedre kjent blant hans publikum enn det første? 

På en rekke andre felter må kompilatoren oversette til norrønt latinske ord og 
begreper når han skal forklare noe. Ofte signaliserer han dette med uttrykkene “upp 
á norrænu” eller “upp á várt mál”, som synes å bli brukt om hverandre. Han kan al-
ternativt innlede med “svá sem ver kǫllum” eller “er norðmenn kalla”, der 
“norðmenn” synes å bety “personer fra Norge”. Det siste av de to uttrykkene bruker 
han gjerne ved gjengivelse av hjemlige former av geografiske navn. Han har også 
enkelte andre markeringsformularer som bindeledd mellom fremmed og hjemlig ut-
trykksmåte. Ved slike uttrykksmåter viser kompilatoren at han identifiserer seg med 
sine adressater i deres miljø og deres språkbruk. Stj 3711ff forklarer han at det 
gresk/latinske ordet “Exodus” betyr “utferdar bok”, og “astronomia” gjengir han Stj 
9510 med “stiornu bokar list”. 

Å komme med tillegg som førte videre det som kildene sa, var et vanlig fulgt 
prinsipp ved kompilasjon i middelalderen Minnis 1979:412. Dette benyttet også 
Stjórn I-kompilatoren seg av. Av og til kan han komme med en forsiktig glossering. 
Han våger seg også på en enkel fortolkning av Gn 423 med gjentakelse av siste del 
av skriftstedet på skolastisk manér. Innledningsfrasen Stj 6918 “þat er sua mikít at 
segía” viser at det er tale om tekstuttydning. Denne består av en logisk slutning ut 
fra teksten under henvisning til noe som skal fortelles seinere. Han kan også gi opp-
lysning om jødisk skikk eller praksis han har annetsteds fra enn ved direkte gjengi-
velse av kildestoff. En slik finner vi Stj 3296f “epter-tilfellum” som kommentar til at 
brødrene river i stykker klærne sine i fortvilelse da Josefs spådomsbeger blir oppda-
get i Benjamins sekk. 

Det hendte kompilatoren fant foreleggstekstens uttrykksmåte for snever i forhold 
til den sak den skulle dekke i gjengivelsen, da må han gjøre tilføyelser, som Stj 3584 
“ok ǫðrum slu tiðum”. På den annen side kan han innsnevre et begrep i konkret 
retning for å få det til å korrespondere bedre med tilhørerner/lesernes begrepshori-
sont. Dette er tilfelle når han gjengir Gn 121 “cete” med Stj 296 “huali”. I selve gjen-
givelsen kan det ligge en fortolkning, en presisering eller en modifikasjon. Kompila-
toren kan reservere seg mot å gjengi ukritisk en påstand om at alle følger den ro-
merske ordningen å la året begynne fra og med januar, noe han gjør ved å føye inn 
Stj 41916 etter “ʀomueríar” den begrensningen som ligger i “ok þeir flester sem 
nordr haalfuna bẏggía”. På norrønt område var det nemlig utbredt å la året begynne i 
september AÍ I 1908:2.7f. 

Utsagn han finner for generelle, kan han til dels modifisere nokså sterkt, andre 
ganger er han heller forsiktig. Innskuddet Stj 5918 “þat er ok sumra kirkna vaní” er 
sterkt avgrensende i forhold til den kilden teksten er hentet fra. Det hender at kompi-
latoren kan modifisere kildeteksten ved å understreke det hypotetiske eller irreelle i 
et utsagn. Dette er tilfelle i et avsnitt om tidsregningen der det heter at månen sies å 
ha vært ti dager gammel da verden ble skapt, ettersom den ble skapt den 4. dag. Her 
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føyes til Stj 42017 “ef þat (‘tunghlit’) hefðe þa til verit”. Kompilatoren føler behov 
for å understreke at det dreier seg om en tenkt mulighet og ikke om et faktum. Men 
han kan også finne det nødvendig med en modifikasjon ut fra tekstens indre logikk, 
som tillegget til SH Stj 30811f “utan faðer hennar ok bręðr” i en tekst der det katego-
risk påstås om Aseneth at ingen mann hadde sett henne. 5 
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Ofte tjener kompilator-modifikasjonene til å øke presisjonsnivået i det som blir 
fortalt, gjennom at tilleggene understreker det konkrete, fysiske, synlige og erfarba-
re. 

Stjórn I har ofte en nokså stereotyp innføringsformular for steder, vekster og dyr 
kompilatoren ønsker å presentere, bygd over lesten “þi ... sem ... heitir”. For perso-
ner legger han gjerne til en slektsrelasjon, som Stj 25319 “bręðr sinn”. Dette er et pe-
dagogisk trekk beregnet på personer som ikkje var så godt kjent med den bibelske 
historie. Kompilatoren gjør en rekke steder nøyere rede for slektskapsforhold enn 
noen av stoffkildene hans gjør. Ættesammenheng var tydeligvis et viktig element i å 
skape kontinuitet i framstillingen, samtidig som tilhørerne/leserne hadde sterk sans 
for dette, som allerede nevnt. 

Et annet trekk av beslektet karakter er at det ofte blir gitt karakteriserende tillegg 
ved personnavn, som Stj 17510 “sterka” ved Samson og Stj 41827 “hinn frægi” ved 
kong Cecrops. Dessuten finner vi som kompilatortillegg karakteriserende og vurde-
rende tillegg en rekke steder, positive som negative, som Stj 34918f “hinn illi ko-
nungr” om Herodes. Slike tillegg har en sterk tendens til å gå i moralsk retning. De 
kan antyde en måte å forholde seg på som kompilatoren anser for riktig, men kan 
også gå på sosiale eller religiøse relasjoner han ønsker å markere, som når han setter 
inn Stj 3533 “miǫk heilager” foran “spamenn”. 

En del av kompilatorens egne innskudd går ut på orientere adressatene med hen-
syn til tidspunkter, tidsforløp og tidsrelasjoner. En rekke steder føyer han inn presi-
serende tidsledd, ofte markerer de tidsfølge i forhold til det foregående. Ved skifte 
av kilde kan han skyte inn ledd som setter begivenheter han forteller om, i tidsrela-
sjon til hverandre. Samtidig tjener tidsleddet til å kjede tekstene sammen, som Stj 
15923. Det gjelder uttrykk som “Epter þat” Stj 2861, “at kuelldí” Stj 28018, “skiot-
legha” Stj 28311f, “þa” Stj 4510, “þegar i stad” Stj 40417f, “vm stund” Stj 2817 samt 
“um eina stund” Stj 15915. Ofte blir markering av tidsrelasjon anvendt ved innled-
ningen til et tekstavsnitt, særlig ved begynnelsen av et nytt kapittel, som Stj 3467. 
Her er tilknytningsfunksjonen dominerende. Tidsmarkeringen kan kombineres med 
sammenfatning og oppsummering av det foregående, som Stj 43523f. Enkelte ganger 
er det tydeligvis av betydning for kompilatoren å få fram at han omtaler fortidige 
ordninger som ikke gjelder i hans egen tid, markert som “þann tima” Stj 2623. Andre 
ganger har han behov for å markere tidsvarighet for noe fortidig, som ved bruk av 
“epter” Stj 1869. Ofte ligger det en kombinasjon av stilistiske hensyn og presise-
ringsbehov bak de mange kortere eller lengre tillegg som gjelder tidsmarkering, et 
eksempel er “Epter það”  Stj 20019. 

Den danske historieskriveren Saxo Grammaticus (ca. 1150-ca. 1220) presiserer 
ved begynnelsen av hver episode nøyaktig ordningsrekkefølgen på stoffet i forhold 
til det foregående ved uttrykk som “Post haec” (Saxo 25.26), “Interea” (Saxo 73.16), 
“Eodem tempore” (Saxo 76.6) og “His gestis” (Saxo 46.15) Johannesson 1978:23. 
Det er som å møte disse uttrykkene og flere til i oversettelse til norrønt når Stjórn I-
kompilatoren kommer med sine mange og varierte tidsuttrykk. 

Når personen bak Stjórn I er så nøye med å angi tidsrelasjoner, tyder dette på at 
han har en bevisst holdning til å ha en historisk og kronologisk sammenheng å gi 
publikum del i. Stoffet lå til rette for en strukturering av teksten etter “ordo natura-
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lis”, ikke etter “ordo artificalis”. Kompilatoren har behov for å orientere både seg 
selv og tilhørerne/leserne i rom og tid, på samme måte som hagiografiske forfattere 
og kompilatorer hadde det. Som disse forente han den oppbyggelige og den pedago-
giske intensjon Boyer 1981:28f. Teksthelheten avtegner et tydelig riss av en meto-
disk skolert forteller. Vi finner her samme holdning som vi møter i høymiddelalde-
rens historieskrivning. 
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En god del av kompilatorens innskudd gjelder årsak. Han bruker i den sam-
menheng ofte faste formularer. Bl.a. er uttrykket “fyrir þá grein” med varianter 
flittig brukt som årsaksledd, som Stj 3413. På samme måte anvendes formularen “fy-
rir þá sǫk at”, som Stj 44515. Andre årsaksformularer er “af þi at”, f.eks. Stj 42915, og 
“fyrir þann skylld”, f.eks. Stj 20222. Ofte kan disse ha redaksjonell funksjon ved å 
knytte sammen stoff. 

Årsak/virkning kan ligge implisitt i kildeteksten, men kompilatoren ønsker å 
markere slike forhold i klartekst. Det er hans presiseringsbehov som kommer til ut-
trykk i dette, f.eks i faraos svar til Moses Ex 52. Moses hadde bedt om at hans folk 
måtte få fare. Men farao sier at han kjenner ikke den gud folket vil ut i ørkenen og 
ofre til, “fẏrer þann skẏlld” vil han ikke slippe folket Stj 39612f. Innskuddet av sam-
me formular Stj 1082 skal nok legge i dagen at det ligger et reelt årsaksforhold til 
grunn for navnelikheten “cetriam” og “cedrus”. 

Kompilatoren skyter imidlertid også inn årsaksangivelser uten at disse ligger im-
plisitt i teksten, og uten å benytte faste formularer. Til fortellingen om at Gud gav 
patriarken Jakob nytt navn, Israel, etter den nattlige brytekampen mellom dem ved 
Jabbok-vadestedet Gn 32, føyer kompilatoren til Stj 27814f “hann gaf honum þat sem 
framai var enn hitt sem ðr hafði hann”. Han kan også føye et ledd av konkret lo-
gisk art inn i en årsakssammenheng, som Gn 920 i forbindelse med Noas drukken-
skap. HS-kommentaren angir en unnskyldning for denne ved å fortelle at Noa ikke 
kjente vinens kraft og styrke. Kompilatoren føyer inn årsaken til dette, han var ikke 
vant med den slags drikk Stj 932. Tillegget er, som vi ser, konkret og erfaringsrela-
tert. Det samme ser vi i innskuddet som skal forklare en av gåtene i middelalderens 
teologi: at Kains offer av markens grøde ikke ble mottatt med velbehag av Gud. For 
HS ligger forklaringen i at han ofret korn “er bitið var ok fót troðit”, men kompilato-
ren fører forklaringsresonnementet et hakk videre ved å fortsette Stj 6213 “af þeim 
kuikendum sem víða gengu”. Etter hans oppfatning var det omstreifende storfe som 
hadde ødelagt kornet Kain valgte til offer ved å tråkke på det. Dette siste kan imid-
lertid være en glosse fra forelegget. 

Ut fra egeninnskuddene i verket ser det ut til at vi kan lese en klar tendens i ret-
ning av å søke etter og framheve indre, psykologiske årsaksforhold. Personen bak 
Stjórn I forsøker så vidt vi kan se å utdype bibelteksten ved forklaring av menneske-
lige reaksjoner ut fra indre motivering. Noen eksempler skulle gi klar indikasjon på 
dette forholdet. Det første finner vi Stj 62f i forbindelse med Kains brennende vrede 
som førte til drap på Abel. Kompilatoren er opptatt av å finne årsaken til at Kain tok 
livet av broren. Han legger vekt på Kains indre drift og slår med egne ord fast at han 
var “agiarn okofundsiukr”, som det heter Stj 6210f. Etter å ha hentet inn en opplys-
ning fra SH om at Abel var “eínfalldr maðr ok meínlauss”, føyer kompilatoren til 
“ok af þi uilldi hann vera sauða hirðer”. I opplysningen fra SH mener han å ha fun-
net en forklaring på Abels yrkesvalg. Han ser det som en konsekvens av legning og 
vesen og avdekker derved sin psykologiske interesse for verdenshistoriens angivelig 
første mordoffer. 

 Han er også opptatt av å finne årsakene til at Adam falt, og med støtte i tilleggs-
stoff fra Augustinus Stj 57f hevder han at Adam syndet fordi han ikke torde nekte å 
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ta imot eplet Eva bød ham. Gn 2734 Stj 25210-12 har kompilatoren syntes at uttrykks-
måten i Vulgata var knapp og utilfredsstillende, og har utvidet. Det gjaldt å forklare 
hva som lå i det latinske “consternatus” brukt om Esaus reaksjon da han forstod bro-
ren Jakobs bedrag. Kompilatoren går inn på motivet for at Esau kom i sterkt sinns-
opprør. Det var frykt og misunnelse som lå bak, hevder han Stj 25211 “ok-saman”. 5 
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Vi møter her en kompilator som forsøker å utdype bibelteksten ved forklaring av 
sterke menneskelige reaksjoner ut fra indre, følelsesmessig motivering. De innskutte 
årsaksleddene samt bruken av årsaksstoff viser tydelig den vekt kompilatoren må ha 
lagt på årsakssammenhenger, langt ut over det han fant uttalt i de vanlige kildene 
han benyttet. Det synes ikke urimelig å slutte at han ønsket å markere år-
sak/virkning-forhold han mente kom for lite til uttrykk der. Bak dette kan vi skimte 
en sympati for trekk ved aristotelisk thomisme, ikke minst i søkingen etter psykolo-
giske årsaker. 

En del kompilatorinnskudd har klart forsterkende funksjon, som “fastafari” eller 
“i fastafari”. Alle gangene dette uttrykket er brukt i Stjórn I, er det knyttet til drama-
tiske, spennende skildringer av konflikt- og krisesituasjoner, som Stj 4402 og 34112. 
Et annet slikt innføyd uttrykk er “uissuliga”, som Stj 19415 samtidig er et virkemid-
del for å få fram meningen i Gn 2124. Ellers møter vi gjerne “miǫk”, “allt”, “driu-
gum” og andre ord i samme funksjon. Kompilatoren viser en klar tendens i retning 
av å intensivere handlingen, forsterke dramatikken samt skjerpe inntrykket av hat el-
ler konflikter ved hjelp av slike ord. Enkelte ganger kan forsterkningen bestå i å dra 
en dramatisk, men logisk konsekvens av det kildene forteller, som “drivgum” foran 
“at dauða” Stj 19312.  

Enkelte ganger kan kompilatoren forsøke å forsterke tilliten til det som fortelles 
ved å peke på autoriteter som opphavshjemmel. Dette er tilfelle når det nøytrale 
“quædam” fra SH 1.95.1 i gjengivelsen blir oppgradert til Stj 1373 “skilriker menn 
ok vel skẏnsamer”. 

Andre ganger kan han distansere seg fra kildene ved på egen hånd å innføre 
verk- eller forfatterreferanse. Et tydelig tilfelle av dette siste har vi i kompilatortil-
legget Stj 6018f. Dette må vi lese slik at kompilatoren anmoder tilhørere/lesere med 
kritiske innvendinger om selv å gå til HS. Petrus Comestor får stå ansvarlig for det 
som er fortalt i det foregående, kompilatoren ønsker ikke å bli beskyldt for å ha dik-
tet det sammen. Samtidig solidariserer han seg med sitt publikum i deres forventede 
kritiske holdning. Jón Helgason 1966:XXVII hevder at tillegget må være laget etter 
Alex 1925:2310-12. Når uttrykket “segir Commestor” Stj 8715 er kombinert med kon-
junktiv i forbindelse med gjengivelse av kommentarstoff fra HS, kan dette, ofte med 
“lettliga” foran, uttrykke en viss skepsis til troverdigheten av kommentarinnholdet, 
se Hanssen/Mundal/Skadberg 1975:148. 

Stj 13719 “seger hann” viser til IE. Ved dette innskuddet skyver kompilatoren 
ansvaret for  troverdigheten av opplysningene han har gitt, over på dette gamle ær-
verdige vitnet. Selv kan han etter alt å dømme ikke ha tiltro til dem, noe “Nokkurer 
menn hafa þat fẏrer satt” Stj 1377 forsterker intrykket av. Uttrykket Stj 1177 note “ep-
tir þi sem segíz” fungerer på samme måte når kompilatoren skyter dette inn i gjengi-
velse av SH-tekst, se Stj 14011f. Uttrykket gjengir “alii dicunt” med varianter. Oftest 
er stoff som står under denne latinske formularen utelatt i Stjórn I. 

Frekvens og omfang av kompilatorinnskudd kan variere sterkt. Mange ganger 
kan de ha formular- og frasepreg, andre ganger er de fritt formet for sammenhengen. 
Tilleggene har, ettersom det ser ut, en viktig funksjon i det å myke opp teksten, 
gjøre den smidigere og mindre komprimert. De bidrar til å strukturere og binde 
sammen kompilatorens tekstgjengivelse, ikke minst ved å rekapitulere, oppsummere 
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eller vise til andre steder i verket. De kan tjene som overgangsbemerkninger ved kil-
deavsnitt, eller de kan knytte forbindelsen til hovedlinjen i framstillingen igjen etter 
en digresjon. 

Tilleggene etablerer eller framhever logisk sammenheng, og kompilatoren bru-
ker egeninnskudd til å harmonisere tekststeder som tilsynelatende står i motsetning 
til hverandre. Han kan også anvende dem til utfylling der han finner at noe mangler i 
framstillingen. Denne typen tillegg kan da ha karakter av å være logisk videreføring 
av ansatser eller videreføring av ufullført tankegang. 
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Det som blir lagt til teksten slik, knytter ofte stoffet til kompilatorens og hans 
publikums erfaringsverden. Også språklig står han i slike innskudd nærmere sine ad-
ressater enn i teksten ellers. Svært ofte er det pedagogiske hensikter bak tilleggene. 
De skal hjelpe til med å formidle stoffet til tilhørere/lesere på et annet kunnskapsni-
vå og i en annen kultursammenheng enn dem foreleggstekstene ble skrevet for. Sam-
tidig kan tilleggene få karakter av etisk veiledning gjennom normantydninger og 
vurderinger. 

Mange av innskuddene går ut på å konkretisere og presisere, eller kompilatoren 
ønsker å unnderstreke noe. Ofte inneholder de nærmere forklaring av begreper, 
skikker osv. En rekke steder finner vi forsterkende og intensiverende tillegg. Kompi-
latoren kan gjennom innskudd framheve motsetninger og dermed øke dramatikken i 
komflikt- og krisesituasjoner han forteller om. Men han kan også modifisere og av-
grense i forhold til foreleggsteksten. Dette siste gjelder ofte utsagn han finner er for 
generelle og unyanserte, eller som virker ulogiske og overdrevne. 

Stjórn I-kompilatoren skyter flittig inn navn på personer eller geografiske navn. 
Ofte bruker han personnavn der foreleggsteksten bare har personlig pronomen. Når 
et sted eller en person har to navn, oppgir han gjerne begge, selv om kildene bare har 
det ene. Kompilatoren er langt nøyere med å gi personpresentasjon og personopp-
lysninger enn foreleggstekstene. Tilleggene viser at han vektlegger tids- og årsaksre-
lasjoner og er opptatt av oppregning, system og orden. 

Kompilatorinnskuddene gjenspeiler selvstendighet og vurderingsevne hos kom-
pilatoren, og de gir et inntrykk av hans kunnskap og interesser. Samtidig hører de 
med i en pedagogisk strategi for tilrettelegging av stoff og kilder. De viser et presen-
tasjonbehov hos kompilator og oppdragsgiver og avdekker et informasjonbehov hos 
leserne. 

Språktrekk 

Kompilatoren har en tendens til å berette om parallelle eller gjentatte situasjoner 
med noenlunde samme ord, selv om han med dette går ut over kildenes beretninger. 
Slik han har formulert gjengivelsen av Ex 710 Stj 40221f, gjentar han den med små 
variasjoner hver gang en lignende situasjon som den vi møter der skal skildres. Jf 
Stj 40412ff, 40920ff, 41120ff og 4137ff. 

Gjennom måten å gjengi på kan kompilatoren legge mer innhold og liv i den of-
test nøkterne og knappe uttrykksmåten i Vulgata i denne delen av Stjórn-tekstene. 
Han kjenner øyensynlig reglene for “variatio sermonis” og “amplificatio” Arbusow 
1948:21-30, Skard 1930:54. Til det språklige hører amplifikasjoner, eller utbrode-
ringer. Slike tillegg har i alt vesentlig ornerende funksjon og tilføyer ikke noe inn-
holdsmessig nytt. Det hender ikke sjelden at kompilatoren viser tendens til å utbre 
seg språklig, han ønsker å gjøre framstillingen mer blomstrende og fargerik ved 
hjelp av verbale virkemidler. Dette forekommer ofte når han selv er sterkt engasjert 
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av stoffet han skal formidle, se f.eks. tillegget Stj 3318f “er ek-þersi”. En del tillegg 
han kommer med, har karakter av utbrodering og amplifikasjon og kan vitne om for-
tellerglede. 

Louis-Jensen 1977b:203 har pekt på likheten mellom Stjórn I og Hulda-
Hrokkinskinna når det gjelder utvidelse av enkeltuttrykk til allittererende ordforbin-
delser. Hun nevner også likhet mellom Stjórn I og Ólavs saga Tryggvasonar en 
mesta på dette området. 
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Stilen i Stjórn I er ornert først og fremst ved rikelig bruk av allitterasjoner og 
ordpar. Ordparene, eller dobbeltuttrykkene, består til dels av sammenstilling av sy-
nonymer og til dels av begreper som supplerer hverandre med hensyn til innhold. 
Ordene er enten bundet sammen med “eðr/eða” eller “ok”. Noen ganger er ordpar 
brukt for å gjengi dobbeltuttrykk i forelegget, som når SH “ex ratione et ordine stel-
larum” blir til Stj 15721 “himintungla skipan ok stiornugang”. Andre ganger prøver 
kompilatoren å gjengi et latinsk ord eller uttrykk overdrevent samvittighetsfullt, som 
når SH’s “plenius” blir til “enn micklu framarrí ok fulluleghar”. Ofte kan det siste 
ordet gi en videreføring og en presisering i forhold til det første. Bruken har nok 
sammenheng med en utbredt mote. Stjórn I følger i dette et vanlig mønster. For bruk 
av dobbeltuttrykk i profan historieskrivning, se Halvorsen 1957:223. Viktigere for 
kompilatoren er midlertid at ordparene fungerer i hans arbeid for å forklare, legge til 
rette og presisere. Det ser ut som om han gjengir alle vanskelige og viktige begreper 
med dobbeltuttrykk. Det gjelder å få fram så klart og skarpt som mulig begrepsinn-
holdet i det som skal gjengis. Det som i første omgang virker som tautologi, kan vise 
seg å være utslag av bevisst tilrettelegging for denne hensikt, se for latin Maliniemi 
1965:333, for norrønt Berulfsen 1948:255-280. Derfor stiger ordparfrekvensen ofte 
når han tar inn fra kildene vanskelig og fremmedartet stoff. Antallet er så høyt som 
åtte i det lille avsnittet Stj 15718-1584.  Kompilatoren kan prøve å få med både den 
bokstavelige og den overførte, abstrakte betydning ved bruk av dobbeltuttrykk. Det-
te er nok grunnen til at han gjengir Gn 4910 “femoribus” Stj 34810 “lęrum ok ętt-
legg”. Av samme grunn legger han flere steder inn flertallsformen “náðir” som an-
nenkomponent i ordpar, som Stj 19513 og 25523f. Det kan også hende at ordpar er ut-
trykk for ulike ord i to stoffkilder som kompilatoren ønsker å forene. Dette finner vi 
et tilfelle av Stj 29217 “resína ok mirra”, der han forsøker å forene Gn 3715 “resina” 
og HS “mirram”. Bak bruken av dobbeltuttrykk kan det også skjule seg usikkerhet 
når det gjelder betydningen av det latinske ordet dobbeltuttrykket skal dekke. Et av 
de vanskelige ordene var “pulmentum”. Kompilatoren gjengir det Stj 2425f “ertra 
velling”, Stj 2491 “potsteik eðr uelling” og Stj 2516 “vellingr ok ǫll potagia”. Stj 2503 
lar han ordet stå uoversatt. Det er lite av søking etter retoriske effekter bak kompila-
torens bruk av ordpar. Der allitterasjon kan fås på kjøpet, tar han den gjerne med, 
som Stj 15719 “villtuz ok vǫfðuz”, 1589f “husi ok herbergi” og 16017 “angist ok 
lagh”. 

En del enkeltord  og formularaktige uttrykk går relativt hyppig igjen i kompila-
torinnskudd, som verbet “líka” Stj 1373, adjektivet “úruggr” Stj 3318 samt “þersa 
liðanda lífs” Stj 23523 og “opt ok iðuliga” Stj 15910. Mange “gjengangere” gjengir 
faste latinske uttrykk i foreleggstekstene. Adverbiet “lettliga” gjengir regelmessig 
det latinske “forte”, som hyppig forekommer i HS, som Stj 8715. Uttrykket “þat er” 
Stj 138f står ofte for “id est”, men er benyttet av kompilatoren ellers også. I begge til-
feller har “þat er” samme funksjon som “id est” og tjener som signal for glossering 
av bibelteksten Spicq 1949:624. 

En rekke steder bruker kompilatoren betegnelser fra klosterterminologien. I en 
kildetekst som omtaler Adam og Evas “útlegð” etter at de var drevet ut fra Paradiset, 
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føyer han i gjengivelsen Stj 6118 inn “þessarar veralldar”. Han vil derved understre-
ke de første menneskers - og dermed alle kristnes - utlendighet i denne verden. Det 
samme finner vi når han fast bruker betegnelsen “útlegðarland” Stj 17314, 2553 og 
39913f til å gjengi det latinske “terra peregrationis”. Det er munkelivets “peregrina-
tio”-ideal som ligger bak, dette å være en utlending og en fremmed i verden. 5 
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SH 1.126.17 “homines” gjengir kompilatoren “veraldar mann”. Dette gjør sann-
synlig at AM 227 fol’s lesemåte “veraldar” Stj 39110 er å preferere framfor AM 226 
fol’s “lifandi” som gjengivelse av samme ordet fra HS. Uttrykket “veraldar maðr” 
brukes om en person som ikke er bundet av klosterlivet, i motsetnng til “klaustra-
maðr”, jf DN II:855 “claustra maðr æða verallz maðr”, se NGL 3.27829 og 2.28019. 
Som gjengivelse av Gn 612 “omnis” merker vi oss at kompilatoren Stj 8123f bruker 
utrykket “huerr einn ok annaʀ veralldar maðr”. Den bruk av klosterterminologi som 
vi her har pekt på, kan tyde på at personen bak Stjórn I selv er eller har vært knyttet 
til klosterlivet. 

Det synes også klart at kompilatoren låner terminologi fra samtidens hoffspråk. 
Han skyter inn Stj 3025-7 “míns herra ... konungs” og “mínum herra konunginum” i 
Gn 4011. Ved Kains ord til Gud Gn 49 setter han inn Stj 6313 “mínn herra”. Han be-
nytter alltid passiv hver gang han skal fortelle at farao kalte til seg personer, mens 
Vulgata har aktiv. Han var nok fullt oppmerksom på at en fyrste ikke selv kalte inn 
de personer han ønsket å møte. Det var underordnedes oppgaver å få de fyrsten øns-
ket å møte til å innfinne seg. En kan nevne som eksempel Ex 927 “misit Pharao et 
vocavit Mosen et Aron”, som blir gjengitt Stj 4154f “konungrinn let þa kalla ser 
moẏsen. ok aaron”. 

Men han kan også låne fra samtidens rettsspråk. Kompilatoren omtaler således 
Stj 18818 Lots incest med rettstermen “frændsemisspell”. Til sammenligning kan vi 
nevne at i Rómverja saga er “incestus” gjengitt med det mer folkelige “ljótligr 
hórdómr” Meissner 1903:661. I et egeninnskudd i kommentaren til Gn 198 bruker 
kompilatoren Stj 18314 uttrykket “ágangi”, som også hører hjemme i samtidens retts-
språk. Stj 45013f “ok oðrum folksíns vanda mlum” er kompilatorens tillegg til bi-
belteksten Ex 1813. Tillegget viser tilbake til et annet innskudd Stj 4454f “i sinum 
vanda mlum”. Begrepet “vandamál” var kjent fra sagafortellingenes rettsforhand-
linger, se Fritzner og C-V. Enkelte hyppig forekommende uttrykk har han nærmest 
fast gjengivelse av, således “foedus” som blir gjengitt “sáttmál”. Begrepet “pactum” 
blir vanligvis gjengitt med “skilmál”, men det hender at “sáttmál” blir brukt her 
også, eller en og annen gang “skildagi”. Her er rettsterminologien tydelig med i bil-
det. 

Kompilatoren tyr til sagastil for å gi framstillingen en mer hjemlig koloritt. Vi 
nevner Stj 12917 “hitt ueít ek”, Stj 27111 “neí ok eighí”, Stj 25419 “sun mínn” og Stj 
25612 “mart ok mikit”. Han bruker en rekke sagastil-formularer når han etter digre-
sjoner vender tilbake til hovedtråden i framstillingen. Selv om formularene er innar-
bedet gjennom norrøn fortelletradisjon, har han modell for dem i sine kilder. Egent-
lig er de bare oversettelser av latinske fraser som finnes relativt ofte i den teologiske 
prosalitteratur i middelalderen. Vi  nevner Stj 4715-18 “Epter-horfit”. Allerede Guð-
brandur Vigfússon 1863:42 pekte på at en slik innledningsformular forekommer re-
lativt hyppig i Stjórn. Vendinger som benyttes, er imidlertid ofte lånt fra det latinske 
forelegget. Innledningen Stj 1522 “Þar-horfit” gjengir foreleggets “nunc ad historiam 
redeamus”. Stj 2393 “Nu-horfit” gjengir HS “De Ysaac prosequitur historia”. Uten 
grunnlag i foreleggstekstene bruker kompilatoren den samme sagastil-formularen Stj 
24817, Stj 2652 og Stj 2994. Andre slike formularer kan vi finne en rekke steder i ver-
ket. 
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Kompilatoren har etter alt å dømme kjent til den islandske sagaskriveren Snorri 
Sturlusons (1178/79-1241) Konunga sǫgur og hans Edda. Kompilatorens verk har 
nemlig språklige likheter med Snorris verker. Disse likhetene går ut over det som 
skyldes tilhørighet i samme språklige og litterære tradisjon. Vi viser til bruken av 
begrepet “sjónhverfing”. Se for øvrig under Teologen. Innledningen til gjengivelsen 
av faraos drøm Stj 30311 synes å være bevisst kalkert over innledningen til dronning 
Ragnhilds drøm Heimsk 1911:3913f “hon þóttisk vera stǫdd í grasgarði sínum”. Om-
talen av resultatet av språkforvirringen i Babel Gn 11 synes å være påvirket av hva 
som er sagt om denne hendingen i Snorre-Edda. Tillegget Stj 996f “braút-vpp” kan se 
ut til å være hentet fra SnE I 1848:23f “braut þat ok annarr niðr sem annarr vildi upp 
reisa”. Men dette stykket finnes bare i Codex Wormianus. Det er et seinere innskudd 
uten tilknytning til Snorre. Påvirkningen går i dette tilfellet fra Stjórn I til håndskrif-
tet Johansson 1997:39f. 
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Kompilatoren blander enkelte latinske ord inn i den norrøne teksten, i samsvar 
med skikk og bruk i oversatt stoff Berulfsen 1948:318ff. Lange og tunge latinske 
konstruksjoner blir imidlertid forenklet i gjengivelsen på norrønt, og abstraksjonsni-
vået blir senket, som Gn 286 Stj 255 og Gn 4815 Stj 344f. Under oversettelsesproses-
sen kan dermed begreper bli endret eller bli erstattet av andre. Begrepet “sceptrum” i 
kilden blir til Stj 36911 “rikiss”, slik at symbolet er erstattet med det symbolet står 
for. Ablativene “egritudine et tumultu causarum” i kilden blir til Stj 16014 “meðr 
mǫrgum mála kierum ok vnðum”. I den norrøne utttykksmåten ligger en konkreti-
sering og en presisering. Utvidelse av begreper har vi en rekke eksempler på i for-
bindelse med oversettelse, en sammenligning av Stj 359f med Vulgata-teksten Gn 
5015ff viser flere eksempler på dette. Det hender at oversetteren tar inn betydningslån 
fra Vulgata, som når Gn 192 “pueri” blir til Stj 18221 “smasueins”, og “azyma” i det 
følgende bibelverset blir til “flurbrauð”. Enkelte ganger tar han inn oversettelse av 
latinske begreper, som når han gjengir “iumentum” med “hialpaðar skepna” Stj 2923, 
antakelig et uttrykk han har laget selv for anledningen. Andre ganger tyr han til for-
klarende omskrivninger. Gn 4321 “diversorium” blir gjengitt Stj 3267f med “sáluhús”. 
Når det samme latinske ordet kommer igjen Ex 424, tyr kompilatoren til en forkla-
rende omskrivning Stj 39413f. 

Fremmedartet uttrykksmåte blir overført til norrøn tankegang og terminologi, of-
te med noe fri gjengivelse. Den noe fremmede uttrykksmåten Gn 3027 “inveniam 
gratiam in conspectu suo” blir gjengitt Stj 26620 “J þínu auglití uilldi ek giarna giptu 
maðr uerða”. Den norrøne forestillingen om “lykkemannen” med hellet og maktene 
på sin side har preget gjengivelsen, jf Grønbech 1955:108 og 131f. Vi finner imid-
lertid en klar tendens til å dreie gjengivelsen av foreleggstekstene i retning av etisk 
engasjement, som pekt på tidligere. HS “religiosi” gjengir kompilatoren således Stj 
7910f med “sid ferdugir menn”. Uttrykket Gn 69c “cum Deo ambulavit” er gjengitt Stj 
8120f “Gekk hann ok framm for guðlegan veg”. Uttrykket Gn 68 “coram Domino” 
blir gjengitt Stj 8116 “af sialfum guði”, mens Gn 611 “coram Deo” blir oversatt Stj 
8122 “i guðs auglití”. 

Et vanskelig uttrykk som kommer igjen flere steder i Genesis, er dette å samles 
til sine fedre, en omskrivning for å dø som terminologisk forutsetter et liv etter dø-
den i et felles tilholdssted for slekten, f.eks. Gn 4928 “ego congregor ad populum 
meum”. Dette er ikke helt etter kirkelæren. Gn 4932 “adposuitque est ad populum 
suum” blir derfor utførlig gjengitt med forklaring og tilrettelegging Stj 3574-6. Kom-
pilatoren legger her inn  bildet “dauðans dẏ” (dødens port). Dette har han gjort for å 
forenkle, han har sløyfet drøftingen av innholdet i den fortsettelsen som finnes i HS 
(HG 109.2-4) “id est ad angelos certa spe, tandem re. Notum quidem est quia appo-
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situs est ad Abraham et Ysaac, sed tam pauci populus dici non possunt” (Det vil si at 
en kan ha trygt håp om hans komme til engler, og seinere vil han virkelig være der. 
Dette er sakte kjent fordi han er gått til Abraham og Isak, noe som sannelig ikke kan 
sies om mange). HS 1140.38-40 har et noe oppklarende tillegg som mangler i Syl-
wans utgave HG “Vel populus dici possunt omnes ab Adam praedestinati sunt, qui 
erant in sinu Abrahae” (Det kan til og med sies at folk fra Adam av som er i Abra-
hams skjød, er forutbestemt til frelse). Dette siste stemte heller ikke med kirkens læ-
re og har nok ikke stått i alle håndskrifter av HS. 
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Vi legger merke til at kompilatoren kan variere Vulgatas noe ensformige gjenta-
kelser. Vi nevner at gjengivelsen av den stadig gjentatte formularen etter hvert trinn 
i skapelsesakten, Gn 1 “et vidit Deus quod esset bonum”, blir variert i Stjórn I Stj 
2311f, 2411, 2623f, 298 og 3010. Vi ser samme vilje til variasjon i den monotone opp-
regningen i Abrahams bønn for Sodoma Gn 1824ff Stj 18111ff og i fortellingen om 
Egypts ti plager Ex 714ff Stj 40315ff. Personen bak Stjórn I tyr for variasjonens skyld 
til fri gjengivelse med presiserende og poengterende utfyllinger. 

I tillegg til omordning av stoffet Gn 4511 utbroderer kompilatoren teksten noe. 
Ordformen “famis” (av “fames”) blir til Stj 33219 “þersarar krǫnku tiðar ok hallerís”, 
og uttrykket “ibique te pascam” blir oversatt med “man ek þar fęðu ok annan kost 
fyrer þik leggia”. 

Det er tydelig at kompilatoren legger vekt på å bevare en flytende fortellestil. 
For å oppnå dette går han motsatt vei av den som var vanlig i den klassiske sagastil 
og i høvisk stil når det gjelder talegjengivelse. Der og da var det vanlig å føre indi-
rekte tale over til direkte, f.eks i Rómverja saga Jakob Benediktsson 1969:398. En 
rekke steder i gjengivelsen av bibelteksten finner vi at direkte tale blir gjort om til 
indirekte, som Gn 2454b Stj 20722f. I gjengivelsen av Ex 79a Stj 40213f gir kompilato-
ren talereferat i stedet for nøyaktig gjengivelse. Omlegging fra direkte til indirekte 
tale finner vi i gjengivelsen av Gregorius Magnus’ ord i prekenavsnittet Stj 23717ff. 
En gang antyder han at direkte tale som han gjengir, kan være konstruert tale Stj 
3301f “talandi til hans diarflegha þersum orðum eðr þersum likvm”. Dette er et inn-
skudd i Judas ord til Josef Gn 4418. AM 227 fol har her bevart kompilatorens tekst. 
Avskriveren av AM 226 fol har strøket “eðr þersum likvm” og har dermed mistet 
poenget med innskuddet i bibelteksten. 

Som ventet, er språket i Stjórn I sterkt preget av bibelsk terminologi Astås 1989. 
Men kompilatoren har også lånt uttrykksmåter og ord fra de øvrige kildene, bl.a. en 
del faste formularer. Svært ofte møter vi imidlertid stor variasjon fra sted til sted av 
begreper fra Bibelen. Enkelte ord og uttrykk har det vært vanskelig å få gjengitt på 
forståelig vis, og det hender at kompilatoren må lage nye ord for å mestre overfø-
ringen. Det har ikke vært til å unngå at fremmede navn og betegnelser har satt sterkt 
preg på språkbildet. I valg av ord kan vi finne en reflektert holdning til den språklige 
siden av oppgaven. Det samme finner vi når det gjelder uttrykksmåten. Stilen skifter 
noe alt etter stoff og stil i kildene. Men sterk patos blir dempet ned, og norrøn språk-
tradisjon får prege oversettelsen i den grad det er mulig. 
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Teologen 

Bibelutlegning 

Middelalderens bibelutlegning gikk ut på å finne en mening i Den hellige skrift, og 
ut fra den å klarlegge de enkelte avsnittenes innhold og betydning. Læren om de uli-
ke måter å tyde Skriften på, ble et hjelpemiddel til å finne guddommelig visdom og 
veiledning i Den hellige bok. Av skrifttolkninger regnet en vanligvis med fire: den 
litterale, den allegoriske, den moralske og den anagogiske Astås 1983:231. Den litte-
rale og den allegoriske tolkning stod som alternativer, men de to utlegningsmåtene 
kunne også supplere hverandre. De fulgtes at side ved side og kunne inngå kombina-
sjoner. Frans av Assisi hadde utnyttet effektivt den litterale skriftforståelse McNeill 
1952:121. Det var derfor god fransiskanertradisjon å utlegge skriften litteralt. Også 
for Thomas de Aquino var denne utlegningmåten fundamental. Ifølge ham har bare 
Bibelens “sensus literalis”, også kalt “sensus historicus”, noen beviskraft Härdelin 
1976:19. 
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Blant viktorinerne var det den litterale og den allegoriske tydning av Skriften 
som fikk størst betydning.  Etter gregoriansk tradisjon ville Hugo av St. Victor reise 
en allegorisk bygning på basis av en litteral skriftforståelse Chenu 1957:22. Gjen-
nom en rekke betydelige representanter, blant dem Petrus Comestor, vant den littera-
le skriftutlegning økt anseelse i løpet av 1100-tallet Benrath 1971:52. Lubac 
1961:287-359 prøver, ved å minimere forskjellen mellom skolastisk og monastisk 
skriftutlegning, å redusere viktorinerne til tradisjonalister, og har lite syn for det 
epokegjørende at Hugo av St. Victor la grunnen for en vitenskapelig skriftutlegning. 

Det fantes imidlertid en forskjell mellom monastisk og skolastisk skriftutlegning 
som har gitt seg markerte utslag i middelalderens litteratur relatert til Bibelen. Den 
skolastiske bibelutlegning gikk ut på å presentere autoriteter og å stille spørsmål av 
mer teoretisk art. Men munkene diskuterte ikke skolastikernes spørsmål. Deres ut-
legning av Skriften var mer knyttet til munkeerfaringen og klosterlivet. Hos dem 
fikk derfor skriftutlegningen en hovedvekt på følelse, opplevelse og erfaring 
Leclercq 1962:4 og 7. 

Bibelutlegningen i kommentarer og prekener så vanligvis Det gamle og Det nye 
testamente sammen under synspunktet løfte - oppfyllelse. Kronologisk ble stoffet 
ordnet inn i verdenshistorien eller frelseshistorien Grundmann 1965:5. Et viktig 
prinsipp i skriftforståelsen var at det ikke kunne være feil i Bibelen, derimot kunne 
det finnes uklarketer. For å kaste lys over de uklare stedene måtte en gå til de klare. 
Fant en ikke svar på tekstproblemene ved dette, måtte en ty til den teori at Skriften 
kunne være uklar på enkelte punkter grunnet knapphet i framstillingen, utelatelser 
eller en særegen uttrykksmåte Spicq 1944:81. Et typisk eksempel har vi i problemet 
med Sems alder, som er behandlet i HS (HG 41.6-8) “Sed mos est sacre scripture 
sepe limites numerorum ponere, paucis annis si superfuerint tacitis” (Men det er 
vanlig i Den hellige skrift å sette grense for tall, idet den tier om det dersom det 
skulle finnes noen få overskytende år). Her blir problemet med ulik aldersangivelse 
løst ved å hevde at Skriften har for sedvane å tie om overskridende år når den har 
satt en grense i form av en tallangivelse. 

Konungs skuggsjá tar opp hvordan Bibelen skal utlegges, og legger fram en rett-
ledning om dette fra den eldste av de fiktive dialogpartnerne der, “Faðer”. Han re-
presenterer sannsynligvis den anonyme forfatteren og er hans talerør. Han er inne på 
flere bibeltekster. Fra det stoffet Stjórn I omfatter er det i særlig grad syndefallsbe-
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retningen Gn 3 som blir drøftet. Han gjør seg til talsmann for en uttydning som gir 
hans bibeltolkning nær tilknytning til fransiskanerskolens kunnskapsteori og bibel-
anvendelse Astås 1987. Det andre av de to verkene innenfor norrønt område som går 
inn på problemer og metode innenfor bibeltolkningen, er Stjórn I, se Astås 
1993:155. Spørsmålet om hvem som skal legge ut bibelteksten, er begge verkene in-
ne på. Stjórn I-kompilatoren advarer mot å lese Bibelen uten utlegning, se blant an-
net Stj 102ff. Tillegget til 1 Cor 36 Stj 35522 “ef þat er skẏringarlaust skilit” er kompi-
latorens eget. Ordene om nødvendighet av fortolkning/kommentar er et argument 
mot at bibelteksten har eksistert i forkortet og uforklart oversettelse i Norge eller på 
Island tidligere. Kompilatorens eget verk er et talende vitnesbyrd om hva slags ut-
legning han finner det nødvendig og riktig å gi sitt publikum. I et parafraserende 
sammendrag av Augustinus-tekst Stj 4616ff kommer tydeligvis hans egne eksegetiske 
overveielser til uttrykk. Han avviser i prinsippet ukirkelige, kjetterske utlegninger. 
Med et uttrykk fra Augustinus blir Den hellige skrift betegnet som et nyttig sannhets 
regn, dersom skriftordet blir lagt fram mangfoldig og forstandig fortolket, Stj 4622f 
“ef þær-skẏrðar”. Det må bety at det feilaktige blir avslørt, og at kunnskap og fors-
tand fører en til den vederkvegende, livgivende sannhet. 
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I Stjórn I er det den skolastiske skriftutlegning som dominerer. Bare av og til får 
den mediterende munkefromheten noe plass, ved innslag fra SH eller HS, som Stj 
198f. Med Petrus Comestor som ledestjerne holder kompilatoren seg gjennomgåen-
de til en litteral fortolkning. Kommentarstoffet når de fleste steder ikke ut over det å 
være realkommentar til bibelteksten, og mange steder utlegges bibelteksten i ekte 
skolastikerstil, som Stj 347ff. 

Kompilatoren bruker begrepet “skynsemdargrein” om fortolkningsmåte, ja, om 
forståelsesmåte generelt. Et par ganger nevner han litteral bibelforståelse og tenker 
da på tekstens endeframme, bokstavelige mening, som når han gjengir Augustinus’ 
“secundum litteram accipere” (å motta etter ordlyd) med Stj 4513 “epter þui sem le-
trið heẏriz lioða”. Når kompilatoren noe lengre ute i verket omskriver HS “Ad litte-
ram” med Stj 35010 “epter þi sem letrit lioðar”, viser dette at han har en fast formel 
for den fortolkning som dominerer i verket. Han sier imidlertid, direkte eller indirek-
te, at det fins andre måter å utlegge bibeltekster på. Stj 35416ff forklarer han i sin 
gjengivelse av HS “Hic ad litteram nihil est expositum” (Her er ikke noe utlagt etter 
bokstaven) at det finnes annen forståelse og fortolkning enn den å ta Skriftens inn-
hold etter ordlyd. For ikke-litteral utlegning anvender kompilatoren gjerne uttrykke-
ne “andligr skilningr” eller “merking”, en enkelt gang “merkingarskilningr”. Det sis-
te begrepet er en omskrivning av Augustnus’ “insinuata est” (det er innlagt). Begre-
pet “merking” Stj 3057 står for “significatio” og uttrykker at faraos drøm har et sym-
bolinnhold som gir den karakter av profetisk varsel. Stj 22721 “andlegum skriptaren-
nar skilningi” gjengir “internorum intelligentiam” (den dypere forståelse). Kompila-
toren har oppfattet Gregorius slik at det dreier seg om en åndelig skriftforståelse. 
Han kan også bruke begrepet “forspá” som parord til “merking” for å få tydeligere 
fram at det dreier seg om typologiske trekk i en tekst. Dette gjør han i egne innskudd 
Stj 17427 og 20. Han ser imidlertid ikke noen forskjell mellom forskjellige slag ikke-
litteral utlegning. Stj 3513f “skẏrer þetta með annars httar skilnínghv” er en forenk-
ling av grunnlaget “metaphorice exponunt” (de utlegger det billedlig). Kompilatoren 
har sannsynligvis prøvd å unngå gjengivelse av “metaphorice”. Uttrykket “Sane 
mystice” (med den skjulte mening) er gjengitt Stj 7411 “Til andaligs skilníngs at ta-
la”. Det dreier seg altså om ikke-litterale fortolkningsmåter. Stj 6416 “Meðr annan
skilning” betyr ikke en annen og åndelig uttydning, men en annen måte å forstå 
tekstmeningen på litteralt. 
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Kompilatoren bruker parverbene “skilja” og “skýra” for å gjengi det latinske 
“exponere” (utlegge) Stj 35119, og får på denne måten fram at det er snakk om både 
utlegning og forståelse. Det ser ut til å være viktig for ham å markere at det må 
komme til et møte mellom bearbeiderens tilrettelegging av bibeltekst og kommentar 
på den ene side og adressatenes bestrebelse for tilegning på den annen. 5 
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Forståelsesmomentet ser ut til å ha sterk vekt. Dette inntrykket blir bekreftet ved 
den vekt kompilatoren legger på at adressatene skal kunne skjønne det han skriver. 
Det er tydelig at han mener en bør gå så langt det er mulig å komme med litteral ut-
legning før en går over til en annen lesemåte. Han kan derfor tillate seg å utelate ik-
ke-litteral tekstforståelse under sin gjengivelse av foreleggsteksten. Kompilatoren 
hopper dermed over den allegoriske utlegningen av paradiskjerubenes tveeggete sverd 
Stj 6024, som sier at de var til straff for både ånd og legeme. Det er ikke mulig å si 
om det med dette er tenkt på helvete eller skjærsilden Molland 1971:113. Det passer 
for øvrig godt inn i bildet vi ellers har av kompilatoren at han utelater dette stoffet. 

Men når en litteral fortolkning ikke strekker til, supplerer kompilatoren med en 
åndelig. Etter et bibelord som skal ha åndelig utlegning, skyter han imidlertid inn et 
skille mellom tekst og utlegning, eller han gjør uttrykkelig oppmerksom på at nå 
kommer det en utlegning som går ut over den litterale. Vi nevner som eksempel Stj 
4612f “þat-er sua skilianda”, samt Stj 473f “þat er sua mikit at segia”. Et lite ekstra 
tillegg, innledet med Stj 5221 “Merkti”, gir en åndelig fortolkning av Gn 225. Kompi-
latoren skyter inn Stj 2008 “meðr þersum skilníngi” for å markere at nå kommer en 
uttydning av teksten som går ut over den bokstavelige. Enda mer markert uttrykker 
han seg Stj 3824f “ok æigi siðr meðr andlegum skilnínghí ok skẏrum merkiaz”. Slik 
gjør han oppmerksom på at nå kommer en åndelig utlegning av bibeltekst. 

Personen bak Stjórn I virker langt mer tilbakeholden overfor allegorisk-
typologisk tekstutlegning enn personen bak Stjórn III var. Han viser til kirkens lære-
fedre  og Den hellige skrift for å legitimere åndelig fortolkning av Skriften når dette 
en og annen gang kan være påkrevd, som vi har sett. 

På den annen side finner han å måtte advare mot “kjødelig” eller verdslig forstå-
else av den. Han kommer med en fri, konsentrert gjengivelse av Augustinus’ advar-
sel mot dem som laster Skriften eller gjør narr av dens innhold Stj 102ff. Skriften har 
mange uklare og dypsindige ord, og det trengs veiledning for å forstå dem rett, heter 
det Stj 816ff. 

I forbindelse med gjengivelsen av Gn 24 om at mannen skal forlate sin far og sin 
mor og holde seg til sin hustru, understreker kompilatoren med innskuddet “spði” 
Stj 524 at dette er profetisk tale. På forhånd har han da tatt inn en gammel tradisjo-
nell typologisk sammenstilling av Adam-Eva med Kristus-Kirken Stj 5111, se Glossa 
Ordinaria MPL 113.90. Ved innledningen til fortellingen om Kain og Abel Gn 4 gir 
han en typologisk sammenstilling av Adam og Kristus Stj 619ff. Her er for øvrig et 
av de få stedene kompilatoren refererer til Det nye testamente. Allerede i innled-
ningen har imidlertid kompilatoren ved hjelp av Augustinus-tekst knyttet sammen 
skapelsen og Jesu komme, slik at han åpner for en eventuell typologisk tekstforståel-
se Stj 910ff. Det var fra oldkirken av vanlig å knytte Gn 1 sammen med Ioh 1, noe vi 
møter blant andre hos Augustinus. Johannes-prologen var messens “kompendium 
mysteriorum” (sammenfatningen av det uutgrunnelige) Johansson 1953:24. Se for 
norrønt språkområde Arkel 1977:74r15ff. Det er i stoffet om skapelsen ikke-litteral 
fortolkning framfor alt gjør seg gjeldende. Kompilatoren har her benyttet HS for å få 
fram tekstens litterale mening. Denne strekker imidlertid ikke til her. Kompilatoren 
forlater derfor den litterale utlegning både hos Augustinus og i HS, og velger å ta inn 
åndelig utlegning fra Augustinus’ ånd og hånd. 
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Stj 451 begynner en ny skapelsesberetning, parallell med den første Gn 11-24a. 
Dette er allment anerkjent i teologisk forskning i dag, men var ukjent i middelalde-
ren. Kommentaren til Gn 24-6 er overveiende fra AugDGM. Hensikten med den fyl-
dige framstillingen er å harmonisere det som er fortalt i første skapelsesfortelling 
med det som står i den andre. På skolastisk vis forsøker kompilatoren ved hjelp av 
materiale fra et autoritativt og anerkjent verk å vise at Bibelen ikke inneholder mot-
setninger og feil, dersom en leser på rett måte. For å få dette til må han imidertid ty 
til allegorisk uttydning av teksten. Augustinus hadde hevdet at ulike oppfatninger av 
hva som var den litterale mening i en tekst, kunne betraktes som sanne, forutsatt at 
de ikke var uoppbyggelige Smalley 1984:128. Kompilatoren tar med dette som en 
forberedelse for den tekstutlegningen som følger. 
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Det var et gammelt crux i utlegningen av Genesis hvordan en skulle forene de 
seks skapelsesdagene i Gn 1 med omtalen av “in die quo fecit Dominus Deus cae-
lum et terram” (på den dagen da Gud Herren gjorde himmel og jord)  Gn 24 samt 
JesSir 181 “qui vivit in aeternum creavit omnia simul” (Han som lever i evighet 
skapte alt samtidig). Augustinus hadde forsøkt å forklare sammenhengen ved hjelp 
av en innviklet teori. Han forstod de seks skapelsesdagene allegorisk og så dem ikke 
som en tidsfølge Smalley 1984:232. Petrus Comestor hevder en litteral forståelse av 
dagene og sier blant annet: “Sed quod simul factum est, simul dici non potuit” (Men 
det som er gjort samtidig, kunne ikke komme til uttrykk samtidig). Stjórn I-
kompilatoren har ikke tatt med mer enn slutten av dette avsnittet i HS Stj 1010ff. Han 
viser seg som god augustiner ved at han tar inn Augustinus’ oppfatning Stj 465ff på 
dette punktet til korreksjon av den ensidige litterale forståelsen hos Petrus Comestor. 
Allerede Stj 710ff går imidlertid Stjórn I-kompilatoren ut mot den litterale forståelsen 
av de seks dagene ved å trekke inn Augustinus’ oppfatning Smalley 1984:23f. 

Kompilatoren kan imidlertid også selv sette inn enkelte innslag av åndelig for-
tolkning, som når han skyter inn Stj 8720 “eðr naðer” etter “huilld”. Allegorisk opp-
fatning av duen er i godt samsvar med viktorinsk tradisjon, bl.a. uttrykt i Richard av 
St. Victors Allegoriae in Vetum Testamentum 1.15 “columba vero, quae reversa est, 
bonos significat ...” (men duen som vendte tilbake, betegner de gode). Vi ser hos 
kompilatoren her en tendens til å ville oppfatte duen fra Noas ark allegorisk om de 
fromme kristne. Han skyter også inn en glosse med typologisk forståelse av “sonum 
Hierusalem” Stj 720 på samme måte. Vi kan videre vise til innskuddet han har gjort 
Stj 565 “ok enn helldr afkvæmi” etter “ hennar hæli.” i Guds domsord over slangen 
Gn 315. Her blir altså hælen som skal knuse ormens hode tolket om kvinnens ætt. 

I gjengivelsen av fortellingen om Josef som tyder faraos drømmer Gn 41 Stj 
30310ff, går kompilatoren videre enn foreleggstekstene når det gjelder å tolke teksten 
typologisk. Han utelater den delen av faraos første drøm som forteller at de magre 
kuene åt opp de feite. I stedet for å si at de sju magre aksene slukte de sju feite, sier 
han Stj 3041f “sua at honum sẏndiz vm þat enn meira uert”. Kompilatoren tar nemlig 
det latinske verbet “devoro” i overført betydning om “å være framfor, å være mer 
fremragende enn”. Her har han altså utelatt bibeltekst til fordel for allegorisk utleg-
ning. Det er tydeligvis den oldkirkelige og tidligmiddelalderlige forståelse av Josef-
fortellingene som her slår igjennom Derpmann 1974:11-18 og 66. Kompilatoren re-
agerer mot en “moderne” oppfatning fra 1000-1100-tallet som ser Josef først og 
fremst som moralsk eksempel. Han reagerer mot dette og har av samme grunn strø-
ket Josefs berømte replikk til Potifars hustru Gn 399, se ovenfor. 

Moses hadde ett av de tre slag profetånd som finnes, nemlig den som går ut på å 
se hva som hadde hendt i svunne tider. Han hadde fått denne profetevnen for å kun-
ne oppdra sitt folk til gode seder. De to andre slags profetånd består henholdsvis i å 
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forutsi hva som skal komme, og å vite hva som går for seg andre steder enn der en 
oppholder seg, Stj 1114ff. Moses bad til Gud om at han måtte vise ham alle de ek-
sempler og hendinger som hadde vært fra begynnelsen og til hans egen tid, så folket 
han ledet kunne dra nytte av alle gode eksempler Stj 116ff. Gud hørte hans bønn, og 
etter guddommelig foresiing tok Moses fatt på å skrive ned tidligere ikke nedskrevne 
begivenheter og hendinger. Moses skrev fem bøker, og han begynner første bok slik, 
sier kompilatoren i innledningen. Dermed har han gitt en isagogikk for Pentateuken 
og ført tilhørerne/leserne fram til begynnelsen av Bibelen. Nå kan han ta fatt på bi-
beltekst og kommentar. 
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Kompilatoren nøyer seg med å stille sitt publikum overfor to muligheter når det 
gjelder tolking og forståelse av bibelteksten: en litteral som han normalt benytter seg 
av, og en åndelig som han benytter på en del steder der en litteral fortolkning ikke 
strekker til. Under denne siste kategorien samler han alle andre forståelsesmåter for 
Bibelen enn den litterale. Han gjør ikke noen forskjell på hvilken av de andre for-
tolkningsmåter han trekker inn. I praksis nøyer han seg med den allegoriske, med 
vekt på dens typologiske aspekt. 

Trekk fra kompilatorens teologi 

Vi tør, ut fra det vi har sett av kompilatorens arbeidsmåte og tilrettelegging av stoff, 
forutsette at han har geistlig utdanning på høyere nivå enn det som kunne tilbys i 
Norge og på Island de siste tiårene av 1200-tallet. Skapelsesberetningen gav grunn-
leggende viten som all annen kunnskap og lære bygde på. Derfor ble denne delen av 
Bibelen holdt for å være spesielt viktig å gjennomgå innenfor middelalderlig bibelut-
legning. Det fantes følgelig rikelig med kommentarstoff til skapelseskapitlene. Ved 
hjelp av og i forbindelse med kommentarstoffet til denne delen av Genesis, legger 
kompilatoren til rette for sine tilhørere/lesere en skapelses- og ordningsteologi som 
blir utbygd på en del punkter gjennom verket. Noen helhetsvurdering av hans plan-
messige tenkning på området er det imidlertid vanskelig å gi på bakgrunn av Stjórn 
I. Det er nemlig ikke en enhetlig, strukturert tenkning som her blir eksplisert. Men vi 
stanser ved en del trekk der vi finner at sider ved kompilatorens teologiske profil 
kommer til syne. 

Det er blitt hevdet at middelalderens store kjetterbevegelser ikke nådde Norden. 
Kjente tilfeller av kjetteri er sjeldne og forekommer bare i Sverige Gallén 1965:72. 
Den middelalderlige skolastikken nådde Sverige først ved midten av 1200-tallet 
Lindroth 1970:626. Antakelig har den kommet til Norge på samme tid, formidlet av 
folk som vendte hjem fra studier, samt av mendikanter. Kompilatoren bak Stjórn I 
må i alle fall ha kjent til kjetterbevegelsene, og var han dominikaner, hadde han sær-
skilt plikt til å advare mot dem og bekjempe dem. Som formidler av bibelutlegning 
var dette en del av hans oppgave Smalley 1984:34. 

Vi nevner noen iakttakelser som, i tillegg til det som tidligere er sagt om dette, 
kan vitne om verkets dominikanske proveniens. Gn 2463a “et egressus fuerat ad me-
ditandum” gjengis Stj 20817f “spazerandi ser ... hugsandí til guðs”. Er klosterlivets 
“meditatio” bakgrunn? Når kompilatoren gjengir HS “docuit” med Stj 3528 “predi-
can ok heilaghar kenníngar”, tyder dette på at han anser prekenen som viktig i for-
midlingen av lære. Preken og lære er tydeligvis hans eget område innenfor Kristi et-
terfølgelse. Foran Stj 3507 “predicarar” setter kompilatoren “heilager”, en kvalitets-
bestemmelse som mangler foran “postolarner” i forrige linje. Det er tydelig at han er 
opptatt av å framheve virksomhet og verdighet for den gruppen han omtaler. Det 
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ligger nær å anta at han bruker ordet i betydningen “medlem av dominikanerorde-
nen” Kahle 1890:340. Det norrøne substantivet “predikari” var brukt om en som 
hadde fullmakt og oppdrag til å drive forkynnelse. Vanligvis stod begrepet syno-
nymt med “predikarabróðir”, som var en betegnelse for dominikanermunk, jf Fritz-
ner II:947a. 5 
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Kompilatoren gjør Stj 102ff rede for hensikten med sitt verk. Det går her klart 
fram at det skal underbygge og fremme rett-troenhet og fred i kristenheten. Han sky-
ter selv inn noen ord om dette mellom en Augustinus-parafrase og et HS-sitat. Kjet-
teri blir der definert som det å fordreie Guds ord eller verk i sine hjerter, eller ved 
altfor dristige dommer og avgjørelser å gi det “kjødelig” eller verdslig uttydning, i 
motsetning til åndelig. Første del av dette minner sterkt om en passasje i en meget 
augustinsk og gregoriansk preget preken av Petrus Comestor, der han fordømmer 
dem som ødelegger Skriften ved å fortolke den etter sine hjerters forestillinger. MPL 
198.1755D Lubac 1961:122. Kompilatoren legger vekt på at alt må forstås slik at det 
angår og omfatter Kirken, jf hans egen innskutte glosse til “sonum hierusalem” Stj 
720 “þat er-monnum”. HS’ ord om at Adam svarte Gud dumt under forhøret etter 
Syndefallet supplerer kompilatoren med et innskudd av Augustinus Stj 552 “af mikil-
li uillu ok uantru”. Gjennom det kommer hans eget sikte fram. Han advarer direkte 
mot å la seg påvirke av kjetteri. HS’ ord om Antikrist “qui contra sanctos morsu pes-
tiferæ persecutionis ... armabitur” får i gjengivelsen lagt til en utfyllende forklaring 
Stj 35120 “huerr er meðr predicanarennar bithe sem coluber”. Snoken coluber er her 
benyttet som bilde på listige forførere. Gjengivelsen understreker at Antikrist lurer 
gjennom farlige forkynnerord. Kompilatoren viser hvor alvorlig han tar denne saken 
ved at han tar inn fra HS avvisning av en heretisk kommentar til Gn 128, og forster-
ker uttrykksmåten i gjengivelsen. Det skjer ved at HS “in quo confutantur quidam 
haeretici” blir til Stj 3311f “huar af er þeir villu menn eru af sinni sogn aptr setter ok 
suivirðer”. Han bruker seinere for egen regning betegnelsen “villumaðr” om den 
tyske benediktinermunken Walafrid Strabo (ca. 808-849) fra Reichenau når han re-
fererer en mening fra denne som etter kompilatorens mening står i strid med kirke-
læren Stj 7027ff. Et utsagn av Josefus som i HS er satt opp mot et utsagn av Strabo, er 
sløyfet i Stjórn I. Betegnelsen “villumaðr” var vanlig brukt på norrønt om en “haere-
ticus”, en avviker fra den rette kirkelære, se f.eks. Ksp 116, Vandvik 1952a. Kompi-
latoren kaller, tydeligvis på eget initiativ, Faustus “eínn vndr villu maðr” Stj 38417. 
Denne innskutte karakteristikken hører til i en referanse til Augustinus’ verk Contra 
Faustum bok 2, som han har hentet fra SH. Manikeerne blir kalt “villumenn” ved et 
par anledninger, Stj 715 og Stj 1918f.  

Et par ganger refererer kompilatoren feilaktige oppfatninger av Platon, og får 
dermed anledning til å vise kritisk holdning overfor ham, Stj 2821-295 og Stj 4724f. 
Skriveren/redaktøren bak AM 226 fol har utelatt det første av de to avsnittene. Aris-
toteles nevnes nøytralt og bare Stj 6015. Det er på sin plass her å minne om at på 
grunn av sin positive holdning til Aristoteles var Thomas de Aquino ofte tvunget til 
å ta avstand fra Platon Steenberghen 1977:310ff. Endog en betydelig kirkelærer som 
Tertullianus (155-230) blir kalt kjetter i norrøn litteratur, se Fritzner art. svikall, 
Holtsmark 1931:119. 

Kompilatoren synes i forhold til kildene å være noe tilbakeholdende med å omta-
le jomfru Maria, hun er bare nevnt i Stj 2202ff, men ikke ved navn. Et sted jomfru 
Maria er omtalt i HS, er hun i Stjórn I utelatt med velberådd hu. Kompilatoren tar 
med hele Additio 2 til kapittel 24 av HS’ Genesis-kommentar, men sløyfer siste lin-
je, etter å ha gitt en kommentar til at navnet Eva ble omsnudd til ave, HS Ven 2739 
“quod in salutatione Beatæ Virginis Mariæ factum est” (som er gjort til hilsen for 
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den salige jomfru Maria). Dette kan nesten virke som en unnsigelse av den alminne-
lige vekst i Maria-æring i samtiden Bekker-Nielsen 1965c:121. Det er mulig vi i det-
te her kan se en gjenspeiling av trekk fra det religiøse fellesskap kompilatoren hørte 
hjemme i. Det kan være på sin plass å minne om at dominikanerordenen som den 
eneste sterkt og konsekvent opponerte mot dogmet om hennes ubesmittede unnfang-
else Warner 1985:204. Dominikanerne var minimalister i synet på jomfru Marias 
egenart og rolle Strömberg 1944:62, Børresen 1969. 
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Personen bak Stjórn I omtaler Jesus en rekke steder i verket med betegnelsen 
“lausnari”, dels som erstatning for andre betegnelser, dels som tillegg til foreleggs-
tekstens ord. Stj 5821 “lausnara” står for kildens “Dominus”, noe vi ser også andre 
steder i Stjórn I. Kompilatoren skyter selv inn Stj 848 “lausnara vrs ihsu” og Stj 
1678 “fagrlegha lausnara vrn”. Bak “lausnari” i slik kontekst ligger tanken om Je-
sus som befrier fra onde makter. Kompilatoren understreker sterkere enn kildene 
forskjellen på Jesus før og Jesus etter oppstandelsen. Vi viser som eksempel til 
kompilatorinnskuddet Stj 22313f “þar sem hann þurftí þa engrar þers httar ne-
ringar”. Dette er egentlig en videreføring av det han sier i gjengivelse av Beda-tekst 
Stj 2232f. I tråd med dette legger kompilatoren sterkere enn kildene vekt på Jesu 
menneskelighet. Innskuddene Stj 22217 “likams” foran “dauða” og “epter likamsins 
ęðlí” i den følgende linjen understreker at det var gjennom Jesu menneskelige natur 
frelsen ble menneskene til del. Han sier altså at Jesu menneskelighet var grunnlaget 
for forløsningen. Det er mulig han med dette ønsker å støtte dem som sa at Jesu 
menneskelige natur måtte være gjenstand for dyrking. Denne oppfatningen kunne 
endog bli drevet ut i en slags adoptianisme, som hos Petrus Cantor. I standpunktet lå 
det en viss opposisjon mot det ortodokse læreskjema, som la vekten på Jesu gud-
dommelige natur LexLat 1975:328 “dulia”, Landgraf II/2 1954:37ff og 132ff, See-
berg 1930:239ff. Vi kan ane en nestoriansk tendens bak den dreining kompilatoren 
gir tekstinnholdet. Det kan ligge en vegring mot guddommeliggjøring av jomfru Ma-
ria bak. Den passer godt sammen med hans reserverte holdning overfor jomfru Ma-
ria-dogmatikken som var under utvikling Seeberg 1930:252 og 267. Vi tør i alle fall 
påstå at han følger en tendens i tiden til å framheve Jesu menneskelige side, slik 
blant andre minoritten Johannes Duns Scotus gjør Seeberg 1930:417 og 659. 

Stjórn I-kompilatoren understreker sterkt Guds forsyn i forbindelse med skapel-
sen. Dette gjør han blant annet ved fyldig bruk av materiale fra Augustinus. Han 
bruker begrepet “forsjó” Stj 33620 til å gjengi det latinske teologiske begrepet “pro-
videntia”. Troen på himmellegemenes innvirkning på det som hender på jorden, fin-
ner vi imidlertid ikke spor av i Stjórn I. Kompilatoren forholder seg nøytralt refere-
rende til astrologien, som han omtaler flere ganger, Stj 97, Stj 15718ff og Stj 1598ff. 
Også den svenske Mosebok-parafrasen tar opp astrologien. Liksom magister Mattias 
avviser den astrologi som kilde til kunnskap om menneskenes liv og skjebne, 
Lindroth 1956:66f og 1975:85. Det var kjettersk å ville forklare menneskenes skjeb-
ne ut fra fødselsøyeblikket. Troen på dette var imidlertid sterk innenfor heterodoks 
aristotelisme Wedel 1920:60-75. 

I forbindelse med skapelsesfortellingene gir kompilatoren sine tilhørere/lesere 
relativt utførlig grunnkunnskap om verdens innretning. Han trekker fram gammel, 
ortodoks teologisk elementærviten om englene og verdensbyggverket. Gregorius 
Magnus’ inndeling i ni engleklasser bl.a. MPL 76.1249.44-45 og 51-53, var almin-
nelig godtatt innenfor kirkelæren Lefèvre 1954:110 note 3. Begrepet “heímsins 
smíði” Stj 188 gjengir “machina mundialis”, som fra oldtiden av var en vanlig beteg-
nelse for verdensbyggverket, f.eks. i Lucretius De rerum natura 5.96. Lucifer-stoffet 
Stj 193ff blir gjengitt noe fritt. Gjengivelsen minner noe om det som er fortalt om Lu-
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cifer og hans fall i Elucidarius Finnur Jónsson 1896:47419-24, Lefèvre 1954:368 og 
Salvesen 1968:50. 

Kompilatoren må også fortelle sitt publikum at jorden ble skapt om våren, i 
mars måned. Når han i kommentarstoffet til Gn 111f tar inn at noen har hevdet at 
verden ble skapt i august Stj 2322ff, sløyfer han henvisningen til dyrekretsen i kilden. 
Det har sammenheng med at han først Stj 253ff forklarer hva zodiaken er. Han sløy-
fer også den noe fantastiske påstanden at Paradiset lå så høyt at det kom nær måne-
kulen, men han nevner at Paradiset ikke ble oversvømmet under storflommen, av 
hensyn til fortellingen om Noa som kommer lenger ute Stj 797ff, jf Konráð Gíslason 
1860:4076f. Så fortsetter kompilatoren med å gjengi sin knappe og foreløpige be-
skrivelse av Paradiset. Han kommer mer utførlig tilbake til dette Stj 488ff. 
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Videre omtaler han planetene Stj 259ff som svever i løse luften og beveger seg i 
motsatt retning av fiksstjernehimmelen, slik at de ved sin gang styrer dennes drei-
ning. Tanken bak utsagnet om dette er at de sju fiksstjernene styrer firmamentets ro-
tasjon Pedersen 1977:20 og 26. 

Skapelsesdagene var, som tidligere nevnt, et problem kompilatoren søkte hjelp 
hos Augustinus for å greie ut. Augustin hevdet at verden var skapt fullkommen un-
det ett (“simul”), men dette ble symbolsk arrangert over seks dager. Andre, som Be-
da Venerabilis, hevdet at en hadde å gjøre med seks virkelige dager Lefèvre 
1954:108 note 4. I forbindelsen med omtalen av de sju dagene skaperverket og Guds 
hvile omfattet, gjengir han Augustinus’ utredning om de sju verdensaldrene. Au-
gustinus er opptatt av at de to første aldrene hver hadde ti generasjoner Aug DGM 
34.190.49, men dette har ikke kompilatoren hatt interesse av å ta med. Han skjærer 
også vekk en kort sammenligning mellom den første verdensalder og menneskets 
barndom. Kompilatoren skyter inn for den annen og femte av disse tidsperiodene 
hvilke år i menneskelivet som svarer til hver verdensalder Stj 40f. Hvilken kilde han 
har hentet dette fra, er ukjent, men en slik inndeling finnes i Imago mundi Chenu 
1957:75 note 3. Honorius Augustodunensis regner imidlertid i Imago mundi tredje 
alder å vare til det 21. leveår, mens vår kompilator regner den å vare til det 28. le-
veår. Han kan derfor vanskelig ha hentet inndelingen fra dette verket. 

I tilknytning til Gn 23 gjengir kompilatoren Stj 44 en oversikt over Guds fem 
verk. Gud har “skapat skipat ok skreẏtt” (creavit, disposuit et ornavit). Det fjerde 
verket er at “hann lętr mannkẏnit aukaz”, og det femte er den evige hvile hos Gud. 
Når det gjelder mennesket, kommer kompilatoren med et par tillegg som synes å an-
tyde noe om hans teologiske oppfatning. Det første er plassert i forbindelse med om-
tale av at Gud har skapt sjelene Stj 3816f “þeira sem hann skapaði siðan hueria a 
sínum skapanar tima”. Et annet kompilatortillegg om samme tema finner vi Stj 4416f 
“skapandi ok samtengiandi huers sem eíns sl sinum eiginleghum likam”. Det siste 
har som bakgrunn Petrus Comestor ord “Corpus fecit de terra, animam de nihilo” 
(Legemet gjorde han av jord, sjelen av intet). At Gud hadde skapt sjelen av intet, har 
kompilatoren gitt uttrykk for Stj 303 “skẏnsamlegan lifs anda (anima rationalis) af 
engu efní”.  Kompilatoren understreker altså at hver enkelt menneskesjel er skapt av 
Gud på sin egen skapelsestid, og føyd sammen hver med sitt eget legeme. Han bru-
ker ellers gjerne begrepet “sál” for å gjengi “anima”, som Stj 3816, men ikke her. 
Flere steder i fortsettelsen framhever han gjennom egne innskudd menneskets fors-
tand. Vi kan vise til den vekt han legger på menneskets “skynsemd”, ikke minst ved 
egne tillegg Stj 316ff og Stj 4721f. Tilleggene synes å ha brodd mot dem som hevdet at 
“anima rationalis”, respektive “anima intellectiva”, ikke var substansielt forent med 
individene Steenberghen 1977:423. Om Gud hadde skapt hvert enkelt menneskes 
sjel og så føyd den sammen med legemet, eller om sjelen til liks med legemet var 
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avledet av foreldrene, var et uklart og omstridt punkt. Problemet hadde konsekven-
ser for forståelsen av hvordan arvesynden ble formidlet. Augustinus var dradd mel-
lom alternativene avledet av foreldrene (traducianismen)/skapt av Gud (creatianis-
men). Den siste oppfatningen vant fram på 1100-tallet Köster 1979:163. Gjennom 
innskuddene viser kompilatoren at han står for creatianismen, og dermed følger den 
viktorinske tradisjon på dette feltet Edsman 1970:328. Vi møter en reflektert teolo-
gisk oppfatning der kompilatoren tar avstand fra den heterodokse aristotelisme og 
viser samstemmighet med Thomas de Aquino.
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Spørsmålet om Adams forhold til dyrene var tema for mye diskusjon innenfor 

middelalderens teologiske utdanning Scheffczyk 1980:113. Kompilatoren understre-
ker at mennesket verdighet og fortrinn framfor den øvrige skapning er at det framtrer 
som fornuftsvesen. Som det første av tre punkter som skal vise menneskets “tígn ok 
virðing” Stj 3017, nevner han to linjer lengre nede at mennesket er skapt i “guðs lik-
neskia”. For å få sagt hva dette innebærer, bruker han litt fritt et Aristoteles-sitat fra 
SH som han setter inn mellom disse to sitatene. Han sier med det uttrykkelig at av 
alt levende i verden var det bare mennesket som fikk “skẏnsemðar skilning”, dvs. 
“ratio” eller “intelligentia”. Gjennom en utfylling fra HS til Gn 318 Stj 5718 framhe-
ver han at etter syndefallet ble menneskenes situasjon mer lik dyrenes. Straffen om-
fattet blant annet tap av forstand og innsikt. Han viser ved dette at han er opptatt av å 
gi sitt publikum klarhet i dyrenes plass og rolle innenfor skaperverket i forhold til 
menneskene. Etter et kommentaravsnitt tar kompilatoren inn hele kapittel 18 “Pote-
stas homini in bestias” (Menneskets makt over dyrene) fra AugDGM. Dyrenes plass 
er et hovedtema både i denne kommentarrunden og den neste. Dette å plassere dyre-
ne i forhold til menneskene er et typisk aristotelisk trekk i middelalderen Grabmann 
1931:42. 

Stjórn I-kompilatoren skiller i første omgang mellom to kvinnevesener, ett han 
kaller “kvennmaðr” (kvinnemenneske) og ett som ble skapt seinere og som nevnes 
“kona”. Det var et stort problem i oldtidens og middelalderens bibelutlegning at ska-
pelsen av mennesket som mann og kvinne blir omtalt under ett Gn 127 Stj 3015 
“karlmann ok kuenmann” (masculum et feminam) og deretter gjentatt som to atskilte 
skaperakter Gn 27 og 23. Dette hadde fått Filo av Alexandria til å hevde at Gud skapte 
to menneskearter: en etter sitt bilde, og en av jord Legum allegoriae I.31f. Kirkefed-
rene polemiserte mot dette. En annen løsning var at mennesket først var skapt and-
rogynt, som en hermafroditt, se bl.a. Hoffeld 1968:430-434. Det ser ut til at denne 
siste løsningen kan ligge bak ordet “kvennmaðr”, som for øvrig ikke var noen uvan-
lig kvinnebenevnelse på norrønt, jf C-V 1975:362 spalte 2. Han lover å komme til-
bake til saken Stj 3015f, men når han gjør dette Stj 5115ff, avviser han inidlertid med 
Petrus Comestor den tanken at det ble skapt to kvinner. Det er verdt å merke seg at 
han gjengir uttrykksmåten “aedificavit” (bygde), som brukes både i Gn 222 og i HS, 
med “skapadi” og legger til “konuna”. Kompilatoren hevder altså at kvinnen også 

 
69 CT 931-3 “Hec autem ultima et completa forma, scilicet anima rationalis, non educitur in esse
a uirtute que est in semine, sed a superiori agente”. Se også samme kapittel linje 27f “a solo igitur
Deo anima rationalis in esse producitur”. Thomas de Aquino har i det foregående tatt avstand fra
at det finnes en “intellectus agens” felles for alle (kapittel 86 i CT). Han har påvist “quod intellectus 
possibilis et agens conueniant in una essentia  anime” (kapittel 87 i CT), og at det bare er én “anima”
i hvert legeme (kapittel 89 i CT). Den heterodokse aristotelisme, som tidligere gjerne har gått under
betegnelsen averroïsmen (fordømt første gang 1270), fornektet det guddommelige forsyn og lærte
at menneskene hadde en felles, fornuftig sjel Mandonnet 1911:172. Denne læren vant innpass også 
i Sverige gjennom den fornsvenske bibelparafrasen. Det er ikke urimelig at vi finner vaktsomhet mot 
den i Norge, når vi tenker på de nære kulturelle forbindelsene som eksisterte mellom de to landene
ved begynnelsen av 1300-tallet. 
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var direkte skapt av Gud, og ikke bare bygd av skapt substans. Dette gjør han til 
tross for at Vincentius SH 1.46.39f framhever at kvinnen ikke var direkte skapt av 
Gud “quia non est a Deo facta immediate, sed formata de viri latere” (for hun er ikke 
gjort umiddelbart av Gud, men formet av mannens side). Kompilatorens oppfatning 
samsvarer bra med en tydelig tendens i samme retning som var kommet til uttrykk i 
Konungs skuggsjá noen decennier tidligere. Bagge 1979:577 hevder at “det er be-
merkelsesverdig hvor lite kvinnens underordning er fremhevet i Kongespeilet”. 
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Gjennom sin bruk av foreleggstekstene gjør Stjórn I-kompilatoren det klart for 
sine tilhørere/lesere at menneskene i urtilstanden hadde fri vilje. Uttrykket “fullko-
mit ok frialst sialfræði” Stj 1317 med varianter blir brukt til å gjengi det sentrale og 
omdiskuterte begrepet “liberum arbitrium” (fri vilje). I Konungs skuggsjá 7916 møter 
vi varianten “frialslict sialfræði”. I Barlaams saga ok Jósafats fra midten av 1200-
tallet finner vi “sialfræðe. er vili er sialfs mannzens” som definisjon av det latinske 
begrepet Astås 1990:137ff. Kompilatoren framhever dette begrepet som viktig, men 
på den annen side understreker han i et sannsynlig egeninnskudd de fristelser og den 
utrivelighet som den onde viljen hos de falne engler stiller oss overfor Stj 1911f. Det 
er tydelig at kompilatoren ønsker å framheve det lystbetonte og attråverdige ved pa-
radistilværelsens uskyldstilstand. Der og da var arbeidet en lyst og glede. Dette blir 
understreket ved hjelp av en Augustinus-tekst Stj 5013ff. Kompilatoren peker på at 
mennesket ville ha vært likt med Gud i udødelighet om ikke syndefallet hadde fun-
net sted. At han flere ganger kommer inn på udødelighet som hørte med til mennes-
ket fra det var skapt, viser at dette anså han som et uhyre viktig tap for mennesket 
ved fallet Stj 384f, Stj 486 og Stj 596. I et eget, lite avsnitt, Stj 3222-336, gir han en 
skildring av menneskets urtilstand. Betegnelsen “meinleysisstétt”, som gjengir det 
vanlige skolastiske begrep for urtilstanden “status innocentiae”, fungerer som signal 
for overgang til innskuddet. Han framhever, ved hjelp av kildene og i samsvar med 
vanlig oppfatning, at en frukt av syndefallet var sterk oppblussing av seksual-lysten. 
Dette gjør han ved hjelp av et Augustinus-innskudd Stj 5729ff. Men han nevner ikke 
med et ord at Adam hadde en helliggjørende nåde før fallet, slik Thomas de Aquino 
hevder Köster 1979:18. I stedet taler han om at mennesket i urtilstanden var “vtan 
alla sẏnd ok sui uirðu” Stj 334f, og om den evige salighet som en belønning Adam 
skulle ha oppnådd om han ikke hadde falt Scheffczyk 1980:113. Han opererer med 
en kontrast mellom “firmitas” før og “infirmitas” etter fallet, noe som var vanlig in-
nenfor middelalderens teologi. Straffene som blir nevnt i Stjórn I, er slike ytre, kom-
krete, timelige forandringer som særlig porretanerne hevdet fulgte syndefallet. Ty-
piske trekk ved “infirmitas”-tilstanden var for porretanerne hunger, tørst, feber og 
død Köster 1979:128f og 149. Se for øvrig Maximinus Turonensis MPL 57.855. Det 
kan være at kompilatorens interesse for naturviten har ført ham til å framheve slike 
trekk fra porretanernes lære i forbindelse med omtalen av det supra-lapsariske men-
neske Scheffczyk 1963:73. Det kan også foreligge mulige porretanske elementer i 
forbindelse med omtalen av den nyskapte jord som “heímsins smíði” Stj 188 og 13, alt-
så som et emne Gud skulle bearbeide videre. Stykket om ideallivet før syndefallet 
virker som en konkretisering av hva Thomas de Aquino sier i CT  kap. 186 om men-
neskets urtilstand. 

I flere av tekstene kompilatoren gjengir, er det tale om svikt, svakhet og synd. 
Med Vincentius skiller han mellom synder “motí siðsemðum” og “motí boðorðum” 
Stj 26117f, jf Stj 2624f. Han supplerer kilden han har som foreleggstekst, ved  å peke 
på at ved siden av “at sumar sẏnder eru moti ntturu”, finnes det også “svmar 
ntturulegar”. En vanlig skolastisk distinksjon mellom “peccatum naturale (pecca-
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tum originale)” og “peccatum contra naturam (peccatum actuale)” er her fanget inn 
Köster 1979:158. 

Flere ganger finner vi imidlertid at kompilatoren viser tendens til å unnskylde 
synd. Her er en som har ansvar for “cura animarum” aktivt til stede. Således skyter 
han inn en forklarende unnskyldning for Noas drukkenskap etter storflommen, se 
s.170. Et vanskelig punkt var Lots incest Gn 1931ff Stj 187f. Meningene stod her mot 
hverandre innenfor den kirkelige tradisjon, som vi ser av kommentarene i Glossa 
Ordinaria og HS. Fra HS henter han en forklaring på og en unnskyldning for Lot-
døtrenes handlemåte. Han tar også med at Lot ikke kunne unnskyldes for det han 
gjorde. Men så føyer han selv inn en årsaksforklaring, en formildende omstendighet, 
som viser at han er tilbøyelig til å holde med dem som unnskylder Lot Stj 18814f “þui 
at hann var gíntr ok ǫlóðr”. Han unnskylder også patriarken Jakobs svik mot broren 
Esau Stj 2437ff ved innskudd fra SH. Seinere unnskylder han Jakobs fusk overfor fa-
ren, også dette gjør han ved å ta inn tekst fra SH Stj 25114ff. Endelig tar han inn et 
stykke fra SH som skal forklare hvorfor det var nødvendig for patriarken Jakob å ha 
fire koner Stj 26212ff, Vandvik 1959:46f. Selv skyter han her inn “þann tima” Stj 
2621 for å framheve at Jakobs ekteskap ikke måtte vurderes på bakgrunn av gjelden-
de kirkerett i kompilatorens samtid. Den etablerte typologi gjorde det nødvendig å 
fare varsomt med patriarkene, da disse representerte Kirken. Særlig betydelig er det-
te i skildringen av forholdet mellom brødrene Jakob og Esau, der Esau representerer 
jødene og Jakob hedningene. De siste overtar gjennom Kirken førstefødselsrett og 
velsignelse i Guds hushold på jorden. Men når kompilatoren så markert og bevisst 
viser mildhet mot dem som trosser Guds vilje på grunn av arvesynden, stemmer det-
te godt overens med den linje dominikanerne fulgte i sin sjelesørgeriske praksis. 
Denne linje er til evidens klarlagt i dominikaneren Vincentius Bellovacencis’ kom-
mentarstoff, som gir oss hovedtrekkene for rådende praksis i kompilatorens samtid, 
se dessuten Bloomfield 1952:124. 
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Menneskets svar til Gud Gn 312 ved forhøret etter syndefallet fant kompilatoren 
var for knapt kommentert i HS, og han gikk til Augustinus-tekst og SH etter tilleggs-
stoff Stj 5510ff. Det var tydeligvis viktig å få fram karakteren av den synd som ble 
avdekket gjennom mannens svar da han unnskyldte seg etter å ha spist av eplet. Det-
te kommer kompilatoren tilbake til gjennom tilleggsstoffet. Han understreker at både 
mannen og kvinnen syndet av “ofmetnaðr”, og får derved ivaretatt et sentralt augus-
tinsk anliggende. Ordet gjengir vanligvis det latinske “superbia”, se Ksp 9532f i 
sammenligning med Ksp 9325. Kompilatoren føyer selv inn i verket ordtaket “Seall-
dan edr alldrigi segir of metnaðar madrinn. Ek misgerda” Stj 555f Astås 1984. Ord-
taket peker på syndens art og på hvorfor mannen unnskyldte seg. Kompilatoren bru-
ker flere ganger ordet “ofmetnaðr”, enten som aleneord eller i sammensetninger, 
f.eks. Stj 5513f der det gjengir Augustinus’ “more superbiae”. Bagge 1979:577 nev-
ner at ikke bare Eva, men også Adam, ifølge Konungs skuggsjá er skyldig i “super-
bia”, og hevder at forfatteren med dette går bak HS til en eldre tradisjon. Det er et 
augustinsk tradisjonstrekk som slik blir eksponert, og som allerede har tradisjon på 
norrønt område når Stjórn I blir til. Se Kildebruk og redigering. Kompilatoren 
hevder med HS at kvinnen syndet på to måter, og han utvider teksten litt ved å nevne 
hvilke to måter det var Stj 5624ff. For det første lokket hun mannen til å spise eplet og 
unnskyldte seg etterpå. For det andre, og det var overmotssynden, siktet hun mot å 
bli så klok som Gud. Stj 588-10 skyter kompilatoren inn fra SH tilsvarende om man-
nen.  

Teksten til Guds straffeord over kvinnen Gn 316 er hentet direkte fra Vulgata og 
ikke fra HS. Dette kan vi se av Stj 5629 “Þínar eẏmdir” og Stj 576 “sunu þína”, som 
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har grunnlag i Vulgata, men som savner grunnlag i HS. Bibelverset er brutt opp og 
litt omstokket i kompilatorens gjengivelse. “In dolore paries filios” blir gjengitt til 
slutt Stj 575f “Meðr sut ok srleík mantu føỏda sunu þína ok born”. Bibelteksten er 
forkortet ved at følgende to ledd er utelatt: “et conceptos tuos” (og dine unnfangel-
ser) og “et ipse dominabitur tui” (og han skal herske over deg). Dette mildner doms-
ordene noe. Kompilatoren føyer selv til “iafnan” Stj 5625 og 576 “ok born”. Det førs-
te tillegget understreker den varige ordning av forholdet mellom kjønnene som blir 
innført ved syndefallet. Det andre sier at ikke bare sønner, som latinteksten har, men 
også døtre skal fødes med smerte. Begge innskudd er ledd i kompilatorens logiske 
og likhetsorienterte tilrettelegging av stoffet. 
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Gjennom sin utfylling og presisering markerer kompilatoren at han streber etter 
størst mulig parallellitet mellom de to skyldige. Han framhever at hver av dem blir 
straffet på det området av livet der de hadde syndet. Kvinnen som hadde plukket 
frukten, blir straffet ved besvær med sitt livs frukt. Gjennom utelatelser har imidler-
tid kompilatoren svekket og mildnet straffeordene mot kvinnen noe. Hun kommer 
bedre fra det i kompilatorens gjengivelse enn hun gjør i foreleggstekstene han benyt-
ter. Dette synes å være utslag av samme tendens til oppvurdering av kvinnen som 
det er pekt på ovenfor i forbindelse med skapelsen. 

Som i syndefallsberetningen er kompilatoren i fortellingen om Kains brodermord 
Gn 4 opptatt av at synden kommer fra det indre i mennesket. Gjennom stoffutvalg 
og poengtering stiller han de to brødrene Kain og Abel sterkt i kontrast til hverandre. 
Det gjelder etter alt å dømme å sette fram for tilhørerne/leserne eksempel både til å 
ta avstand fra og til å følge. 

Abel var “einn eínfalldr maðr ok meínlauss” Stj 629, en som Gud hadde behag i. 
Kompilatoren har her satt sammen to utsagn, fra henholdsvis SH 1.57.12f og SH 
1.57.22f, og gjort det til sitt eget. Han går videre med å innføre en årsakssammen-
heng mellom sinnelag og yrkesvalg hos Abel, som han sier hadde “gipt” og “gæzka” 
Stj 6219. Dette gjengir kildens “bonitati & gratiae” i omvendt rekkefølge. Vi merker 
oss at kompilatoren bruker et tradisjonelt ord med et folkelig forestillingsinnhold for 
å gjengi “gratia”, som i religiøs sammenheng vanligvis blir benyttet om Guds nåde. 

Kain var “agiarn” Stj 6210, som gjengir “auarus”. Han var også “illskeptr”, som 
svarer til kildens “malignus”. Men særlig vekt legger kompilatoren på at han var 
“ǫfundsjúkr”, som svarer til “invidus”. Dette ordet opptrer nemlig som parord ved 
hvert av de to andre negative begrepene som er benyttet om Kain.70 Det var ifølge 
Gn 45b opp til Kain med sin vilje å holde synden i age. Ved egeninnskuddet Stj 6921 
“sekt ok sẏnd” i Gn 424 får kompilatoren understreket at det var Kains syndeskyld 
som måtte straffes, den som syndens “girnd ok fẏsi” Stj 633, svarende til “appetitus”, 
hadde ført ham ut i. Kompilatoren legger - i samsvar med sin moralistiske tendens - 
vekt på syndeskylden og dens konsekvenser. 

I gudstalen til Kain etter brodermordet skyter kompilatoren inn fra Guds doms-
ord til Adam forbannelsen over jorden som grødegiver, Stj 6321. Utfyllingen supple-
rer negativt Gn 412a og markerer at ordene til Adam også gjelder hans etterslekt. 
Samtidig gjør den parallellen mellom Adams og hans førstefødte sønns syndefall 
evident. Men Kain fikk - og med rette - en tyngre byrde å bære enn faren. Det blir 
berettet - i samsvar med kildene - at han fikk en forbannelse fra Gud over seg, noe 
som ikke skjedde med Adam Stj 641ff. 

 
70 Djevelen er ifølge Thomas de Aquino “superbus et invidus”. Thomas omtaler spesielt “invidia fra-
ternae gratiae” Deferrari 1948:596b. Vincentius taler om Kain som “bonitati & gratiae fratris invi-
dens” SH 1.56.28. 
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Det fortelles videre om forfallet som øker, og som brer seg på jorden gjennom 
Kains ætt. En omtale av den borgen Kain bygde “ india landi” Stj 662f, glir over i et 
kildeutdrag om Augustinus’ to borger fra De civitate Dei “hín himneska hierusalem” 
og “andlegh babilon”. Kompilatoren får klart fram at Kirken har opphav fra Abel. 
Han hopper over ytterligere utdypning av dette viktige temaet, men poengterer Stj 
674f med noen linjer fra samme kilde kontrasten mellom “mannleghre natturu” og 
“guðligri miskunnsemð”. Kompilatoren har selv satt inn “mannleghre” som utfylling 
ved gjengivelsen av “non hoc provenit ex natura” (dette hører ikke med til naturen). 
Ved tilføyelsen får han fram at det er tale om “natura humana” i betydningen “natura 
corrupta” Deferrari 1948:722. Det later til at kompilatoren her tenker i thomistiske 
kategorier. 
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Ved hjelp av tilleggsstoff fra SH får han satt fokus på det moralske forfallet som 
gjorde storflommen nødvendig Stj 8118ff. Selvstendig refleksjon omkring den, slik 
Molland 1972:627 antyder, finner vi imidlertid ikke. Han omtaler derimot i selv-
stendige ordelag Guds vrede for å framheve betydningen av sann anger. Dette gjør 
han ved å omskrive “poenam” SH 1.59.9 til “guðs reíði ok pínu” Stj 8011f. Videre 
setter han inn i Gn 65 fra HS (HG 32.34) “þeira sẏndum ok sektum reiddiz guð” Stj 
8019f, en gjengivelse av “Iratusque Deus peccatis hominum”. Paruttrykket “sekt ok 
sẏnd” Stj 6921  bruker han for å gjengi det latinske “peccatum”, som for kompilato-
ren innebærer at forgåelse mot Gud medfører krav om bot som uttrykk for anger. 
Han setter inn et egeninnskudd om den sanne bot Stj 8012f “ok þeir máttu þa forðaz 
ef þeir villdi snuaz til guðs með sannri iðran”. Stj 819 avslutter han et annet kildeinn-
slag med sin egen tilføyelse “til iðranarennar”. Han legger følgelig sterk vekt på 
angeren. Igjen merker vi sjelesørgerens hånd i tilrettelegingen av stoffet. Det passer 
godt inn i dette mønsteret at han gir utførlig plass til omtale av boten. Ved hjelp av 
et lengre kildeavsnitt forklarer han opphavet til den store kirkelige botspraksis og 
Kirkens behandling av store syndere Stj 5913-601. 

Synden er, etter det vi har sett, for kompilatoren noe annet enn ytre enkelthand-
linger. En indre drift får mennesket til å gå imot Gud, og i denne driften er synden å 
finne. Etter at Petrus Comestor skrev sin moraliserende bibelhistorie HS, var det ty-
deligvis blitt mer aktuelt, sterkere enn han gjør, å peke på at synden sitter i det indre. 
Både kompilatorinnskudd, tekstutvalg og tekstgjengivelse synes å vitne om at ver-
kets opphavsperson ønsker å målbære en antinominalistisk tendens på dette punkt. 

Det moralske aspekt er viktig ved synd og bot for en sjelesørger. Kompilatoren 
vektlegger sterkt denne siden av saken. I HS heter det i en indre samtale hos den tre-
enige Gud om Adam “ut esset quasi unus ex nobis, si stetisset”. Dette blir gjengitt 
Stj 595f “huerr er oss skẏlldi likr hafa uerit meðr odauðleik ef hann hefði rettlega 
stadit”. Kompilatoren har lagt til “meðr odauðleik” og “rettlega”. Også her legger 
han vekt på udødelighet som et viktig tap, det siste av tilleggene viser at han er opp-
tatt av hva som er rett, hva som skjer i overensstemmelse med det som er riktig. Han 
kan også markere at noe har skjedd med urette, i Gn 96 skyter han inn “rangliga” Stj 
911 note. Ved dette foretar kompilatoren en modifisering av bibeltekstens absolutte 
ord og bringer den i samsvar med Kirkens oppfatning av dødsstraff. Samtidig legger 
han inn et normativt element ved å få fram motsetningen mellom det som skjer med 
rette, og det som skjer med urette. Vi finner også at han kan tilføre tekster moralsk 
vurdering gjennom egne tilskudd, som når Josefs brødre karakteriserer sin tidligere 
atferd overfor Josef som en ond handling. Gn 4221d “idcirco venit super nos ista tri-
bulatio” blir gjengitt Stj 32212f “fyrer þersa vra giǫrð ok grimmle`i´k kemr oss nu 
þersi kuǫl ok þrǫnguíng”, der “vra-grimmle`i´k” er kompilatorens tillegg. Et annet 
eksempel er kompilatorens tillegg til kilden der han sier at israelittene i tillegg til å 
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være lydige mot Gud skulle være “rettltér” Stj 4398. Kilden, HS, har bare “si obe-
dire sibi vellent” (hvis de vil adlyde ham). Han understreker derved at til lydighet 
hører konkret rettskaffenhet, og aksentuerer slik det moralske aspekt ved lydighet 
mot Gud. 

Påfallende ofte har kompilatoren satt inn i teksten tillegg som uttrykker eller 
markerer lydighet overfor Gud. Som kommentar til Gn 216a har han valgt ut de få 
linjene i HS’ kommentar til tekststedet som prinsipielt tar opp lydighet mot Gud, og 
han gjengir dem slik at han framhever lydighetskravet sterkere enn Petrus Comestor 
gjør “ut sicut terra sibi, sic ipse obtemperaret suo creatori. ... Vt homo sciret se esse 
sub Domino, preceptum accepit a Domino”. Dette blir til Stj 5017-20. Kompilatoren 
har etter alt å dømme hentet bibelordet fra HS og setter det i kortform først, dernest 
følger kommentar. Han har snudd noe om på stoffet i forhold til kilden og har satt 
inn “eiga. ok drottnan”. Gjennom omredigeringen og tillegget framhever kompilato-
ren sterkere lydigheten mot Gud. Det dreier seg her om et lydighetskrav som er en 
nødvendig forutsetning for at skaperverket skal være i harmoni. Kompilatoren fram-
hever også patriarken Jakobs lydighet mot Gud ved et egeninnskudd i Gn 371, idet 
han etter bibelverset føyer til “epter guðs boðskap” Stj 2892. Endog i direkte gudsta-
le kan han komme med innskudd av dette slag, som i Ex 716 “sem ek hefer boðít” Stj 
43323. Særlig flittig blir lydigheten mot Gud framhevet gjennom kompilatorinnskudd 
i forbindelse med at Moses og Aron går fram for farao for å få ham til å la israels-
folket fare Stj 40315-4178. I omtalen av Mose og Arons ledelse av israelsfolket un-
derstreker kompilatoren stadig at de to lederne handlet i lydighet, som Stj 4413. Her 
ser vi altså et trekk som er forsterket i forhold til både Vulgata og HS. Kompilatoren 
benytter også anledningen til å understreke ved egeninnskudd at Juda-stammen ble 
betrodd ledelsen av israelsfolket på grunn av sin tro og sin lydighet mot Gud. Det 
kortfattede “unde et ibi meruit regnum” bli korrekt gjengitt, men blir samtidig be-
traktelig utvidet Stj 43319-21. Her er “ fẏrir sína tru ok hlẏdní” kompilatorens tillegg. 
Dette er et trekk Stjórn I deler med Stjórn II Stj 47429f og Holm perg 12 IV fol Stj 
12264. Men kompilatoren kan også framheve når noe er imot Guds befaling, som Ex 
1627, der han har utvidet teksten med “motí guds boðskap uk Moẏsi”. 
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De markerte egeninnslagene i gjengivelsen av utferdsbolken i Exodus vitner om 
en kompilator som målbevisst poengterer lydighet mot Gud som grunnleggende vik-
tig for et folk under ekstreme og vanskelige forhold. Samtidig får han markert at det-
te står i klar kontrast til den ulydighet, trass og hardhet farao utviste, og som til sist 
gjorde ham til en taper. Alternativene lydighet/ulydighet blir gjennom dette eksemp-
lifisert for tilhørerne/leserne, med de konsekvenser som ligger i hvert av alternative-
ne. Samme tendens finner vi i prekenavsnittet når kompilatoren etter at de ti bud er 
nevnt i en homilie, føyer inn “þꜷ sem aller ver erum skẏllduger at hallda” Stj 2236f. 

En som innretter sin tekst på denne måten, viser at han tydelig legger vekt på det 
moralsk oppdragende, noe som var et framtredende trekk i dominikanernes forkyn-
nelse og undervisning Hinnebusch II 1973:99. Dette er godt i tråd med den vekt som 
legges på moralsk oppdragelse både i forordet og i innledningens ord “hann mettí 
því siðlausa folki f stiornat til goðra siða” Stj 112f. 

Innledningen til verket begynner med en allusjon til Apostolicum “ALmttígr 
guð” Stj 72. I dette ligner Stjórn I og Snorre-Edda hverandre SnE I 1848:2. Litt leng-
er ute fletter han den første trosartikkel inn ved overgangen mellom to Augustinus-
sitater Stj 95 “guð faðer allra luta skapari”. Dette leddet av trosbekjennelsen er her 
gjengitt i en kortversjon som ikke er kjent ellers innenfor norrønt område. Første del 
viser likhet med Holm perg 15 4o 68r15 “guþ ... fǫþor almatkan”, som der gjengir 
“Deum ... patrem omnipotentem” Arkel 1977. Siste delen gjengir den hyppig fore-
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kommende formuleringen “creator omnium”, evt. “omnium creator”. Den forekom-
mer i biskop Ambrosius’ kjente vesperhymne “Deus creator omnium”. En allusjon 
til den athanasianske trosbekjennelse har kompilatoren skutt inn på overgangen mel-
lom to kilder Stj 311f “.iij. personur eru i guðs þrenníngu. faðer ok sonr ok heilagr 
andí ok þær allar erv þo einn guð”. Jf Symbolum Athanasii ledd 3 “unum Deum in 
trinitate” og ledd 5 “Alia est enim persona patris, alia filii, alia spiritus sancti”. Det 
første av disse leddene synes å danne bakgrunn for Nikolásdrápa 1 “eining i þren-
ningu” SnE II 1852:208. I en referanse til flertallsformen i Guds rådslutning Gn 126 
“faciamus”, skyter kompilatoren forklarende inn i kildeteksten til Stj 314f “guðs per-
sonur faðer ok sonr ok heilagr andi”. Dette er igjen en tydelig allusjon til bekjennel-
sesformularer. Bruken av disse innskutte allusjonene viser at kompilatoren legger 
vekt på Kirkens trosbekjennelser som norm og grunn i sitt oppdrag, sannsynligvis av 
pedagogiske årsaker. 
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Personen bak Stjórn I tenderer i retning av å gi gudsbegrepet en mer positiv 
emosjonell valør enn det har i Vulgata og i HS. Et eksempel på dette har vi i ordene 
om Enosj Gn 426 “iste coepit invocare nomen Domini”. Dette er gjengitt Stj 716, der 
det emosjonelt nøytrale “coepit” er transponert over til det mer følelsesbetonte 
“gỏrdi ser kięrt”. Det Gud sier, blir gjerne gjengitt i sin helhet. Verket har med alle 
bibeltekstene der Gud gir løfter til fedrene, og kompilatoren er omhyggelig med å få 
disse tekstene utførlig og korrekt presentert.  Det er tydelig at han legger mer vekt på 
dette enn Petrus Comestor gjorde. Gn 3511f Stj 28519 er Guds løfte til fedrene om ætt 
og land gjentatt i direkte gudstale. Kompilatoren har bare en liten, ubetydelig utela-
telse i forhold til bibelteksten, mens Petrus Comestor helt har utelatt løftet her. Som 
følge av den vekt gudstalen har, får også rammen omkring den, gudsåpenbaringen, 
vekt. I gjengivelsen av Guds åpenbaring for patriarken Jakob Gn 462, skjer det såle-
des en forskyvning over fra Jakob til Gud som hovedperson. Dette ser vi klart når vi 
sammenligner Vulgatas ord: “audivit eum per visionem nocte” med gjengivelsen Stj 
33416f “uitraðiz guð honum á náttar tíma”. 

Det vanlige verbet for at Gud åpenbarer seg, er i Hieronymus’ bibelspråk “appa-
reo”. I det ligger hovedvekten på å komme til syne, vise seg. Når dette skal gjengis i 
Stjórn I, anvendes vanligvis refleksivformen “vitrask” av verbet “vitra”. Her er vek-
ten skjøvet over fra det å vise seg til det å gi seg til kjenne Stj 1591. Kompilatoren 
knytter til en tradisjon innenfor religiøs språkbruk Fritzner III:976. I uttrykksmåten 
ligger en programmatisk tilbakeholdenhet overfor en altfor konkret uttrykt gudså-
penbaring. Denne oppfatningen blir forsterket ved at han tydelig reserverer seg mot 
å la gudsåpenbaringen få objektiv virkelighetskarakter. I fortellingen om at Gud og 
to menn kommer til Abraham Gn 182, gjengir kompilatoren “apparuerunt” med “ þa 
sẏndiz honum sem” Stj 1785. I fortellingen om patriarken Jakobs syn av himmelsti-
gen Gn 2811, understreker han ved å gjengi “requiescere” med “leggiaz niðr til 
suefns” Stj 2561, samt ved å føye inn i neste vers “er hann uar sofnaðr”, at dette var 
et drømmesyn. Den samme tendensen ser vi i gjengivelsen av fortellingen om Josef 
og Aseneth. Det fortelles, i samsvar med SH, at Aseneth så en mann stige ned fra 
himmelen, men det blir skutt inn foran dette Stj 31313f “henní sẏnðiz þar sem hun l 
sem”. I fortellingen om faraos drøm Gn 412 blir skutt inn “honum sẏndiz sem”. Det-
te understreker, sammen med “þottiz” i foregående linje, at det dreier seg om et 
drømmesyn. Vi minner også om at Gn 415 “et vidit” blir gjengitt Stj 30321 “honum 
sẏndiz sem”. Gjengivelsen av to skriftsteder fra Mose kamp mot faraos illusjonsma-
kere må også nevnes i sammenhengen, Ex 722a Stj 4055-7 og Ex 87a Stj 40623f. Begge 
skriftstedene fra Vulgata er litt utvidet med innslag fra HS. I det siste står det “síon-
huerfingum”, noe som dreier tanken i retning av synkvervinger, blendverk av det 
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slaget vi møter i Gylvaginning SnE I 1848:341, samt i Ynglinga saga i Snorres Ko-
nunga sǫgur Heimskr:635. 

Det virker som om det er av betydning å markere skille mellom drømmesy-
ner/forestillinger og ytre virkelighet. Sammen med førstnevnte kategori står blend-
verk og illusjoner. Det gjelder å ikke blande slike elementer inn i virkelighetsoppfat-
ningen eller la dem få styrende makt i forholdet til Kirkens tro. 
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Kompilatoren har en kritisk holdning til bokstavelig forståelse av gudsåpenba-
ringer i de bibeltekster han gjengir. Han prøver å unngå eller eventuelt å åndeliggjø-
re omtale av Guds synlige nærvær, som Det gamle testamente omtaler ved flere an-
ledninger. I gjengivelsen av Gn 115 Stj 9820-22 sløyfer kompilatoren de to første or-
dene “descendit autem”, de er med i HS. Det passet ikke inn i hans virkelighetsopp-
fatning at guddommen manifesterte sitt nærvær ved å gjøre seg synlig for mennes-
ker. Siden de nevnte ordene er utelatt fra verset, får ikke kompilatoren gjengitt det 
Vulgata sier om formålet med nedstigningen, innledet med “ut”. Han velger i stedet 
å gjengi den latinske verbalformen “videret” med “geẏmði at”. Vi står altså overfor 
en bevisst bearbeidelse av verset for å tilpasse det den virkelighet publikum kjente, 
og som kompilatoren mente å kunne forsvare. Sannsynligvis har vi også i gjengivel-
sen av Gn 117 en bevisst omlegging av bibelverset for å unngå å si at Gud steg ned. 
“Niðrum þa ok neísum” virker noe søkt når Vulgata-teksten sier “descendamus et 
confundamus”. Mens Gud sier til sitt himmelske råd i latinteksten “la oss stige ned 
og forvirre”, har oversetteren/kompilatoren latt begge verbene han benytter, gjelde 
tungemålet. Bare “confundamus” styrer dette objektet på tekststedet i Vulgata. Det 
betyr at oversetteren tar “descendamus” i overført betydning. Også HS har dette ver-
set, men der er denne verbalformen erstattet med “Venite”. 

Den samme unnvikende tendens møter vi i beretningene om Abrahams møter 
med Gud. Gn 1722b “ascendit Deus ab Abraham” er ikke med Stj 17519. I den drama-
tiske dialogen Abraham har med sin Gud før dommen over byene Sodoma og Go-
morra blir beseglet, gjengis riktignok Gn 1821 “descendam” i gudstalen samvittig-
hetsfullt Stj 1812 “Niðr þagat man ek stíga”. Her dreier det seg imidlertid om et løfte 
om å undersøke forholdene i byen nærmere, og dette behøver ikke innebære en di-
rekte, fysisk konfrontasjon Gud - menneske. Ved dialogens avslutning heter det Gn 
1833 “Abiit Dominus”. HS har en forklarende glosse i tillegg “id est non apparuit”. 
Bibeltekst og glosse lyder i gjengivelsen Stj 18214: “þa huarf hann fra honum at 
sẏn”. Ved tillegget “at sẏn” åpner kompilatoren for en åndelig forståelse av skrift-
stedet, i retning av Andreas av St. Victors oppfatning av det Smalley 1984:143f. Ut-
trykket sier nemlig at det dreide seg om en visjon, en åpenbaring Fritzner III art. 
“sýn” punkt 3. Den konkrete, ytre opplevelse blir dermed avstreifet, uten at kompila-
toren må gå utenom teksten eller omskrive den. 

Det samme finner vi er tilfelle i gudsåpenbaringen for patriarken Jakob. Det he-
ter om avslutningen av møtet at Gud Gn 3511 “recessit ab eo”. Dette gjengir kompi-
latoren slik Stj 2861 “Epter þat huarf hann i fra honum at sẏn”. Det er tydelig av 
terminologien at han her vil avsvekke møtet med Gud fra fysisk realitet til visjon. 
Han ønsker å unngå at tilhørerne/leserne får en altfor bastant og konkret oppfatning 
av Guds nærvær. Det er tross alt gjennom det skrevne ord Gud gir seg til kjenne i 
Kirkens tid. 

I tråd med dette blir også omtale av Guds direkte inngrep og handling omskrevet 
eller neddempet. Den aktive uttrykksmåten Gn 914 “cumque obduxero nubibus cae-
lum” blir i gjengivelsen dreid over til et kausativt uttrykkssett Stj 9116f “Ok þann 
tíma sem ek hefer himíninn skẏia ltið”. Det samme legger vi merke til i Noa-
fortellingen. Etter at Noa og hans familie hadde gått inn i arken, forteller Vulgata-
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teksten at Gud stengte døren utenfra Gn 716c “et inclusit eum Dominus deforis”. 
Kompilatoren omskriver dette til Stj 867f “þa let guð hennar dẏrr uerða bẏrgðar 
utan”. 

Vulgata forteller at etter syndefallet gjorde Gud skinnkjortler til Adam og Eva 
Gn 321, det samme forteller HS. Men gjengivelsen av dette i Stjórn I gir en litt annen 
versjon Stj 589f “let guð drottínn þa fyrer englanna þionostu kẏrtla af dauðra kuiken-
da skinnum verða giǫrfa adam ok eue”. Dette er en kombinasjon av Vulgata-tekst og 
HS-kommentar. Men i forhold til begge disse kildene er Guds direkte inngrep av-
svekket ved innskuddet “fyrer englanna þionostu” (ved hjelp av englenes tjeneste). 
Innholdet i tillegget er noe kompilatoren har sluttet seg til fra tidligere tekst. Nøyak-
tig samme uttrykk er brukt Stj 5118 ved omtalen av at kvinnen ble skapt. Der er det 
hentet fra HS, som har “ministerio angelorum”. Ved hjelp av kombinasjoner av bi-
beltekst i samspill med andre kilder griper han her aktivt inn i framstillingen som te-
olog. Det samme ser vi i framstillingen av hvordan byene Sodoma og Gomorra ble 
ødelagt. I gjengivelsen av Gn 1924 ser vi at Vulgatas “Dominus pluit” ved omskri-
vende kausativ blir til Stj 18517 “let guð regna”. Vi har her for oss en tradisjonell ut-
trykksmåte i bibelsammenheng Kirby 1976:9f, dette til tross for at verbet “rigna” 
kan stå med personlig subjekt på norrønt, se Kirby 1976 under Mt 544f. Kompilato-
ren utelater “a Domino” foran “de coelo” ved slutten av verset og sier bare “af himní 
niðr”. Gjennom de endringer vi har påpekt i gjengivelsen av Gn 1924, blir det i Stjórn 
I ikke så framtredende og klart som i Vulgata at det var ved Guds aktive og direkte 
inngrep det regnet ild og svovel over byene. I det følgende verset foretar kompilato-
ren en tilpasning av teksten slik at Guds virksomhet i sammenhengen blir betydelig 
avsvekket i forhold til Vulgata. Det knappe og markerte “et subvertit civitates has” 
blir til “let hann þessarborger vm snuaz ok sokkva”. I omtalen av storflommen blir 
også Guds direkte, aktive inngrep trengt noe tilbake i gjengivelsen. Gn 617a “ecce 
ego adducam diluvii aquas super terram” er gjengitt Stj 8217f “man ek vǫtn lta fleða 
ẏfer alla verolldina”. 
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Også på en rekke andre punkter kan vi finne avsvekking av Guds direkte inngrep 
i forhold til Vulgata. Exodus lar flere ganger Gud si om farao “indurabo cor eius”. 
Han vil gjøre faraos hjerte hardt foran israelsfolkets utferd fra Egypt. Andre steder 
heter det at farao selv gjorde seg hard mot bønnen om å få reise. De sistnevnte tekst-
stedene blir korrekt og samvittighetsfullt gjengitt. Men kompilatoren unnlater kon-
sekvent å si at Gud gjør faraos hjerte hardt. I dette viser teksten fellesskap med 
Holm perg 12 IV fol. Kirby 1986:53 note 9 har merket seg denne motsetningen, og 
hevder at teksten “has been‘cleaned up’ in places”. Et uttrykk som forekommer flere 
ganger i Exodus foran utferden, er Stj 39412 “hans hearta man ek harðna lta” med 
varianter som f. eks. Stj 4023 “Enn hans hearta man harðna” og Stj 4309 “man hans 
hearta þa harðna”. Vulgata-tekstens passive uttrykk Ex 145 “inmutatumque est cor 
Pharaonis” har Gud som handlende subjekt, men i den norrøne gjengivelsen blir fa-
rao subjekt Stj 4319 “þa kastade hann vm sinum hugh ok hearta”. I Ex 1417 er også 
Gud talende subjekt, men Stjórn I-teksten legger ansvaret for hardheten mot israels-
folket på egypterne selv Stj 43221 “Manu egipta landz menn þa sua harðna”. På 
samme måte blir Guds direkte inngrep svekket ved tilrettelegging og redigering av 
stoffet om Egypts ti plager. I gjengivelsen av Ex 1229 “percussit Dominus” omskri-
ves teksten til Stj 42411f “þ léét hann þat slagh ẏfer koma”. Og i stedet for å følge 
Ex 104 og si at Gud vil lede grashopper inn i Egypt, blir gjengivelsen utformet slik 
Stj 41422f “þa man ek locusta ínn láta leidaz”. 

Men ikke bare i ulykker og harde straffedommer er kompilatoren bevisst opptatt 
av å svekke Vulgatas og andre kilders ord om Guds direkte inngrep. Det samme 
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gjelder i omtalen av Guds ledelse av israelsfolket. Vulgata forteller sterkt og markert 
at Gud førte folket ut av Egypt, den norrøne gjengivelsen legger vekten på at folket 
drog ut under Guds forsyn. Ex 1317f legger hovedvekten på at Gud leder folket, dette 
blir til Stj 4282 “þa foru þeir ... medr guds forseo”. Begrepet “forsjó” er her brukt i 
betydningen “providentia Dei”, jf Stj 33619f “fǫðurlegrar forsionar” for HS “patris 
providentiam”. Det blir ikke nevnt direkte i Stjórn I at Gud drog foran folket under 
utferden, slik Vulgata-teksten uttrykker det. Teksten er i gjengivelsen litt omskrevet 
og sier at Gud lot skystøtten og ildsøylen fare foran dem. Ex 1321 “Dominus autem 
praecedebat eos” blir til Stj 42917f “hann léét ... fẏrer þeim fara”. Ved omskrivning 
blir det også unngått å si at Guds inngrep var direkte årsak til egypterhærens under-
gang i bølgene da vannet strømmet tilbake etter tørrleggingen av fluktrennen. Vulga-
ta sier Ex 1427 “involvit eos (dvs. egypterne) Dominus in mediis fluctibus” idet vers-
innholdet kombineres med “reversaeque sunt aquae” osv. i det følgende vers. Dette 
blir gjengitt slik Stj 43421f “ok fell i fyrra stad sem þat uar aðr uant. kom siofar 
stormrinn sua framt þeim í mot”. At omtalen av Guds inngrep er direkte utelatt i 
gjengivelsen, taler for seg selv. Guds direkte inngrep mot farao, som ville ha Ab-
rams hustru i sitt harem, er imidlertid samvittighetsfullt og fullstendig gjengitt, som 
en sammenligning viser. Gn 1217 “flagellavit autem Dominus Pharaonem plagis 
maximis et domus eius” blir til Stj 16011f “Guð barði pharaonem okhans heimollekt 
folk meðr morgum afellum”. Her var det ikke snakk om overnaturlige inngrep eller 
at uskyldige mennesker ble påført lidelse, men om Guds lydige tjener som får be-
skyttelse og hjelp. 
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I fortellingen om Abrahams trellkvinne Hagar og sønnen Ismael Gn 21 holder 
gutten på å omkomme av tørst i ørkenen. I Gn 2117 heter det “exaudivit autem Deus 
vocem pueri vocavitque angelus Domini Agar de caelo dicens quid agis Agar noli 
timere exaudivit autem Deus vocem pueri de loco in quo est”. Dette gjengis slik Stj 
19317-19 “Guðs engill kallaði þa til agar sua segiandí. huat giǫrer þu agr? hirð æigi 
at ottaz þuiat guð heẏrði sueinsins rǫdd ok enn. helldr þína fyrer sueínsins skẏlld”. 
Sammenligning viser at vi her har for oss en noe fri gjenfortelling av bibelverset. At 
kompilatoren ikke synes det er nødvendig å si to ganger at Gud hørte gutten, trenger 
vi ikke tillegge så stor vekt. Mer påfallende er det ved første øyekast at han unnlater 
å fortelle at engelen ropte fra himmelen. Men dette kan vi imidlertid heller ikke til-
legge noen vekt, siden det står i Stj 19920 “þa kallaði guðs engill af himní”. Vi ser av 
gjengivelsen at både bønnhørelsesmotivet og det overnaturlige i episoden er ned-
dempet ved kompilatorens tilrettelegging av stoffet. Det samme finner vi er tilfelle i 
en kommentar til patriarken Jakobs nattlige kamp med Gud ved Jabbok-vadet Gn 
3223-29 som kompilatoren setter til etter å ha fortalt med HS at “hann stoðz usigraðr 
moti gudi”. Tillegget som så kommer, lyder “eðr sialfs hans kraptí”. Han vil tydelig-
vis avsvekke den oppfatning at det var Gud selv, in persona, patriarken hadde møtt. 
Under den nattlige brytekampen med en fremmed hadde denne tatt på Jakobs lår, og 
da visnet lårmuskelen. Kompilatoren gjør i sin gjengivelse den underfulle berøringen 
til et kirurgisk lyninngrep der den fremmede tar vekk en sene, og han skyter inn “var 
sem” foran “han visnadi” Gn 3225. Han bøyer med andre ord sin tekst i retning av 
det fornuftsmessig akseptable. En sammenligning med ordlyden i Vulgata viser klart 
dette, for der står “tetigit nervum femoris eius et statim amarcuit”. 

Som vi allerede har sett, er det ikke noe problem å omtale engler i Stjórn I. Che-
rubim er omtalt som paradisets voktere etter utdrivelsen Stj 6022ff, og det blir tatt inn 
skildringer av englene fra kildematerialet. En utførlig engleomtale er tatt med Stj 
1523-1718, og Stj 2565-8 har kompilatoren med en beskrivelse av et englesyn som Pe-
trus Comestor har hentet ordrett fra JosAnt 1.280 Blatt 1958:160. Flere andre steder 
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er også engler omtalt. Kompilatoren sier i et egeninnskudd helt i begynnelsen av 
Stjórn I at de er “vsẏníligra” Stj 1312. Ikke alle steder der Vulgata omtaler engler, er 
dette tatt med i Stjórn I. Det er ikke alltid de passer inn på grunn av økonomisering i 
stoffpresentasjonen og av hensyn til enhet og konsekvens i framstillingen. Som ek-
sempel nevner vi at når Gn 3111 “dixitque angelus dei ad me ...” er utelatt, har dette 
sin grunn i økonomisering med stoffmengden slik at gjentakelse blir unngått. Kom-
pilatoren har også skåret vekk som overflødig patriarken Jakobs omtale av den red-
dende engel Gn 4816a, mens verset for øvrig er beholdt Stj 3452. Dette er gjort av 
hensyn til tekstens indre enhet. Slik kompilatoren gjengir den, er Gud subjekt hele 
veien. 
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Kompilatoren vil tydeligvis ikke omtale Guds vrede for direkte og sterkt. Ex 414 
“iratus Dominus in Mosen” (Herren ble vred på Moses) demper han i gjengivelsen 
ned til Stj 2615 “Guðe mislikaðe þa nokkut sua viðr Moẏsen”. Han unnlater å nevne 
Guds vrede i forbindelse med dalen der Dødehavet kom til å ligge. HS har en set-
ning om dette som lyder “que per iram Dei post uersa est in mare mortuum”. Dette 
blir gjengitt Stj 16321 “enn iþessum agieta dal varð siðan þat dauða haf”. Her er “per 
iram Dei” utelatt, mens det øvrige stoffet fra avsnittet i HS er gjengitt. Dette er altså 
en liten, men vesentlig utelatelse. Som den gode sjelesørger han er, vil ikke kompila-
toren skremme sine tilhørere/lesere med den vrede Gud. Han utelater også rett etter 
“brunn” “sathanam, id est” (Satan, dvs.) Stj 2468, mens alt ellers i HS om brønnstri-
den det dreier seg om, er med. Han hopper over et avsnitt i HS (HG 32.27-29) der 
“demones” er omtalt “Potuit etiam esse ut incubi demones genuerunt gigantes ...” 
(Det kunne endog inntreffe at iboende djevler avlet giganter), utelatt Stj 7913. I sam-
svar med dette nevner han heller ikke Gehenna. Når han Stj 13415 forteller om fjell 
som spruter ild og svovel, har han utelatt fra kilden “unde et Gehenna” der Gehenna 
er et navn brukt om vulkanen Etna på Sicilia, idet det peker på helvete som pinested. 
Vulkanfjellet Hekla på Island nevnes sammen med Etna og Vesuv Stj 12218f. Det var 
beryktet som stedet der de fordømte sjeler oppholdt seg. Vulkanske foreteelser på Is-
land ble i det hele sett på som bevis for helvetes eksistens Sigurður Þórarinsson 
1976:266. Kompilatoren ønsker øyensynlig ikke å gjøre seg til talsmann for slike 
oppfatninger. Ordet “helvíti” bruker han som gjengivelse av “inferi” Stj 3241, men 
også for “infernum” der dette ordet er brukt i vid forstand og i tillegg til helvetet 
også omfatter purgatoriet Stj 323 og Stj 2949. Personen bakom Stjórn I har etter alt å 
dømme lite til overs for middelalderens demonologi. Han viser seg også som skepti-
ker hva angår en del andre punkter av Kirkens bibelutlegning og troslærdommer. Så-
ledes stryker han følgende ord fra kilden etter Stj 5613 “lifdaga”: “Immo abstulit ei 
uocem et posuit ei uenenum in ore”. Straks etter syndefallet tok Gud stemmen fra 
slangen (den kunne jo snakke!) og gav den gift i munnen. Strykningen må være be-
visst utført, da teksten er fullstendig gjengitt på begge sider av den. Stj 5225ff hadde 
kompilatoren gjort det klart at det var Lucifer som snakket gjennom slangen. Ved 
strykningen slapp han å ta stilling til om slangen kunne snakke før syndefallet. 

En skeptisk holdning stikker også fram når kompilatoren etter Petrus Comestor 
forteller om øyer “in quibus nullus moritur”, og gjengir dette Stj 6013f “i huerium er 
menn deẏia seínt eðr æigi”. Gjengivelsen gir en betydelig svekkelse i forhold til fo-
releggsteksten. I gjengivelsen av fortellingen i Gn 1926 om Lots hustru som ble til en 
saltstøtte, møter vi samme skepsis. I Vulgata lyder det “respiciensque uxor eius post 
se versa est in statua salis”. Dette er nesten ordrett gjengitt i SH, “post se” er skiftet 
ut med “retro”. HS har her “Et respiciens uxor Loth uersa est in statuam salis” (HG 
53,26). Kompilatoren gjengir skriftstedet slik Stj 1867f “Enn sua sem husfru lotz leit 
aptr þa do hon ok varð þuilik at sia sem einn sallt steínn”. Her sies det altså at Lots 
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hustru ble lik å se til som en saltstein. Det legges dessuten til at hun døde. En viss 
tilbakeholdenhet overfor det underfulle og uvanlige kan en også spore i Ex 79f. 
Kompilatoren viker tilbake for å si direkte at Gud ville forandre Arons stav til en 
orm. Ordet for “orm”, “colubrum” (av “coluber” = snok), blir gjengitt Stj 40221 “eítr 
orms mẏnd”. Riktignok står det i følgende vers at “þa varð hann at eítr orme”. Men 
da har tilhørerne/leserne på forhånd fått forklart at det er likheten med en orm som er 
poenget, og ikke forvandlingen. Derfor kan han her holde seg til den bibelske ut-
trykksmåten uten fare for å bli misforstått. På dette punktet viser Stjórn I-teksten 
overensstemmelse i sak med Holm perg 12 IV fol Stj 12263 og 11f. 
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I fortellingen om mannaunderet i ørkenen legger Vulgata i Ex 165 vekten på det 
underfulle i at det israelsfolket samlet på den sjette ukedagen, rakk dobbelt så lenge 
som det som ble samlet inn hver av de andre ukedagene, selv om samme mengde var 
samlet inn. Dette skulle nemlig rekke også til den sjuende dagen, som var sabbat og 
arbeidsfri dag. I gjengivelsen blir dette imidlertid dreid i retning av at folket skulle 
samle dobbelt så mye den sjette ukedagen som hver av de andre. Denne forskjellen 
går klart fram ved sammenligning med Vulgata “die autem sexta  parent quod infe-
rant et sit duplum quam colligere solebant per singulos dies”. Dette er gjengitt Stj 
44012-14 “A hinum .vi`ta´. deghi skulut þer tueggia dagha kost ok at vínnu samman 
taka ok ẏdr til bordz bua”. Ifølge den latinske teksten er innsamlingsmengden den 
samme den sjette som de andre ukedagene. Det er under tilberedelsen maten blir 
drøyet så den varer i to dager. I Stjórn I er omtalen av tilberedelsen flyttet til slutten 
av det som sies. Dermed blir det der tale om å samle inn mat og forberede underhold
for to dager, noe som er mer forklarlig enn at mannaen vokser til det dobbelte under 
tilberedningsprosessen. 

Etter at Elieser, patriarken Abrahams trofaste tjener, har nådd fram til Mesopo-
tamia med det oppdrag å bringe Abrahams sønn Isak en hustru fra det gamle slekts-
landet, ber tjeneren en bønn til Gud, heter det Gn 2312-14. Foran bønnen skytes det 
inn en innledning til dette Stj 20419-21 “enn hann talaz uiðr einn saman dictandi sér 
eitt euentẏr af hueriv er hann megi marka huart guð uill heẏra hans bęn eðr æigi”. 
Her blir det tydeligvis sagt at Elieser med sin bønn etablerer en oppfatning av virke-
ligheten der han plasserer Gud inn som hjelpemiddel, mens han egentlig taler om 
seg selv. At kompilatoren også i Hagar-fortellingen Gn 2117 har utelatt gjengivelse 
av “exaudivit autem Deus vocem pueri” ved begynnelsen av verset Stj 19317, styrker 
denne oppfatningen. Verbet “dikta” er tidligere Stj 6019 brukt som synonym/parord 
til “lýga”. Substantivet “æfintýr” er ellers i Stjórn brukt om “skjebne” eller “begi-
venhet”. På vårt sted betyr det nærmest “oppdiktet fortelling”. Når “dikta” her blir 
brukt sammen med “æfintýr”, må dette tyde på at det er tale om påfunn, innbilning 
Fritzner III:1069 spalte 1. C-V 1975:758 spalte 2 gjengir det på vårt sted med “a ta-
le”. Verbet synes å ha et sterkt element av fiksjon innenfor sin betydningsramme. Se 
til bruk og betydning av det i religiøs litteratur Kreutzer 1977:146-148, vi viser for 
øvrig til AMKO. 

Et avsnitt fra Etymologiae Stj 11810ff virker som en prinsipperklæring kompilato-
ren slutter seg til. Det faller godt inn i måten å behandle mirakelstoff og merkelige 
ting på når personen bak Stjórn I sier: “Ut fra den oppfatning han gjør seg til tals-
mann for og setter fram, er Skaperens vilje uttrykt i skaperverkets natur, slik at un-
dere og respektinngytende skapninger ikke er mot naturen, men mot den natur vi har 
kjennskap til”. Da kan han bevare sin kritiske sans og sin skepsis og samtidig legge 
til rette stoffet ved å dempe ned, utelate eller legge til en modererende kommentar. 

Den kritiske holdning personen bak Stjórn I viser, faller godt sammen med bildet 
av den skepsis til overnaturlige elementer som kan spores i 1200-tallets religiøse lit-
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teratur Magerøy 1961:351, Turville-Petre 1972:116. Det er sannsynlig at denne re-
serverte innstillingen er en reaksjon mot de noe fantasifulle beretninger fra apokryfer 
som hadde fått innpass i religiøs forkynnelse og litteratur, og som en kan finne bl.a. i 
GnoHom 1931:31ff, Tveitane 1967. 

I forbindelse med Gn 14 settes det inn et kildeavsnitt som omhandler evkaristien 
Stj 1672ff. Vers 18 var en av nøkkeltekstene i middelalderkirkens bibelske begrun-
nelse for messeofferet og transsubstansiasjonsteorien Johansson 1967:181. Petrus 
Comestor avstreifer imidlertid det kristologiske aspektet i verset i sin litterale tekst-
utlegning. Han tar ganske kort med litt om presteskapet, men han drøfter ikke hvil-
ken betydning brød og vin skal tillegges. Men dette spørsmålet hadde fått økt betyd-
ning siden Petrus Comestors tid, ikke minst etter at transsubstansiasjonen var blitt 
offisiell kirkelære fra 1215 av. Vincentius tar saken opp i SH, og et avsnitt derfra er 
føyd inn i Stjórn I. Men kompilatoren selv fyller også ut med enkelte små tillegg der 
han benytter ord og uttrykk fra messeterminologien. Han skyter således inn Stj 1655f 
“meðr þersari offran ok presenteran”, et typisk geistlig uttrykk for evkaristien, jf 
Fritzner. Innskuddene Stj 1676f “hegat i uerolldina” og “ hinvm helga króssi” viser 
at han vil framheve de objektive frelseshandlingene i historien mer enn symbolfunk-
sjonen og kirkens autoritet. Tilleggene de følgende linjer “fagrlegha”, “sęta” og 
“signaða” antyder at sakramentene er bærere av Guds nåde og ikke bare tegn for 
den. Disse trekkene synes å vitne om en bevisst antinominalistisk tendens. Kompila-
toren uttrykker seg her i samsvar med offisiell kirkelære, men gjennom tilleggene 
synes han å ville poengtere det han oppfatter som de objektive frelseshendinger. 
Thomas de Aquino hadde - i motsetning til fransiskanerne - avvist den oppfatning at 
det sakramentale tegn ikke bar i seg guddommelig kraft. Seeberg 1930:510 “Hugo 
hatte die praktisch maßgebende Formel geprägt: das Zeichen  e n t h ä l t  die Gnade 
in sich. ... Thomas lehnt eine andere Auffassung ab, die leugnet, daß den sakramen-
talen Zeichen eine göttliche Kraft innewohnt. Das ist die Auffassung der Franziska-
ner”. Kompilatoren synes å være mer thomistisk enn fransiskansk orientert på dette 
punkt. 
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En annen Genesis-tekst viktig for et kirkelig sakrament var Gn 17 Stj 173-178 
der Abraham mottar og pålegges omskjærelsen som paktstegn. De norrøne betegnel-
sene “umskurðarskírn” og “skurðarskírn” viser at omskjærelsen har vært omtalt og 
forstått som type på dåpen innenfor dette språkområdet helt fra første stund den ble 
kjent der via kristendommen. Kompilatoren tar med fra HS omtale av den jødiske 
skikken å gi barna navn samtidig med omskjærelsen. Her fant han en parallell til 
kirkelig praksis med navnegiving i forbindelse med dåp Fæhn 1958:415. Denne pa-
rallellen bygger han ytterligere ut gjennom tilleggsstoff fra SH. Ved det har han vil-
let knytte omskjærelsen sterkere til kristen dåp enn Petrus Comestor gjør. Omskjæ-
relsens betydning ble utførlig drøftet av Romerkirkens teologer. Det var enighet om 
at arvesynden ble tatt bort fra den som ble underkastet dåpsriten. Thomas de Aquino 
sier at ettergivelse av arvesynden ved omskjærelse er allmenn lære, men at mening-
ene ellers er delte, dvs. om og i hvor høy grad Guds nåde ble formidlet gjennom 
denne jødiske ritualakten Summa Theologica III, q. 70, art. 4. Noen, blant andre Pe-
trus Lombardus, hevder at nåden ble gitt i omskjærelsen med hensyn til å gjøre ver-
dig til evig liv, men ikke i alle sine positive virkninger. Thomas hevder at i omskjæ-
relsen ble nåden meddelt med hensyn til alle dens virkninger. Han legger da vekt på 
omskjærelsen som tegn på Kristi lidelse. Men virkningene av en allerede nærværen-
de sak er større enn virkningen av håpet om dens kommende nærvær, sier han. Der-
for har dåpens nåde større kraft enn omskjærelsens Landgraf III/1 1954:61-108. Om 
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den vekt Thomas legger å omskjærelsen, se bl.a. Summa Theologica III, q. 37, art. 1. 
Se dessuten Deferrari 1948, art. “circumcisio”. 

Det er tydelig at omskjærelsen var fremmed for tilhørerne/leserne, og trengte ut-
førlig forklaring. Men den utførlige behandlingen kompilatoren gir saken, sier også 
mye om den vekt han tilla omskjærelsen innenfor sitt verk, som tegn og som type-
handling. Også i denne henseende viser han samsvar med klassisk thomistisk opp-
fatning. 
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Stjórn I presenterer en sjufoldig forståelse av omskjærelsen, som “almattígr guð 
bauð ok skipaði” Stj 1764. De sju betydningene er: 1. Abraham skulle behage Gud 
ved lydighet, i motsetning til Adam som vakte Guds mishag. 2. Guds menighet skul-
le bli utskilt fra alle andre folk. 3. Guds menighet skulle skjønne at den var skyldig 
til å skjære bort fra seg moralsk svikt og dårlig livsførsel. 4. Den var tegn på Abra-
hams store tro og til eksempel for hans etterkommere. 5. Den var et paktstegn mel-
lom Gud og Abraham. 6. Selv setter kompilatoren inn et sjette punkt, som danner fo-
rutsetning og bakgrunn for det siste: Den var et merke for og en påminnelse om den 
første synd (skamstraff), slik tyver og landstrykere bærer sitt kjennetegn. Det må 
være brennemerking av forbrytere han her tenker på, og han refererer til forhold som 
må ha vært aktuelle i det miljø tilhørerne/leserne levde i. Brennemerking var en 
skamstraff, først og fremst for menn, og det var en svært vanlig straff for tyveri 
Carlsson 1970:398. Et annet moment som kan ha spilt inn ved tillegget, er den vekt 
kompilatoren legger på syndefallet tidligere i verket Stj 5211-6120. 7. Den skulle tjene 
til helbredelse av våre første forfedres synd. Først her kan kompilatoren trekke paral-
lell  til Kirkens vanndåp. Gjennom denne punktvise, nummererte opplistingen som 
er hans egen, har han fått fram det hellige sju-tallet, fullkommenhetens tall. Sju var 
tallet på Den hellige ånds gaver og på de dyder en regnet med Stj 214-216. 

I fortellingen om Guds løfte til Abram Gn 156a heter det at Abrams tro ble regnet 
ham til rettferdighet. Kompilatoren unnlater imidlertid å gjengi Vulgatas tilregnings-
terminologi “reputatum est ei ad justitiam”. I stedet bruker han formuleringen vi mø-
ter Stj 1689 “ok varð honum þat til fullkomíns rettlętís”. Ved dette dreier han innhol-
det i bibelstedet fra en tilregnet rettferdighet til en faktisk etablert rettferdighet hos 
Abram. Vi får inntrykk av at det dreier seg om et umiddelbart ontologisk forhold 
mellom ytelse og lønn. At dette er en bevisst endring av tekstinnholdet, blir under-
støttet ved at kompilatoren utelukker gjengivelse av “vel amoris” mellom “mark” og 
“milli” i gjengivelsen av det femte av punktene ovenfor Stj 17615. Her skulle det stått 
“æða kiærleiks” eller noe lignende om alt hadde vært med, og det ville da ha vært ta-
le om et pakts- og kjærlighetstegn mellom Gud og Abraham. Ved sine tekstmanipu-
lasjoner har kompilatoren utelukket typisk fransiskansk kooperativ-lære og har gjort 
seg til talsmann for en rettferdiggjørelses- og nådelære av thomistisk type. Vi viser 
for dette til Seeberg 1930:484 “Die Franziskaner denken Gott als die Kausalität, de-
ren Wirksamkeit sich gerade darin erweist, dass sie der Reihe der zweiten Ursachen 
eine gewisse Selbständigkeit zuweist, daher reden sie von einer Kooperanz des 
Menschen bei dem Wirken der Gnade und trachten dies Zusammenwirken in seiner 
psychologische Entwicklung anschaulich zu machen. Thomas lässt die erste Ursache 
als die Ursache schlechthin in allem ebenmässig mit natürlicher und logischer Not-
wendigkeit wirken und schliesst daher jede selbständige psychologische Kooperanz 
bei dem Gnadenempfang im Prinzip aus”. Nærmere om Thomas de Aquinos lære 
om rettferdiggjørelse og nåde hos Hamm 1977:312ff. 

Vi ser flere steder at kompilatoren skyver det særjødiske til side i stoffpresenta-
sjon og tilrettelegging, for i stedet å dreie gjengivelsen i retning av anvendelse av det 
på Kirken. I kildeinnslaget Stj 11220-1134 er det sløyfet et par linjer som spesielt an-
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går jødene “Vnde secundum elementorum gratiam existimauerunt Iudæi eam pro-
missam patribus terram fluentem lacte et melle” (Hvorfra jødene hevder at like fra 
utvelgelsens grunnlag er det gitt dem et løfte til fedrene om et land som flyter av 
melk og honning). Dette er eneste delen av kildeavsnittet som ikke er med i Stjórn I. 
Et annet eksempel er at “Dei populus” i kilden under gjengivelsen først og fremst er 
forstått om Kirken, slik at uttrykket er gjengitt Stj 1767 “guðs lẏðr” (se note i utga-
ve). Det samme er tilfelle i kildestoff gjengitt Stj 45219-4536. I egeninnskuddet “til 
skẏnsamlegrar - kirkíu” gis en videreføring av det kildestoffet som er gjengitt i det 
foregående, og her gir kompilatoren en anvendelse av Ex 18 på Kirken. 
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Ved hjelp av kildene sammenlignes Stj 2437-20 og Stj 25210ff patriarken Isaks vel-
signelse av sønnen Jakob med biskopens ordinasjon av prest, og patriarkvelsignelsen 
blir type på ordinasjonen innenfor Kirken. Videre tar kompilatoren med at patronats-
retten følger kirkegrunnen på samme måte som velsignelsen fulgte førstefødselsret-
ten. I mangel av høvelig uttrykk på norrønt har han latt termen “ius patronatus” stå 
uoversatt ifølge AM 226 fol. Stj 2025ff brukes Abrahams moralske og juridiske rett 
til kjøp av gravsted som legitimasjon for det å kjøpe, eie og bruke kirkegård, og for 
den kirkerettslige side ved at privatpersoner gjør dette. Det kan være spesielle lokale 
forhold som her ligger bak, det ligger nær å tenke på jord som lå til “hœgendis-
kirkjur” Bøe 1963:397. 

Det blir i Stjórn I ansett som viktig å framheve fattigdom, i konkret form som 
mangel på det nødvendigste. Kompilatorens tilføyelse av “fatękan” Stj 27411 i gjen-
givelsen av patriarken Jakobs ord til svigerfaren Laban Gn 3242 er tydeligvis mer 
enn utbrodering av tekst. Nære på naken og å være fattig er to sider av samme sak. 
Han føyer videre inn “ok fatekt” etter “sullt” Stj 3206 som tillegg til patriarkens ord 
Gn 422. I Josefs omtale av Egypt Gn 4212 føyes inn “ok annan þers fatękdom” Stj 
3213f. Samme tendens til å trekke inn fattigdom finner vi i prekenbolken, her knyttes 
utlendighet/hjemløshet og fattigdom sammen på monastisk vis. 

Den latinske betegnelsen “peregrinus” gjengis i Stjórn I med “pilagriminum” Stj 
22823, men kompilatoren føyer til “eðr þeim ǫðrum sem þurfandis er”. Stj 2294 leg-
ger han til “pilagrimr” “eðr anna fatekr”. Det finnes også mange andre steder der 
det er satt inn tillegg ut over kildene. Disse vektlegger plikten til og ansvaret for å ha 
en særskilt oppmerksomhet knyttet til de svake, avmektige og fattige. Kompilatoren 
har en levende interesse av å konkretisere og presisere hva de fattige i verden treng-
er, og peker bl.a. på at almissen er viktig, som Stj 2378f. Det er tydelig at den som 
har lagt stoffet til rette i Stjórn I, trekker fram de fattige som ansvarsobjekter for 
andre. Dette kan ha sammenheng med at et monastisk “paupertas”-ideal stod hans 
hjerte nær. 

Personen bak Stjórn I er opptatt av å stå vakt om rett kirkelære. Han framhever 
gudstale og understreker Guds forsyn. Samtidig demper han ned eller omskriver en 
rekke bibelsteder der Gud trer direkte fram for mennesker. Dette fører til at Gud blir 
mer abstrakt og fjern enn i foreleggstekstene. Det mirakuløse og overnaturlige trer 
noe tilbake i kompilatorens gjengivelse. Guds direkte inngrep i historie, natur og 
personliv blir avsvekket så ofte og så konsekvent at det må være uttrykk for en be-
visst tendens. Gud er “causa efficiens”, men ikke den som griper aktivt og direkte 
inn. Dette ser ut til å være et grunnsyn kompilatoren ønsker å hevde når det gjelder 
Guds nærvær og virkemåte. Det må ha røtter i den teologi han står for, og være re-
presentativt for det religiøse fellesskap han hører hjemme i. Dette er et typisk tho-
mistisk trekk som dominikanerne førte videre. De hadde en tendens til å ville av-
svekke Guds direkte inngrep i historien, det gjaldt å komme fornuften i møte Mon-
den 1961:46f. Kompilatoren avsvekker en antropomorf gudsforestilling. Han unngår 
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at Gud blir skyldig i det onde i verden, og oppnår å kunne hevde en legitim og for-
nuftig dualisme. Skaperverket er en harmonisk helhet der ikke noe egentlig strider 
mot fornuften Lindroth 1956:58. 

I menneskesynet trer mannen bak verket fram som tilhenger av creatianismen. 
Han betrakter mennesket som et fornuftsvesen og holder sterkt fram den frie vilje. 
Dette var nok en tradisjon i miljøet han tilhørte. Den frie vilje er utførlig omtalt og 
poengtert i det over femti år eldre norrøne verket Barlaams saga ok Jósafats. Han 
har en mer positiv oppfatning av kvinnen som gudskapt vesen enn kildene utviser. 
Dette er et punkt der han ikke er konform med thomismen. Kompilatoren er for øv-
rig interessert i å søke etter indre psykologiske årsaker bak syndige handlinger. Han 
understreker langt sterkere enn foreleggstekstene lydigheten overfor Skaperen som 
vilkår for harmoni. I samsvar med dette legger han stor vekt på moral og betydning-
en av moralsk oppdragelse. Han har likevel en tendens til å unnskylde synd som er i 
overensstemmelse med naturen, samt patriarkenes tvilsomme handlinger. Det kan 
være at en antinominalistisk tendens ligger under dette. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

                                                

Vi finner at kompilatoren ajourfører framstillingen på bakgrunn av aktuelle for-
hold i samtidsmiljøet når det gjelder kirkelig praksis, men han er tilbakeholdende 
med å ytre seg markert i aktuelle kirkepolitiske spørsmål. Det som nå er nevnt, 
sammen med den kritiske holdning til Platon som kommer til orde, legger det nær å 
se en antinominalistisk tendens ytre seg også her. Slike trekk kan tyde på at nomina-
lismen må ha vært kjent i Norge ca. 1300 eller kanskje før, altså på et tidligere tids-
punkt enn det Roos 1970:625 har kunnet påvise. Heterodoks aristotelisme har heller 
ikke vært ukjent i Norge og på Island på den tiden verket ble til, ettersom kompilato-
ren finner det nødvendig å komme med presiseringer overfor denne retningen. Det 
kan se ut som om kompilatoren står for en moderat begrepsrealisme, jf Stigen 
1983:233. Det synes klart at kompilatoren er velkjent med skolastikkens terminolo-
gi, arbeidsmetoder og argumentasjonsmønstre.71 

Kompilatoren legger vekt på logisk sammenheng, rasjonalitet og årsakssammen-
heng, og han gir ofte gjengivelsen en etisk dreining i forhold til kildetekstene. Vi har 
også pekt på hans interesse for naturen. Det er ikke urimelig å se slike elementer 
som utslag av aristotelisme. 

Som Thomas de Aquino tillegger kompilatoren sanseinntrykkene stor betydning 
for erkjennelsen, jf Pieper 1964:26. Gang på gang stemmer hans  innskudd og tilret-
teleggingen av stoffet overens med dominikansk tankegang og læresyn, mens vi ikke 
har kunnet påvise tilslutning til særfransiskanske synspunkter. Selv om de punkter vi 
har omtalt, ikke enkeltvis har særlig stor beviskraft eller betydning i sammenhengen, 
berettiger en samlet vurdering oss til å si at en dominikansk tendens kommer til ut-
trykk i Stjórn I. Når denne er så pass forsiktig framme, kan vi se som mulig årsak at 
tidspunktet for avfattelse har spilt inn. Verket må ha blitt skrevet i en tid da thomis-
men ble sett på med kritisk blikk av mange, noe som var situasjonen mellom 1277 
og 1325 Steenberghen 1977:437ff, særlig 457f. Augustinus-stoff er, som vi har sett, 
brukt i ikke liten grad som utfyllende tilleggsmateriale på vesentlige områder. Var 
kompilatoren dominikaner, ville det være klokt av ham å legitimere sitt forehavende 
kirkelig gjennom stoff fra den store lærefaderen i en tid da neo-augustinismen var på 
offensiven.72 En nøyere undersøkelse av hvor presist og reflektert skolastisk termi-
nologi er gjengitt i verket, kunne kanskje kaste noe lys over dette. 

 
71 Paasche 1934:hevdet med støtte i Mar:682 at skolastikkens “pro et contra”-metode var kjent på 
norrønt område ca. år 1300. 
72 Begrepet “neo-augustinisme” brukes her i samme betydning som Steenberghen 1977:436.  
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Vi kan se en klar sjelesørgerisk tendens i utvalg og tilrettelegging av stoff i 
Stjórn I. Prekenens betydning understrekes, og verket er preget av idealer som stod 
sterkt innenfor monastisk tradisjon. Den forsiktige tonen kompilatoren anslår innen-
for de teologiske stridsområder han berører, stemmer godt med at den norsk-
islandske teologien i det store og hele var konservativ, idet bare Den hellige skrift og 
fedrenes ord skulle gjelde. Aristoteles blir nevnt med ærefrykt. Platon får en mer 
blandet reaksjon, han er både vismann og villfaren. Utvalget av stoff i Stjórn I viser 
at kompilatoren følger opp de tradisjonelle anskuelser innenfor norrøn tradisjon når 
det gjelder teologi, men på endel punkter kan han likevel finne det beleilig å utfordre 
det etablerte tankemessig. 
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Sammenfatning, konklusjoner, kompilator 

Stjórn I er en kompilasjon. Personen bak verket oppfyller de krav som kunne stilles 
til en middelalderlig kompilator når det gjaldt stoffsamling og tekstgjengivelse. Han 
følger samtidens vanlige kompilasjonsprinsipper og er forsiktig med å legge inn for 
mye av egne tillegg. Når vi vet at kildene til Stjórn I forelå på latin, er det liten 
grunn til å regne med at en som forberedte verket, tok veien om en oversettelse til et 
folkespråk. Et slikt mellomledd ville ha satt spor etter seg i oversettelsen. På samme 
måte som andre lands historiebibler ser det ut til at også Stjórn I er komponert ved 
oversettelse til folkespråket av latinsk tekst hentet fra ulike kilder. Personen bak ver-
ker har altså opptrådt som både kompilator og oversetter/tekstbearbeider. 

En rekke av de trekkene som finnes i utenlandske historiebibler, finner vi igjen i 
Stjórn I: 

1. Forkorting og sammentrekking av bibelteksten, vesentlig ved utelatelse av 
ikke-fortellende stoff.  
2. Delvis oversettelse av og delvis fri gjengivelse av bibelteksten. 
3. Oppsplitting av bibelteksten ved innskudd. 
4. For en stor del benyttelse av de samme stoffkilder. 
5. For en stor del samme stoffvalg og stoffdisponering. 
6. Kompilatoren kommer med tillegg til teksten som gir videreføring eller ut-
smykking. 

På denne bakgrunn må vi karakterisere kompilasjonen Stjórn I som en historiebibel, 
den eneste på norrønt mål. Stjórn III med sine allegoriske innslag kan neppe sies å 
være en historiebibel i europeisk forstand. 

De to betydeligste stoffleverandørene utenom Vulgata, Vincentius Bellovacensis 
og Petrus Comestor, var selv initiativtakere til sine verker, som de dediserte til høyt-
stående personer. Stjórn I er ifølge prologen et bestillingsverk, med kong Håkon 5. 
Magnusson som initiativtaker. Dette stiller verket allerede i utgangspunkt og plan i 
et noe annet perspektiv enn de verkene kompilatoren hentet stoff fra. Han fulgte ten-
densen i Frankrike ved slutten av 1200-tallet når det gjaldt historiebibler: å øke om-
fanget av bibeltekst i forhold til tidligere. Han følger også mønsteret derfra når han 
knyttet sammen Vulgata-tekst og HS-tekst, men har i større eller mindre grad an-
vendt stoffet på sin egen, uavhengige måte, slik at kompilasjonen viser klart særpreg 
sammenlignet med andre historiebibler. Bibelteksten har en ganske annen domine-
rende plass i Stjórn I enn i tilsvarende utenlandske kompilasjoner. Kompilatorens 
utvalg av stoff er på en del steder et annet, og vektleggingen innenfor stoffet som 
presenteres, er også noe forskjellig. Forholdet til forbildene vitner om vilje og evne 
til å bygge opp et verk tilpasset en tilhører- og lesergruppe kompilatoren kjente, for-
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skjellig fra de øvrige verkenes adressater. Her tok han opp en stor pedagogisk ut-
fordring. 

Men den avgjørende forutsetning for at Stjórn I kunne bli til på norrønt område, 
var at en person med makt og prestisje tok initiativ for å få verket i stand. Dette for-
utsetter imidlertid at vedkommende hadde bruk for det, og fant behovet for det sterkt 
nok til å sette i gang et så omfattende tiltak. 
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På fransk område fantes en bibel på morsmålet, kombinert med HS-tekst. Med 
de økonomiske og kulturelle forbindelser som fantes mellom Norge og Frankrike på 
denne tiden, må dette ha vært kjent i Norge. Kong Håkon 5. Magnusson ønsket 
sannsynligvis å få i stand noe tilsvarende på norrønt. Han ville tydeligvis ha et mo-
derne verk, der de beste og mest utbredte verker dannet grunnlag. Han ville ikke 
nøye seg med å overta noe som forelå ferdig. Han hadde ressurser i riket til å få laget 
et verk tilpasset hjemlige forhold, og han hadde et miljø, et bibliotek og en tradisjon 
å by personen han fant egnet for oppdraget. 

Mange av de tekstene som ble benyttet i oversettelses- og kompilasjonsarbeidet, 
eksisterte i praktfulle, tospaltede, illuminerte håndskrifter. Det er ikke urimelig å 
tenke seg at kompilatoren har hatt modell i bøkene han benyttet under arbeidet, når 
det gjaldt det formelle utstyr han ville ikle verket Hermansson 1935:16. Originalene 
er tapt, men de finest utstyrte Stjórn-håndskriftene viser påfallende likhet med prakt-
eksemplarer av SH med hensyn til oppsett, illuminering og formell tilrettelegging av 
teksten. Også SH var jo et verk som hadde blitt under kongelig overoppsyn. En jevn-
føring mellom AM 226 fol eller AM 227 fol med illustrasjon nr. XII i Parkes 1976 
gir et inntrykk av dette. Vi tør regne med at kompilatoren ved verkets ytre presenta-
sjonsform ville plassere det innenfor en europeisk, kongelig tradisjon som skulle bi-
dra til å gi innholdet både autoritet og en verdig ramme. 

Kompilatoren har etter alt å dømme øst direkte av de verkene som er stoffkilder, 
og han har oversatt tekstavsnitt etter hvert som han hadde bruk for dem. Han må ha 
hatt verkene foran seg, og har kunnet sammenligne dem og la dem alternere eller ut-
fylle hverandre etter behov. Dette ser vi bl.a. av at stoff som benyttes om igjen, 
oversettes på nytt. Alternativet ville ha vært å benytte ekserpter på latin eller å ha en 
fyldig samling ekserpter på norrønt å hente tekstbiter fra etter behov. Dette ville 
krevd uforholdsmessig store og fyldige ekserptbunker, og dessuten ville det gitt seg 
utslag i en mindre fleksibel kildebruk enn den vi finner i Stjórn I. 

Utgangspunktet for kompilatoren har vært en fullstendig Vulgata-tekst som er 
blitt behandlet etter hans eget skjønn ut fra hensyn til målsetting og adressater. Dette 
bryter med den praksis Kirby 1980:16 har pekt på. Viktige prinsipper for gjengivelse 
av bibeltekst synes å ha vært forenkling og variasjon. Bibelteksten blir forkortet ved 
at slektregistre er utelatt. Videre har kompilatoren sløyfet gjentakelser, og omstende-
lig fortelling er ofte kortet inn. Han har en del steder på egen hånd laget sammen-
drag av bibelteksten, og gitt sammenfatninger i stedet for stoffet han har utelatt. 
Unntaksvis kan han erstatte bibeltekst med utlegning av et vanskelig punkt. Ved 
nedskjæring av bibelstoff, ved omflyttinger og tillegg, ved harmonisering og stilise-
ring styrer og ordner kompilatoren stoffet i forhold til tilhørerne/leserne med sikte på 
å skape orden, sammenheng og klarhet i det. Tekstutvalg og gjengivelse blir brukt 
for å understreke og framheve. 

Skriftsteder blir ofte gjengitt mer utførlig enn i den form de finnes i de ikke-
bibelske kildene, og dels setter han inn nye. Disse utfyllingene blir foretatt for at til-
hørerne/leserne skal få gjengitt hele det aktuelle skriftstedet og den kontekst det står 
i, slik at sammenheng og mening kan komme bedre fram. Kompilatoren skyter også 
inn referanser til Bibelen som ikke finnes i kildene. Det er tydelig at verkets grunn-
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preg dermed blir sterkere preget av bibelstoff enn kildenes framstilling er. Årsaken 
til dette ligger etter alt å dømme i at tilhørerne/leserne ikke forutsettes å være bibel-
kyndige nok til å mestre de allusjoner til bibelstoff som kildeforfatterne mange ste-
der nøyde seg med. Bibelstoffet må tydeliggjøres og markeres mer for å nå fram til 
et sekulært publikum uten teologisk grunnviten. Kompilatoren hevder dermed ster-
kere den bibelske autoritet for det som sies, enn kildene gjør. På den annen side kan 
han sløyfe bibelhenvisninger han finner unødvendige. Bak det hele ligger en bevisst 
pedagogisk akkomodasjon av verket for adressatkrets og allmennhet. 
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For sentrale begreper både innenfor og utenfor bibelstoffet finnes for det aller 
meste en fast oversettelsesterminologi. På mange vesentlige punkter stemmer bibel-
teksten gjengitt i Stjórn I overens med tilsvarende bibelvers i annen norrøn litteratur. 
På den annen side forekommer mange og påfallende forskjeller, noe som viser at 
skriftord ikke forelå i en standardutfotming som gav norm. Det har tydeligvis dannet 
seg en viss bibeltekst-tradisjon før Stjórn I, men denne blir stadig krysset av ad-hoc-
oversettelse av bibelsitater. Iakttakelsen stemmer godt med den variasjon i gjengi-
velse av fortløpende bibeltekst vi møter. Stjórn I-kompilatoren synes å stå i en tradi-
sjon når det gjelder enkelte deler av bibelteksten, jf likhetene med Holm perg 12 IV 
fol og med Stjórn II. For øvrig er den fortløpende gjengivelse av bibeltekst i Stjórn I 
tydelig nyoversatt i forhold til tidligere oversatt bibelstoff. Kompilatoren har sann-
synligvis kjent til Stjórn III og til den type bibeltekst som er benyttet i Stjórn II da 
han planla nyoversettelse og utvidelse av den allerede oversatte Vulgata-teksten. 
Hele verket var nok planlagt å omfatte i alle fall deler av Pentateuken ut over Gn11 - 
Ex 1827, samt Ios. Verket har imidlertid aldri kommet ut over det omfang av bibel-
stoff det nå omfatter. En “moderne” norrøn tekstgjengivelse basert på Pariserbibe-
lens reviderte tekst ser ut til å ligge til grunn for det bibelstoffet i Stjórn I som er 
oversatt fra Vulgata. Prologen er med stor sannsynlighet autentisk og hører fra kom-
pilatorens hånd sammen med Stjórn I. De tre omfattende tilleggsbolkene om hen-
holdsvis geografi/naturkunnskap, prekener og messeforklaring må ha hørt med til 
verket fra først av, så godt virker de integrert i helheten. Verket synes altså å være 
planlagt og strukturert av kompilatoren i den form vi møter det i bevarte håndskrif-
ter. 

Stjórn I faller godt inn i den samtidsstrømningen som gikk ut på å oversette la-
tinske verker til morsmålet, og slik gjøre lekfolk uten språkkunnskaper delaktige i 
åndskulturen. Verket kan betraktes som utslag av og uttrykk for ordnet, organisert 
opplæring i både bibelkunnskap og allmennkunnskap. Advarslene mot kjetteri kan 
tyde på at det også har hatt rollen som innføringsbok i teologi. I den retning peker de 
mange uoversatte latinske ordene og sitatene der, samt den tilknytning til det litur-
giske år som verket i etterkant fikk. 

Det kan se ut som om kildestoffet er gradert etter følgende bruks-skala: 1. Vulga-
ta, 2. Augustinus, 3. HS, 4. SH, 5. IE, 6. Øvrig kildemateriale. Graderingen ligger i 
dagen ved omfanget av utnyttelse av hver av stoffkildene rundt om i verket. Det 
gjaldt å ha en klar oppfatning av hvilken kunnskap som burde høre med. Kunnskaps-
innholdet måtte velges og sorteres etter hva som var viktig og mindre viktig ut fra 
oppdragets art, adressatenes behov samt etter hva kompilatoren selv fant passende 
og interessant. Han har øyensynlig nytt stor tillit hos kongen som gav ham oppdra-
get. Kompilatoren behandler ikke bibelstoffet prinsipielt forskjellig fra annet stoff. 
Det som er særlig viktig, gjengir han nok samvittighetsfullt og fullstendig, andre 
ganger kan han ty til friere gjenfortelling. Sett under ett gir han en sammenhengende 
framstilling av menneskene under Guds forsyn og oppdragelse fra verdens opphav 
av. Vekten ligger på fortellestoffet og på de store, vanskelige problemene. 
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Kompilatoren lener seg til sikre, anerkjente autoriteter, men gir aldri selv noen 
direkte vurdering av stoffkildene. Han viser selvstendig, kritisk holdning ved at han 
ikke alltid følger kildene i deres framstilling, og ved at han reserverer seg mot å bli 
tillagt oppfatninger som kommer til uttrykk der. En del av stoffet i verket finnes i 
mer enn én kilde, noe i tre eller fire. Det han ikke tar fra Vulgata, foretrekker han å 
hente fra HS, men enkelte ganger også fra SH selv om de finnes i HS. Fra IE henter 
han imidlertid stort sett bare opplysninger som ikke er med i de øvrige kildene. Bru-
ken av SH og IE i Stjórn I tyder på at stoff fra disse verkene har hørt med til verket 
fra planleggingen av, og ikke er interpolert på etterskudd. Ikke sjelden sløyfer han 
stoff han fant perifert eller uinteressant for det publikum han siktet seg inn mot. 
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Bibelstoffet blir oftest kommentert eller supplert ved innslag fra HS, som kompi-
latoren ofte følger i stoffordningen. Til de bibeltekstene som stod sentralt i kirkelæ-
ren, eller som det var strid om, tok han inn tilleggskommentar fra SH. Herfra hentet 
han også stoff til moralske vurderinger og kirkerettslige spørsmål samt noen folkeli-
ge fortellestykker. En del stoff til forklaring av naturforhold, naturfenomener og 
geografiske forhold fant han også her, men ellers søkte han for det meste i IE etter 
opplysninger av slik art. Der fant han også betydningen av en del navn, slike opp-
lysninger hentet han imidlertid først og fremst i HS. Stoff fra et par av Augustinus’ 
Genesis-kommentarer er brukt der bibelstoffet var spesielt vanskelig og trengte ut-
førlig forklaring. Preken- og liturgistoff tok han inn i forbindelse med lesestykker fra 
Genesis som ble brukt i fastetid og påske. Annet kildestoff er også leilighetsvis brukt 
litt, som Legenda Aurea av Jacobus de Voragine. 

Kompilatoren bruker stundom stoffkildene parallelt. Han lar dem dels supplere 
og enkelte ganger korrigere hverandre, men bruker sjelden mer enn to stoffkilder om 
gangen. Han kan stokke sammen stoff fra to kilder på en slik måte at det er vanske-
lig å si hva som stammer fra den ene, og hva fra den andre. Dette gjelder først og 
fremst sambruk av Vulgata-tekst og HS-tekst. Han kan alternere mellom HS og SH 
der disse kildene har nokså lik tekst. SH-stoffet er for det meste samlet i mer avgren-
sede enheter. Større eller mindre avsnitt fra IE er satt inn uten særlig bearbeiding, 
bortsett fra litt forkortning. Enkelte steder er små tillegg derfra satt inn i stoff fra en 
av de andre kildene. Stoffet fra kildene blir redigert gjennom omstokking, forenk-
ling, innstramming og utelatelser. Kompilatoren sørger for å komme med utfyllende 
innskudd, og han kombinerer tekster på ulike vanskenivåer ved forenkling og tilpas-
ning. Han gjengir ofte et lengre, sammenhengende stykke nokså fullstendig og nøy-
aktig. Andre ganger kan han gjengi stoffet friere og dertil komme med egne inn-
skudd. Overgangen fra én stoffkilde til en annen kan være glidende eller kan marke-
res ved en overgangsbemerkning. Men ofte skjer skiftet ved at kompilatoren bruker 
et navn, et begrep eller et annet språkelement som stikkord for overgang til annet 
sted i samme kilde eller til annen kilde. Overgangen kan godt skje midt inne i en 
sammenheng. Det kan være behov for utfyllende opplysninger før han går videre, og 
når de er anbragt, kan han vende tilbake til der han brøt av. 

De verkene kompilatoren har benyttet seg av under arbeidet, har han også an-
vendt som modeller under organiseringen av stoffet. Innledning og kapitteldeling i 
Stjórn I er for det aller meste lånt fra HS, SH og V. Han følger tradisjonen fra Isido-
rus når han forenkler stoffet så det skal passe på et lavere refleksjonsnivå. Han følger 
Vincentius’ prinsipper i kildegraderingen og når han fyller ut fra IE med tillegg til 
de utdragene SH og HS har derfra. Når han forkorter bibelteksten, følger han delvis 
HS, men her viser han selvstendighet og egenart i forhold til modellen. 

Avsnittsinndeling, overskrifter og kildemarkeringer må fra første stund ha vært 
en del av kompilatorens arbeid å få på plass. Dette er elementer integrert i verket på 
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en måte som viser at de må ha hørt sammen med det fra planleggingen. I avskrifter 
er kapitteloverskrifter kanskje helt utelatt, eller de er blitt erstattet av andre. Innde-
ling og det vi finner av overskrifter, gir støtte til teorien om at kompilatoren har vil-
let forme ut sin egen helhet av et verk tilpasset adressatene. 

Kompilatoren angir hvor han hentet sitt stoff fra, i dette er han uvanlig samvit-
tighetsfull og omstendelig. Dette har han sannsynligvis fra Vincentius. Men stundom 
kan kildeangivelsen komme et stykke ute i det avsnittet som er benyttet fra en stoff-
kilde, og noen ganger forekommer det at feilaktig kilde er angitt. Her er nok SH mer 
nøyaktig. 
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Det er systematisk benyttet et tredobbelt referansesett i Stjórn I når gjelder å angi 
hjemmelspersoner og -verker. 

1. Referanse til stoffkilde i kapitteloverskrifter. 
2. Kildemarkeringer med rødt inne i tekst, men oftest uten å være integrert 
som del av teksten. 
3. Henvisninger til verk eller personer i tekstsammenhengen. 

I tillegg til disse tre referansemåtene som gjelder kilder og inndeling, har kompi-
latoren med i teksten en rekke forskjellige sak- eller personreferanser som peker 
bakover eller forover, og slik binder innholdet i verket tettere sammen. Den syste-
matiske bruken av referanser gjør at verket i relativt liten grad er belastet med en 
svakhet som ellers kunne prege middelalderverker: mange gjentakelser uten formål. 
En og annen gang kan vi imidlertid få overlapping. Kompilatoren kan komme med 
oppigjentak av noe han har sagt før, og uten direkte referanse til stedet i verket der 
stoffet tidligere var benyttet. Slike gjentakelser er likevel relativt få. Det han tar med 
fra én stoffkilde, passer han på å utelate når han kommer til det samme i en annen. 
Ofte har han små tillegg der han refererer til steder noe er omtalt tidligere, andre 
ganger varsler han om momenter som skal inn i teksten lenger ute. 

Nær i slekt med denne siste typen referanser er de hyppige rekapitulasjonene 
kompilatoren benytter seg av ved begynnelsen av et avsnitt. Disse har han dels over-
tatt fra kildene, dels er de hans egne. Etter et kommentaravsnitt kan han skyte inn en 
sammenfatning som summerer opp for tilhørerne/leserne det som har vært sagt i det 
foregående. Slike trekk forekommer såpass hyppig at de blir et sterkt vitnesbyrd om 
at det ikke er en oversatt kompilasjon vi har for oss. 

Stoff som i kildene var spredt på flere steder, prøver kompilatoren gjerne å samle 
på ett sted. Han viser stor trang og evne til å ordne sitt materiale. Utvalget av stoff er 
hele tiden under bevisst og kritisk styring. Slik kan han bringe tekstene i samsvar 
med det han ønsker å framheve eller fremme. Bak hans behandling av stoffmassene 
ligger det en vurderingsevne og en kritisk sans av høy klasse, sett på bakgrunn av 
verker vi kan sammenligne med. Vi møter her en mer avansert og kritisk bruk av 
kildematerialet enn den vi finner i Stjórn III. 

Kompilatoren har stor sans for å få med relevante teologiske spørsmål, men ute-
later samtidig mer spissfindige eller perifere opplysninger. Han skjærer vekk ele-
menter som virker fantastiske, eller som var problematiske ut fra hans egen oppfat-
ning. Han utelater en god del drøftinger samt stoff av mer filosofisk art. Kompilato-
ren hopper over mange steder i stoffkildene der flere ulike synsmåter på en sak blir 
referert. Andre steder sløyfer han kildens sakdrøfting og tar med bare én av de opp-
fatninger som forekommer der. Det hender imidlertid også at han tar med to oppfat-
ninger fra kilden, men uten å velge mellom dem. Dermed byr han sine tilhøre-
re/lesere en både/og-løsning på et problem. Oppregninger går han forbi, likeså 
mange opplysninger av genealogisk eller kronologisk karakter. Han tar heller ikke 
med detaljer vedrørende ordeksegese og ordbetydning. Han skjærer vekk en god del 



 205

geografiske opplysninger og reduserer sterkt antallet navneformer. Han prøver med 
flid å unngå fremmedartede eller vanskelige navn. Han er reservert mot å ta inn for 
mange dikternavn og sitater fra det klassiske Romas litteratur. Men han sløyfer også 
referanse til og stoff fra mange kirkelige forfattere. Ved omtale av naturfenomener 
og fauna tar han med det særpregete og fremmedartede. Han viser tilbakeholdenhet 
ved omtale av kjønnslivet og tyr på dette området gjerne til evfemistiske omskriv-
ninger. 
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Egne innskudd er et viktig trekk i redigeringsarbeidet. En del av disse tilleggene 
er utbroderende og utmalende og har ofte allitterasjon. I mange tilfeller er de preget 
av folkelige fortelleelementer, og de virker stilistisk oppmykende. Enkelte steder 
kan kompilatoren skyte inn et ordtak som passer til teksten. Kompilatortilleggene gir 
smidige overganger mellom stoffenhetene og bidrar til klarhet og sammenheng i 
framstillingen. Ofte inneholder de forklaringer og opplysninger som direkte refererer 
til tilhørernes/lesernes erfaringsverden. Enkelte steder ajourfører de stoffkildenes 
framstilling med gjeldende forhold og praksis. Kompilatoren føyer gjerne inn steds-
navn. Først angir han stoffkildens navneform, deretter den hjemlige form. På en lang 
rekke tekststeder der kildene bare angir en persons slektskapsrelasjon, setter kompi-
latoren inn personnavn. Han er nøye med å forklare slektskapsforhold, og han kan 
fylle ut med slikt stoff fra andre steder i Bibelen. 

Kompilatoren uttrykker med sine tillegg ofte i klartekst det han ser ligger impli-
sitt i stoffkildens tekst, og går dermed et skritt videre enn kilden. Han kan forlenge 
en replikk der dette tjener til å gjøre utsagnet lettere begripelig. Han kan forsterke et 
utsagn eller intensivere beskrivelsen av en handlingsgang. Gjennom tilleggene konk-
retiserer og sammenfatter han, understreker og framhever. Ofte kan et tillegg tjene 
flere funksjoner på én gang. Ofte ser han en oppgave i å modifisere eller begrense, 
andre ganger kan han gjøre et utsagn mer omfattende. Tilleggene kan nevne tids-
punkt og sted eller understreke årsak/virkning-forhold. Slik bidrar de til å plassere 
begivenheter og personer i tid og rom. De kan dermed kjede sammen personer og 
hendingsløp. Kompilatoren viser seg meget kronologisk bevisst gjennom sin interes-
se for tidsrelasjon mellom hendinger. Han ønsker tydeligvis å gi sammenheng og 
rekkefølge ut fra “ordo naturalis”. Tilleggene gjør det klart at kompilatoren oriente-
rer seg thomistisk  i synet på forholdet mellom Gud og det skapte, og ikke fransis-
kansk. 

En rekke av tilleggene har som oppgave å karakterisere eller innholdsbestemme. 
Et karakteriserende element forekommer meget ofte i de presentasjonsformularene 
han setter inn, ved omtale av personer. Han forsøker her å finne hjemlige, kjente ut-
trykk. Vanskelig forståelige ord i Vulgata bytter han gjerne ut med betegnelser fra 
HS under gjengivelsen. Gjennom utførlig oversettelse og/eller ved omskrivning vil 
han komme sine adressater i møte. 

Kompilatoren liker etter alt å dømme den gode fortelling. Han er interessert i å 
presentere hendinger og handlinger med dramatikk og sceneskifte, og han liker å 
fortelle om mennesker i konfrontasjon og konflikt. Han kan oppdramatisere stoffkil-
denes tekst gjennom å markere motsetninger klarere. Han legger vekt på fortellinger 
med moralsk appell og utpensler nøye de moralske eksempler han anvender. Kompi-
latoren vil slik stille opp for tilhørerne/leserne klare alternativer og bruker bevisst 
kontraster som eksempler med moralsk oppdragende funksjon. Lydighet mot Gud er 
for ham grunnleggende nødvendig for å bevare harmonien i skaperverket. Men han 
kan også, når særskilte omstendigheter ligger til grunn, unnskylde handlemåter som 
egentlig er forkastelige. 
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Et viktig ledd i redigeringsarbeidet var å rydde av veien ujevnheter og uoverens-
stemmelser i den helhetstekst som vokser fram av kompileringsvirksomheten. Vi 
finner endog at kompilatoren kan endre bibelteksten så den ikke kommer i konflikt 
med annet stoff, eller der den ikke viser indre samsvar. 

Stilen skifter sterkt. Enkelte steder kan den være svulstig, retorisk, florissant. 
Bruk av allitterasjon og ordpar er i Stjórn I utbygd i forhold til Stjórn III. Det er når 
kompilatoren appellerer til adressatenes følelser og vilje. Andre ganger holder han 
en nøktern, knapp bibelstil. I fortellestoffet tar stilen farge av saga-språket. Lange og 
tunge latinske konstruksjoner blir løst opp og forenklet i gjengivelsen, og kompilato-
ren fører hele avsnitt over til norrøn terminologi og tankegang. Etter behov benytter 
han seg av uttrykk fra hoffspråk, rettsspråk og monastisk terminologi. For øvrig kan 
stilen være sterkt preget av de latinske foreleggenes tekst. 
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Det er viktig for kompilatoren å bringe stoffet han skal formidle inn i horisonten 
for tilhørenes/lesernes oppfatning, gjenkjenning og forståelse. Dette ser vi av at han 
opptrer som pedagog i utvalg av stoff, og i den tilrettelegging av det som han foretar. 
I så måte nærmer han seg sitt publikum både saklig og språklig. Han appellerer of-
test til tilhørernes/lesernes fornuft og erfaring og utfordrer deres kritiske sans og 
vurderingsevne. Han kan også leilighetsvis framheve egen erfaring. Han vil lære 
dem gode seder og hjelpe dem til moralske vurderinger. Slik faller verket godt inn i 
en tradisjon knyttet til det norske kongehuset. 

Stjórn I er et høydepunkt i og en avslutning på produksjonen av religiøs lær-
domslitteratur i Norge og på Island i middelalderen Mogk 1904:896. Det fantes fra 
før flere oversatte kompilasjoner som øste delvis av samme kilder. Stjórn I er imid-
lertid å betrakte som en norrøn kompilasjon på grunnlag av latinske kilder. Verket 
kroner med dette en utvikling innenfor den religiøst-didaktiske oversettelseslitteratu-
ren. Veraldar saga og Elucidarius var tidlige eksponenter for denne, og saklig sett 
en slags forarbeider Bekker-Nielsen/Widding 1969. I Stjórn I ble et rikt og mangear-
tet kunnskapsstoff fra antikke så vel som fra nyere kunnskapskilder gjort tilgjengelig 
for de ulærde. 

Stjórn I er et didaktisk verk, det skal både underholde og formidle viktig kunn-
skap. Det er i slekt med helgensagaene i sin uttalte tendens til moralisering. Men det 
er langt mer nøkternt enn dem i anlegg. Kompilatoren er ikke så sterkt opptatt av det 
åndelige som Vincentius, og han er ikke så opptatt av kirken som Petrus Comestor. I 
dette ligger mye av verkets egenart. 

I løpet av 1200-tallet fikk europeisk universalhistorisk tradisjon utbredelse og 
stor interesse innenfor norrønt språkområde. Dette skjedde ikke minst ved Snorri 
Sturlusons folkelige sagafortelling på en bakgrunn av verdenshistorie. Men oversatte 
verker med universalhistorisk eller europeisk perspektiv bidrog også til dette, religi-
øse som profane. Veraldar saga er allerede nevnt, vi føyer til Rómverja sǫgur, Breta 
sǫgur, Trójumanna saga, Alexanders saga og Stjórn III. Stjórn I er i dette perspekti-
vet et stykke verdenshistorie med Bibelen som ledetråd. Det utenombibelske stoffet 
supplerer bibelstoffet, enten ved utvidelse av perspektivet eller ved å trekke linjer til 
kompilatorens samtid. 

Verket representerer slutten på en universell, bibelorientert historiefortelling på 
norrønt område, i tillegg til de hjemlige kongekrøniker på latin og på morsmålet. 
Som metodisk skolert forteller vil kompilatoren ha både logisk og kronologisk sam-
menheng i det han legger fram. Her er han i tråd med historieskrivningen i høymid-
delalderen. Men Stjórn I er ikke noe kampskrift eller et politisk verk. Vi finner ikke 
tydelig påviselige ideologiske kampsignaler for kongehuset i teksten. 
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Personen bak Stjórn I står som oversetter av bibeltekst i en norrøn tradisjon. Som 
kompilator hører han hjemme i en europeisk sammenheng. Han holder seg til den 
litterale tekstutlegning, men er mer åpen for Augustinus’ spiritualiserende forkla-
ringer enn Petrus Comestor. Stjórn I er preget av tidligskolastikkens arbeidsmetode, 
med vekt på bibelteksten og med glossering av enkeltpunkter. Kompilatoren ajourfø-
rer imidlertid verket med den utvikling innenfor teologien som hadde funnet sted si-
den HS ble til på 1170-tallet. I presis framstilling overgår han mange ganger kildene, 
og det virker som om han har god oversikt over og kontroll med eget arbeid. Stjórn I 
synes å være meget bevisst komponert. Det står tydeligvis en gjennomtenkt plan bak 
struktur, stoffutvalg, framstilling og referansesystem. Så er det da også blitt et verk 
med innholdsmessig enhet og konsekvens, etter middelalderens målestokk. 
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Prologen tidfester verket til kong Håkon 5. Magnussons regjering 1299-1319 og 
tilskriver kongen initiativet. Verkets primære adressater er ifølge prologen kongens 
betrodde verdslige tjenestemenn. Vi finner det overveiende sannsynlig at prologen er 
frambrakt av samme person som kompilerte Stjórn I, og at den etter kompilatorens 
intensjon hører sammen med resten av verket. 

Stjórn I må ha blitt til en tid etter at Guillelmus Durandus skrev sin messeforkla-
ring Rationale divinorum officiorum, og sannsynligvis før thomismen hadde vunnet 
offisiell kirkelig anerkjennelse, altså mellom 1295 og 1325. Innenfor dette tidsrom-
met faller kong Håkon 5. Magnussons regjeringstid i Norge. Hvis kongen tok initia-
tiv til Stjórn I, var det å vente at han henvendte seg til en person som hadde ord på 
seg for lærdom, og som dertil hadde erfaring fra arbeid med å formidle Bibelen på 
norrønt mål. Da måtte det være vanskelig å komme utenom 1200-tallets nye munke-
ordener, fransiskanerne og dominikanerne, som kongen dessuten var avhengig av for 
å holde seg med en lojal gruppe geistlige. Sporene fra kong Sverres tid kunne nok 
skremme. 

Kompilatoren viser kjennskap til og interesse for idealer som var av stor betyd-
ning innenfor mendikantenes rekker. Vi har merket oss en rekke trekk som peker i 
retning av dominikansk proveniens. Dominikanske verker er benyttet som kilder for 
Stjórn I, men ikke fransiskanske. Kompilatoren synes gjennom verket han legger 
fram, å ha god kjennskap til dominikansk preken- og undervisningspraksis. Han gir 
verket markert og målbevisst tilpasning til en definert målgruppe. Han viser både 
evne og vilje til å legge bibelstoff til rette for lekfolk, ikke minst ved hjelp av egne 
innskudd. Han har nøyaktige kildeangivelser i overensstemmelse med dominikansk 
praksis. Han kommer med sterke advarsler mot kjetteri, som dominikanerte hadde 
som sentral oppgave å bekjempe. Et klart preg av aristotelisk thomisme enkelte ste-
der i verket peker i samme retning. Når kompilatoren framhever “predicarar” og de-
res betydning, blir dette et indirekte vitnesbyrd om at han solidariserer seg med do-
minikanerne.73 

Den som fikk oppgaven å utarbeide Stjórn I, må ha vært godt fortrolig med la-
tinsk språk og kyndig i å oversette til norrønt. Kompilatoren viser at han mestrer det-
te. Han kjenner også kunsten å kompilere. At han er en geistlig, viser seg gjennom 
den sjelesørgeriske interesse han legger for dagen. Men dette ser en også av den må-
te han behandler teologiske problemer på. Han kan nok ha hatt begrenset adgang til 
teologisk litteratur, selv ved kongens hoff. Men han viser resonnementsevne og god 
håndtering av teologiske problemer når han skal popularisere vanskelig stoff. Det 
som i første omgang kan se ut som misforståelser, er nok oftest bevisste endringer. 
At han har enkelte misforståelser å svare for, kan ikke ødelegge inntrykket av en ha-

 
73 Se for øvrig Stj xxxii. 
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bil teolog med kjennskap til sitt fag. Han må etter alt å dømme ha sin utdannelse fra 
utenlandske læresteder. En kan ikke vente at han skal være på toppen av tidens lær-
dom, men han er kjent med flere av de viktigste teologiske og filosofiske problemer 
som ble drøftet i samtiden. Han regner seg som nordmann og synes både å ha og å 
forutsette godt kjennskap til Island. 5 
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Flere har pekt på likheter mellom Stjórn I og verker av Bergr Sokkason. Kloste-
ret der Bergr var abbed tilhørte benediktinerordenen, og Bergr ville ikke hevdet så 
markert dominikanske synsmåter som dem vi har sett komme til orde i Stjórn I. Han 
gir til kjenne en annen fromhetstype enn den kompilatoren bak Stjórn I represente-
rer. Bergr var mer følelsesbetont og ytret en markert Maria-fromhet HMS II:4926-
502, noe som måtte føles fremmed for Stjórn I-kompilatoren. Bergrs verker har en 
langt sterkere oppbyggelig tendens enn Stjórn I. De er mer preget av tilbedelse enn 
av resonnement. Mens Stjórn I-kompilatoren utelater den tradisjonelle bønn  om 
hjelp i prologen, føyer Bergr inn som tillegg til sin kilde for Nikoláss saga en bønn 
til Kristus HMS II 5217ff. Bergr ber Kristus om hjelp til fullføring av verket HMS 
II:504-9. 

Det er ikke urimelig at Stjórn I kan ha blitt ferdig i den form vi kjenner verket, i 
de siste årene av kong Håkon 5. Magnussons regjeringstid. 

 Én person av de relativt få vi kjenner til fra denne perioden, peker seg naturlig 
ut som mulig og sannsynlig opphavsperson bak Stjórn I. Det er Jón Halldórsson, el-
ler Freygerðarson som han også ble kalt, etter moren. Når og hvor Jón Halldórsson 
er født, kjenner vi ikke til. Men han må tidlig ha vist gode evner, siden han i barne-
årene ble satt i skole hos dominikanerne i klosteret på Holmen i Bjǫrgvin. Dette lå i 
nordskråningen av Bontelabo, bak Håkonshallen. “Sortebrødrene i Holmen” som 
dominikanerne ble kalt på folkemunne på grunn av sine svarte kapper,  hadde også 
en kirke der, Olavskirken, samt kirkegård. Både klosteret og kirken var oppført av 
på bekostning av Kong Håkon 4. Håkonsson (1204-63) Mundt 1977:20915-17. Kirken 
var trolig i tre, se Helle 1982:284 og Lidén/Magerøy 1980:173. Som ung trådte Jón 
Halldórsson inn i dominikanerordenen. Både dominikanerne og fransiskanerne satte 
utdannelse høyt og sendte gjerne de av munkebrødrene som var best utrustet for uni-
versitetsutdannelse, til studiesteder i utlandet. Jón Halldórsson var en av disse. Beg-
ge ordener satte minst fire års teologiske studier som minstemål for prestevigsel. 
Ifølge Þáttr af Jóni biskupi Halldórsyni fra 1300-tallet skal han ha studert ved Pari-
seruniversitetet. Deretter studerte han lenge i Bologna, som var en høyborg for kir-
kerettsstudier. Dette har sannsynligvis vært i 1290-årene fram mot 1300. I 1310 var 
han “canonicus” ved Kristkirken nær kongsgården, nordvest for Håkonshallen, og i 
1319 det samme ved “ecclesiam sancte Trinitatis Bergis” (Bergens domkirke) DI IV 
brev 131. Hans liv og virksomhet i de ni mellomliggende årene vet vi ingenting om. 
Men det er påfallende at han aldri ble titulert som “frater”, slik vanlig tiltaleform var 
blant ordensfeller. Han brukte heller aldri denne tituleringen om seg selv Kolsrud 
1913:264. Kan et særskilt oppdrag ha satt ham i særklasse? Jón Halldórsson ble 
valgt til biskop av Skálholt i 1321 og innviet til embetet året etter. I 1323 kom han til 
Island og overtok bispesetet. Det gikk ry om hans kunnskaper i latin. Han var kirke-
rettslærd og viste seg som en både myndig og viljesterk personlighet. Men han var 
også en fremragende folkelig predikant som ofte brukte den gode fortelling som vir-
kemiddel. Høsten 1338 søkte han syk og utmattet tilbake til Bjǫrgvin og tok inn i sitt 
gamle dominikanerkloster. Den 2. februar året etter døde han der og ble begravd i 
kirken.  

Mange trekk i bildet av Stjórn I-kompilatoren synes å stemme godt overens med 
det lille vi vet om Jón Halldórsson. Har han likt seg i Italia under oppholdet der, er 
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det bare naturlig at han omtaler dette landet med særlig glede. Interessen for kirke-
rett er et annet trekk, videre at han er god til å forenkle og til å komme et folkelig 
publikum i møte. At han er opptatt av bibelteksten og kjenner Pariserbibelen og bru-
ker dens tekstformer, er bare rimelig når han har studert i Paris, der Vulgata-teksten 
hadde vært under revisjon på 1200-tallet. Vi har prøvd å gi inntrykk av hvordan han 
mestrer overføringen av teologiske termini til norrønt språk, og møtt en person som 
er kyndig i å turnere avansert tankegods og å formidle dette til et enklere nivå. Dess-
uten har vi møtt en sjelesørger som har omtanke for dem han henvender seg til, og 
den dominikanske tendens gjennom verket er umiskjennelig. Vi kunne nevne flere 
trekk som synes å knytte Jón Haldórsson til Stjórn I, men viser i stedet til det som er 
sagt ovenfor. 
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Det synes klart at Jón Halldórsson må ha stått kong Håkon 5. Magnusson nær. 
Han hadde en eldre bror Finn, som var prost, antakelig ved Den yngre apostelkirke i 
Bergen, som lå like ved Kristkirken og kongsgården. Finn var kongens håndgangne 
mann, og ble 1308 som “magister capellarum” leder for organisasjonen av de 14 
kongelige kapeller Bagge 1976:69, 143f. Kong Håkon 5. Magnusson residerte i Ber-
gen halvparten av sine 20 regjeringsår. Herfra ledet han riksadministrasjonen, og her 
hadde han sitt hoff. Det sannsynlige antall år han holdt til i Oslo, var halvparten eller 
under det. “I hele hans regjeringstid var det bare i 1300, 1315 og 1318-19 han ikke 
påviselig var i Bergen, det ser ut til at han oppholdt seg hyppigere der enn i noen an-
nen by” Helle 1982:555. Han kan godt ha hatt nær kontakt med den lærde Jón Hall-
dórsson og gitt ham oppdraget å utarbeide Stjórn I. Arbeidet kan ha foregått i Bergen 
så å si under kongens øyne i første eller kanskje heller i andre tiår av 1300-tallet. 
Teoretisk kan det passe inn i Jón Halldórssons livsløp mellom 1310 og 1319. Det 
virker med andre ord sannsynlig at Jón Halldórsson har stått for utarbeidelsen av 
Stjórn I, og at dette har skjedd i løpet av hans tid i Bergen. Men de avgjørende bevi-
sene som kan sikre dette standpunktet, mangler. Vi får derfor nøye oss med å slå fast 
at en person med lignende begavelse, legning, utdannelse og bakgrunn som Jón 
Halldórsson står ansvarlig for Stjórn I. 

Undersøkelsen vi har utført, gir et bilde av hvordan en kombinert oversetter og 
kompilator av denne type, innenfor rammen av første kvartsekel av 1300-tallet, kun-
ne behandle sine kilder. Verket ble i lang ettertid referanseverk for kunnskaper 
Holm-Olsen 1952:114. Den bibelspråktradisjon som Stjórn I bidrog til å etablere, ble 
ført videre gjennom andre skrifter og bibeloversettelser og har hatt varige virkninger 
for utviklingen av bibelspråket i Island og i Norge like til våre dager Astås 1990b. 
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