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Hans Andrias Sølvará 

 

Arnstein Niclasen hevur sett spurnartekin við okkurt av tí, sum eg førdi fram á 
kjakfundi í Miðlahúsinum tann 12. januar 2009. Her er tilfar til tvær greinar, men 
eg fari at byrja við kvinnuni, sum varð tikin í hordómi, sum Arnstein Niclasen 
við tilsiping til eitt prestapar heldur upprunaliga kann hava staðið í bíbliuni. Og 
at illa man bera til at koma nærri enn tað. Sanniliga ber til at koma nærri enn tað. 
 
Kvinnan, sum varð tikin í hordómi 

Millum flest allar nýmótans granskarar tykist tað vera viðurkent, at søgan í 
Jóhannesevangeliinum um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi (Jóh. 7:53-8:11), 
ikki er upprunalig, men eitt seinni ískoyti til evangeliið. Tann nýliga deyði 
amerikanski professarin Bruce M. Metzger, sum var rættiliga bíbliutrúgvur, trúði 
upp á uppreisnina og var nógv virdur millum trúgvandi kristin, tekur soleiðis 
saman um granskingina: “the evidence for the non-johannine origin of the pericope of 

the adulteress is overwhelming”. Hvørji eru so prógvini, sum hava sannført hann og 
flest allar granskarar um, at søgan ikki hoyrir heima í upprunaliga bíbilska 
tekstinum? Eg skal her eftir førimuni royna at lýsa nakrar av próvgrundunum. 
 
Søgan hoyrir ikki heima í bíbliuni 

Søgan er ikki í teimum elstu og bestu handritunum. New English Bible skrivar, 
at: “it can be seen that practically all of the earliest and best mss (t.e. handrit) extant 

omit the pericope; it is found only in mss of secondary importance”. Í teimum elstu 
varðveittu griksku handritunum av Jóhannesevangeliinum frá 3. øld e.Kr., er 
søgan sostatt ikki í tekstinum – og eingin viðmerking er til tað. Hetta er í sjálvum 
sær eitt sannførandi prógv fyri, at søgan ikki hoyrir heima í bíbliuni. Fleiri onnur 
prógv stuðla hesi niðurstøðuni. Í nøkrum seinni latínskum handritum, harav tað 
elsta er frá 5. øld e.Kr., er søgan sett inn í Jóhannesevangeliið, men tað er ikki fyrr 
enn frá 10. øld e.Kr., at teksturin er at finna í standard grikskum handritum. Í 
onkrum handriti stendur søgan aftan á Jóhannes 7:36, í onkrum aftan á Jóhannes 
21:25 og í onkrum handriti aftan á Jóhannes 8:12. Í einum handriti er hon í 
Lukasevangeliinum - aftan á 21:38. Í teimum flestu yngru handritunum (uml. 
900) stendur søgan aftan á Jóhannes 7:52, har hon eisini stendur í teimum flestu 
nýmótans bíblium. Tað kann valla vera onnur orsøk til hetta óskilið enn, at søgan 
hevur ein ivasaman uppruna. Tey, sum avritaðu tekstin frá 5. øld e.Kr. og settu 
eina stjørnu ella obeli við søguna, vistu tað væl. Teoriirnar um, hvussu søgan er 
komin í bíbliuna eru fleiri, men lítil ivi tykist vera um, at hon er sett inn seinni. 



 
Arnstein Niclasen er kortini ikki sannførdur. Hann vil við tilsiping til prestaparið 
Anna Sophie og Paul Seidelin vera við, at søgan kann vera horvin úr eldri 
handritum, og síðani komin inn aftur í tekstin øldir seinni – í 4. øld e.Kr., tá hon 
fyri fyrstu ferð er vitnað (av Dydimus) at hava staðið í “ávísum evangelium”. Eg 
eri ikki heilt sannførdur og tað eru flest allir bíbliugranskarar heldur ikki. Tað er 
heldur ikki tað, sum danska prestaparið heldur upp á í brotinum, sum Arnstein 
Niclasen endurgevur!? Hetta tykist vera eitt uppáhald hjá Arnstein Niclasen.  
 
Ein konspiratiónsteori 

Tað finst einki prógv fyri hesi (eisini rættiliga ósannlíku) hypotesuni hjá Arnstein 
Niclasen. Tvørturímóti kunnu nógvar grundgevingar setast ímóti hypotesuni. 
 
Ein grundgeving er, at tey fyrstu kristnu mest sannlíkt skrivaðu sínar tekstir á 
skriftsrullur og ikki í handrit (t.e. bløð, sum vóru heft og kundu blíva burtur), 
eins og tey seinni fóru at gera. Hetta er ein av nógvum grundum til, at flest allir 
granskarar eru samdir um, at endin á Markusevangeliinum (16:9-20), sum heldur 
ikki er í teimum elstu varðveittu handritunum, er lagdur aftur at seinni – og ikki 
bara tann seinasta síðan mist burtur í eldri handritunum. Hóast tað ikki er 
óhugsandi, at einstøk bløð í ymiskum handritum hvørva, so er tað ósannlíkt, at 
tað sama blaðið nærum samstundis er blivið burtur í stórt sæð øllum handritum, 
sum hypotesan hjá Arnstein Niclasen tykist leggja upp til. Fleiri dømi eru um tað 
fyrra, men tað ber illa til at ímynda sær tað seinna. Tað tykist hinvegin útihýst, at 
ein ávís søga (og einki annað), sum skuldi havt staðið inni í einum teksti, verður 
burtur í stórt sæð øllum handritum og rullum. Tá átti eisini okkurt annað at 
mangla – uttan so, at fleiri avritarar við vilja hava lúkað ávís brot úr tekstunum. 
 
Granskarar vita, at avritarar ofta - og á ymskan hátt - broyttu bíbilsku tekstirnar 
av gudfrøðiligun grundum, men eingin hevur megnað at givið eina sannførandi 
frágreiðing um, hví nakar hevur viljað sloppið av við ta vøkru søguna um 
horkvinnuna. Tann latínski kirkjufaðurin Augustin (356-430 e.Kr.), sum fyrst í 5. 
øld e.Kr. visti, at søgan um horkvinnuna ikki stóð í øllum handritunum, “gekk út 

frá”, at persónar við lítlari trúgv, sum hildu, at Jesus í søguni fyrigav hor, høvdu 
lúkað hana úr tekstunum. Men hetta er altso bara nakað, sum Augustin “gekk út 

frá”. Hartil kemur, at granskarar ikki kenna nakað (annað) dømi um, at nógv 
hevur verið lúkað úr tekstunum av moralskum grundum. Tað hevði eisini kravt 
semju og neyvt samstarv millum eina røð av kristnum tekstfalsarum at lúka eina 
so drúgva søgu úr tekstunum eftir so stuttari tíð. Ella sum enski gudfrøðingurin 
Samuel P. Tregelles, sum í nógv ár hoyrdi til The Plymouth Brethren (í Føroyum 
brøðrasamkomuna), skrivaði í eini bók frá 1854: “The ancient translators in general 

could not have agreed, in so many countries, to pass by so considerable a portion of this 

Gospel, if they knew it, or had it in their Greek copies”. Er hinvegin nakað í hesi 
heldur ósannlíku konspiratiónsteoriina, so kunnu vit bara ímynda okkum, hvat 



avritarar annars eru slopnir væl frá at lúka úr tekstunum. Tað finst bara ikki eitt 
einasta prógv fyri, at søgan um horkvinnuna upprunaliga hevur staðið í bíbliuni.  
 
Hartil kemur, at søgan um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi, illa passar inn í 
Jóhannesevangeliið. Tað sæst m.a. við at lesa tekstin áðrenn og aftan á hesa 
søguna, t.e. loypa um søguna um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi. So sæst, at 
ørindi 12 í kapittul 8 hjá Jóhannes tykist vera eitt framhald av tí, sum stendur 
áðrenn ørindi 53 í kapittul 7 hjá Jóhannes. Tað er ikki neyðugt at vera 
serfrøðingur í bíbliuni fyri at leggja merki til tað. Granskarar eru eisini komnir 
eftir, at stílur og orðaval als ikki samsvarar við restina av Jóhannesevangeliinum. 
 
Teir elstu griksku kirkjufedrarnir, m.a. Tertullian (155-230) og Cyprianus (200-
258) kendu einki til søguna, meðan Origin (185-254) og Chrysostom (347-407) í 
sínum viðmerkingum til bíbilsku tekstirnar beinleiðis vísa, at teir ikki vistu av, at 
hon var til. Tað ber sostatt illa til at ímynda sær, at søgan hevur staðið í teimum 
elstu griksku tekstunum. Søgan finst eisini í so nógvum og ymiskum útgávum í 
teimum varðveittu tekstunum, at hon týðiliga er merkt av munnligari siðvenju.  
 
Einstøk orð eru horvin og onnur skift út (við vilja ella av misgávum) í einum 
ótali av varðveittum handritunum, tá tey vórðu avritaði (tað eru óteljandi dømi 
um tað), men tað granskarar vita um eru tekstir, sum ikki finnast í teimum elstu 
og bestu handritinum, lagdir aftur at av seinni avritarum. M.a. endin á 
Markusevangeliinum, Comma Johanneum (t.e. ein falsan av fyrra Jóhannesbrævi 
5:7-8 frá umleið 380 e.Kr, sum skuldi rættvísgera tríeindarlæruna) og helst eisini 
kvinnuniðrandi ørindi hjá Paulusi í fyrra Korintbrævi (14:34-35), sum ikki altíð 
standa á sama stað. Tað er mest sannlíkt hent soleiðis, at onkur avritari hevur 
skrivað ein tekst í marguna á einum handriti, sum seinni avritarar hava hildið 
hoyra til bíbilska tekstin og síðani skrivað inn í høvuðstekstin – ofta á ymiskum 
støðum eins og við søguni hjá Jóhannes um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi. 
 
Prógvini eru so mikið sannførandi, at enntá áðurnevndi enski gudfrøðingurin 
Samuel P. Tregelles (1813-1875), sum í nógv ár hoyrdi til The Plymouth Brethren 
(brøðrasamkomuna) longu í 1854 kendi seg noyddan: “to conclude, that twelve 

whole verses ... are no part of Holy Scripture”. Tað sigur ikki so lítið um prógvini. 
 
Borin og broytt á mannamunni 

Tað tykist lítil ivi vera um, at tann vakra søgan hjá Jóhannes um horkvinnuna 
ikki hoyrir heima í bíbliuni. Annar spurningur er, um søgan kann hava livað á 
mannamunni uttan fyri heilagu skriftirnar, sum tær rættiliga ymisku útgávurnar 
av søguni í seinni handritum kundu bent á, og at hon soleiðis kann førast aftur til 
Jesus (sum er tað einasta, prestaparið hjá Arnstein Niclasen vil vera við í tí 
endurgivna brotinum). Men heldur ikki tað eru allir granskarar sannførdir um. 
 



Sambært Eusebius (263-339 e.Kr.) skuldi Papias (í 2. øld e.Kr.) havt nevnt eina 
søgu um “eina kvinnu, sum kom fyri Harran, skuldsett fyri nógvar syndir,”. Søgan 
skuldi havt staðið í evangeliinum til hebreararnar (uml. 80-150 e.Kr), sum er 
burturmist. Tað ber bara ikki til at siga, at søgan hjá Papias er tann sama søgan, 
sum seinni kom at standa í Jóhannesevangeliinum. Hartil kemur, at longu í 
fornøldini var evangeliið til hebreararnar, sum ikki fekk innivist í bíbliuni, hildið 
at vera óálítandi. Søgan í Jóhannesevangeliinum kann kortini væl hava røtur í 
eini samanrenning av hesi og eini sýriskari søgu um “hana, sum hevði synda”, sum 
er varðveitt í Didaskalia frá 3. øld e.Kr. (har eingin ávísing er til, hvar hon skuldi 
havt staðið), sum amerikanski professarin Bart D. Ehrman hevur grundgivið fyri. 
Tað er m.a. áhugavert, at søgan frá 3. øld e.Kr. endar við, at Jesus sigur við “hana, 

sum hevði synda”, “Far avstað, eg dómfelli teg ikki heldur!”, meðan søgan um 
“horkvinnuna”, sum er varðveitt í seinni handritum av Jóhannesevangeliinum er 
nakað øðrvísi, m.a. endin “Eg dómfelli teg ikki heldur. Far avstað, synda ikki longur!”. 
 
Søguliga trúvirðið í søguni í Jóhannesevangeliinum kann sostatt tykjast ivasamt. 
Hartil kemur, at boðskapurin í teimum elstu varðveittu útgávunum av søguni er, 
at allur dómur er skeivur, meðan hann í bíbliuni er lagaður til at snúgva seg um 
mótstøðu Jóhannesar móti hykli. Hesir trupulleikarnir við bíbilsku søguni hava 
havt við sær, at enntá ein evangelisk-kristin professari í USA, Daniel B. Wallace, 
heldur, at: “the pericope adulterae is most likely not even historically true. It was 

probably a story conflated from two different accounts. Thus, the excuse that one can 

proclaim it because the story really happened is apparently not valid”. Kann hendan 
søgan hinvegin munnliga førast aftur til Jesus, so hava tey, sum halda, at bíblian 
er fullkomin og at kristindómurin einans skal grundast á bíbliuna, ein ikki so 
lítlan trupulleika. Tí so hava vit ymiskar útgávur av ektaðum orðum hjá Jesusi 
(Gudi), sum ikki tykjast hoyra heima í bíbliuni. Tað er helst eisini ein grund til, at 
enntá evangelisk-kristnir granskarar halda, at frásøgnin heldur ikki er søgulig. 
 
Teir vilja loysa teir nógvu trupulleikarnar við at fáa søguna úr bíbliuni. 
 
Trúgv og vísindi 

Arnstein Niclasen kann trúgva tí hann vil, men hann kann illa halda uppá, at 
nevnda søga um horkvinnuna í Jóhannesevangeliinum upprunaliga hevur staðið 
í bíbliuni, uttan at hann harvið grundar niðurstøðu sína á trúgv. Trúgv kann sum 
kunnugt flyta fjøll, men tað kunnu vísindini ikki. Áðurnevndi Daniel B. Wallace 
skrivar soleiðis um endan á Markusevangeliinum og søguna um horkvinnuna: 
“in terms of popularity between these two texts, John 8 is the overwhelming favorite, yet 

its external credentials are significantly worse than Mark 16’s. The same preacher who 

declares the Markan passage to be inauthentic extols the virtues of John 8. This 

inconsistency is appalling. Something is amiss in our theological seminaries when one’s 

feelings are allowed to be the arbiter of textual problems. … In retrospect, keeping these 

two pericopae in our Bibles rather than relegating them to the footnotes seems to have 



been a bomb just waiting to explode”. Tey vísindaligu prógvini tykjast ikki at vera til 
at koma uttanum, og tey eru heldur ikki til at taka feil av: Søgan um kvinnuna, 
sum varð tikin í hordómi, er nærum við vissu løgd aftur at Jóhannes nógv seinni. 
 
Hvat er tað so fyri ein mynd, sum tílík ískoyti geva av upprunasøgu bíbliunar? 
Spurningurin er, um tað yvirhøvur gevur meining at tosa um upprunahandrit. 
Tann spurningin skal eg koma nærri inn á í seinna parti av hesi viðmerkingini. 
 
Ps. Arnstein Niclasen hevur hug at rættleiða meg, tí eg segði, at vit ikki vita um 
Jesus dugdi at skriva, við at vísa til Lukas 4:16-19. Eg havi hug at verja meg við at 
vísa til amerikanska gudfrøðiprofessaran Bruce Chilton, sum í bókini “Rabbi 

Jesus” grundgevur fyri, at Jesus hoyrdi til “the oral traditions of Galilee” og at 
“Jesus´”citation” (í Lukas 4:18) is no citation at all, but a free paraphrase of the biblical 

book, diffrent from any ancient version”. At so er sæst týðiliga við at bera saman tað, 
sum Jesus hjá Lukas endurgevur úr Jesaja 11:2 við Jesaja 11:2. Har er einki prógv 
fyri, at Jesus dugdi at lesa. Heldur tvørturímóti. Og mær kunnugt einastu ferð 
Jesus skrivar er í søguni um horkvinnuna, sum altso ikki hoyrir heima í bíbliuni.  
 

Bíbliukjakið í Miðlahúsinum - viðmerkingar til Arnstein Niclasen 

(2/2) 
 
Hans Andrias Sølvará 

 
Arnstein Niclasen sigur í viðmerking til mín leiklut í kjaki í Miðlahúsinum, at eg, 
sum kvøldið leið, fór ið og so langt av leið, tá eg samanbar handritatilgongdina 
við menningarlæruna hjá Darwin, og at eg veik undan spurningum frá Bergi, tá 
kjakið kom inn á boðskapin í tekstinum. Sjálvur haldi eg, at eg upp til fleiri ferðir 
nevndi, at boðskapurin í bíbliuni var einastandandi, t.d. boðskapurin í søguni 
um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi (tað er bara ikki mín skyld, at hendan 
søgan og annað við ikki er at finna í teimum elstu og bestu handritunum av 
bíbliuni), og at endin hjá mær var bleytari enn byrjanin. Tað var í øllum førum 
ætlanin. Tað kann hinvegin ikki undra nakran, at eg sum søgufrøðingur ikki 
vildi gera meg klókan upp á gudfrøði (minst av øllum átti tað at undra Arnstein 
Niclasen, sum tykist halda, at eingin hevur skil fyri Gudi), og at eg veik undan 
spurningum um, hvat eg sjálvur trúði. Eg var ikki biðin um at koma í Miðlahúsið 
fyri at svara upp á persónligar trúarspurningar, men fyri at kjakast um bíbliuna. 
 
Men aftur til mína samanbering við “natúrligt úrval” innan menningarlæruna, 
sum Arnstein Niclasen tykist hava misskilt og heldur var langt av leið. Tað var 
ikki seint út á kvøldið í kjakinum, sum Arnstein Niclasen vil vera við, men í 
mínum fyrsta innleggið, at eg legði upp til, at upprunasøgan hjá bíbliuni minti 
meira um “natúrligt úrval” enn um “guddómliga opinbering”. Tað undraði meg 
stórliga, at eingin spurdi meg nærri um hetta provokerandi uppleggið til kjak 



(soleiðis var tað í øllum førum ætlað), men tá Arnstein Niclasen nevnir hetta í 
skeivum høpi í síni drúgvu viðmerking kenni eg meg noyddan til at greiða frá, 
hvat eg meinti við hesum uppleggi mínum til bíbliukjakið í Miðlahúsinum. 
 

Broytingar, tilagingar og ískoyti til bíbilska tekstin 

Tað er ein sannroynd, at tað finnast ymisk handrit av bíbilsku tekstunum. Tann 
varðveitti hebraiski teksturin av Gamla Testamenti er t.d. ikki samlíkur við tann 
varðveitta grikska tekstin. Jeremiabók í tí grikska tekstinum er t.d. 1/6 stytri enn 
Jeremiabók í tí hebraiska tekstinum. Millum deyðahavsrullurnar, sum stava frá 
200 f.Kr – 70 e.Kr., hava granskarar m.a. funnið fleiri útgávur av Jeremia – eisini 
eina langa og eina stytri útgávu – og fleiri útgávur av Jesaja. Granskarar eru 
eisini komnir eftir, at tað í minsta lagi í tveimum umførum er lagt aftur at Jesaja 
tekstinum, har tað eisini eru framdar broytingar í tí upprunaliga tekstinum (t.e. í 
teimum fyrstu 39 kapitlunum). Tað er heldur eingin ivi um, at fleiri av 
sálmunum eru frá tíðini langt eftir útlegdina. Millum deyðahavsrullurnar hava 
granskarar eisini funnið fleiri tekstir, sum ikki eru at finna í tí varðveitta 
hebraiska tekstinum. Tað er í veruleikanum breið semja millum granskarar um, 
at tekstirnir í Gamla Testamenti, á leið soleiðis sum vit kenna teir, eru vorðnir til 
so seint sum í øldunum aftan á jødisku útlegdina í Babylon – t.e. eftir 539 f.Kr. 
 
So seint sum í 200-talinum f.Kr. hava tekstirnir verið til í ymiskum útgávum, har 
tað eisini hava verið fleiri týðandi munir. Tað kendasta dømi er helst Jesaja 7:14, 
sum í tí hebraisku útgávuni sigur, at ein ung kvinna (alma) skal føða ein son, 
meðan tann grikski teksturin her hevur orðið moyggj (parthenos) í staðin fyri 
ung kvinna. Jødarnir vóru stórt sæð samdir um tekstirnar í teirra bíbliu umleið 
100. f.Kr., men teir høvdu ongan kanon yvir heilagu skriftirnar fyrr enn í 90 e.Kr. 
 
Tað sama kann stórt sæð sigast um Nýggja Testamenti, hóast tekstirnir søguliga 
liggja tættari at hendingunum enn teir í Gamla Testamenti. Tey fyrstu kristnu, 
sum skrivaðu søguna um Jesus við støði í m.a. profetorðum í Gamla Testamenti, 
nýttu ikki sum jødarnir tann hebraiska tekstin av Gamla Testamenti. Tey fyrstu 
kristnu vóru grikskir jødar, sum nýttu griksku útgávuna av heilagu skriftum 
jødanna, Septuaginta. Teksturin er sum nevnt ikki samlíkur við tann hebraiska 
tekstin. T.d. fekk tað avgerandi týdning, at høvundurin av Matteusevangeliinum, 
sum skrivaði um 80 e.Kr, vísti til Jesaja 7:14 í griksku útgávuni, tá hann sum tann 
fyrsti kristni skrivaði, at Jesus var føddur av moyggj. Hesa moyggina hjá Jesaja 
kenna teir hebraisku jødarnir, sum halda seg til hebraiska tekstin, bara einki til. 
 
Tey elstu handritini av øllum Nýggja Testamenti eru frá umleið 350 e.Kr. – t.e. 
tey eru avritaði øldir eftir at tey upprunaligu handritini vóru skrivaði. Og tað eru 
so nógvir (størri og smærri) munir millum tey nógvu handritini, at eingin veit 
hvussu nógvir eru. Tó vita granskarar, at lagt er aftur at tekstunum. Søgan um 
kvinnuna, sum varð tikin í hordómi (Jóh. 7:53-8:11), er t.d. løgd aftur at seinni. 



Endin á Markusevangeliinum (16:9-20) er eisini lagdur aftur at seinni. Kapittul 21 
í Jóhannesevangeliinum er helst eisini lagdur aftur at seinni. Nógv bendir eisini 
á, at niðrandi orð um kvinnur í fyrra Korintbrævinum (14:34-35) hjá Paulusi eru 
løgd aftur at seinni. Tað er eisini breið semja millum granskarar um, at Paulus 
ikki hevur skrivað øll tey brøv, sum í bíbliuni bera hansara navn. Nógv stríð var 
millum tey kristnu um, hvørjir tekstir skuldu við í bíbliuna. Markion helt í 2. øld 
e.Kr. at m.a. alt Gamla Testamenti skuldi vrakast. Tað endaði við, at tey kristnu 
eftir tógvið stríð um 400 e.Kr. samdust um teir tekstir, sum skuldu við í bíbliuna. 
Tá góðkendi kirkjan vestanfyri Opinberingina og Eysturkirkjan Hebrearabrævið. 
 

Vísindi, trúgv og ein samansvørjing 

Fólk innan kirkjur og samkomur hava altíð funnist at granskarum, sum hava víst 
á feilir og ósamsvar í bíbliuni. Tá Erasmus (1469-1536) í sambandi við arbeiðið 
við síni griksku útgávu av Nýggja Testamenti frá 1516 legði merki til, at tvey 
ørindi í fyrra Jóhannesbrævi (5:7-8), sum nevndu tríeindina, ikki gjørdu tað í 
teimum eldru griksku handritunum - einans í teimum yngru latínsku – varð 
hann av samtíðarinnar gudfrøðingum lagdur undir at spæla við tríeindina og 
guddómleika Jesusar. Ein av teimum, James Lopez de Stunica, fór so langt, at 
hann alment fordømdi Erasmus og kravdi, at hann setti ørindini inn aftur í 
komandi útgávur av bíbliuni. Ein annar skuldsetti Erasmus fyri at stuðla 
trúarvillingum. Tað verður sagt, at Erasmus kendi seg so hóttan, at hann gav lyfti 
um at seta ørindini inn aftur í seinni útgávur av síni bíbliu við eini treyt: at 
mótstøðufólk hansara kundu vísa honum eitt einasta grikskt handrit við 
tríeindarørindunum. Tað megnaðu tey ikki, men frameiddu ístaðin eitt falsað 
grikskt handrit, sum tey løgdu fyri Erasmus. Hóast sjálvt lyftið hjá Erasmus ikki 
er vitnað í heimildum frá samtíðini, so er tað ein sannroynd, at Erasmus kendi 
seg so hóttan, at hann, eftir at hann fekk tað í loyndum falsaða handritið, lat seg 
trýsta til at seta tríeindarørindini inn aftur í 1522 útgávuna av sínum grikska 
Nýggja Testamenti. Síðan hava ørindini staðið í flest øllum útgávum av bíbliuni 
til umleið 1900. T.d. stóðu tey í donsku bíbliuni til 1907. Eingin granskari ivast í, 
at Erasmus hevði rætt. Eins og við horkvinnuni í Jóhannesevangeliinum kendi 
eingin av teimum elstu kirkjufedrunum ørindini. Tey eru fyri fyrstu ferð vitnaði í 
handritum frá umleið 380 e.Kr., og tey eru helst komin inn í tekstin í sambandi 
við tað harða stríðið um tríeindina. Hóast prógvini hjá Erasmus tók tað 400 ár at 
fáa tey úr bíbliuni – umleið 1500 ár eftir at tey vóru sett inn í fyrra Jóhannesbræv. 
Fyrr ella seinni fer søgan um horkvinnuna helst eisini úr Jóhannesevangeliinum. 
 
Søgan um Erasmus sýnir, at prógv hava torført við at sannføra trúgvandi, sum 
enntá kunnu finna upp á at falsa heil bíbliuhandrit, fyri at verja sína gudfrøði. 
 
Guddómlig opinbering ella natúrligt úrval 

Tað var í hesum høpi, at eg provokerandi segði, at upprunasøga bíbliunnar minti 
meira um “natúrligt úrval” enn um “guddómliga opinbering”. Tað haldi eg er ein 



spennandi hypotesa. Eins og djór sambært Charles Darwin hava lagað seg til tey 
umhvørvi, sum tey eru komin at liva undir, soleiðis eru bíbilsku tekstirnir 
gjøgnum tíðina lagaðir til ymisk trúarlig og mentanarlig umhvørvið. Tekstirnir 
eru skrivaðir, tillagaðir, týddir og tulkaðir inn í tey umhvørvi, sum teir hava 
verið nýttir í. Jesaja 7:14 í Septuaginta er t.d. í 2. ella 1. øld f.Kr. týtt inn í eitt 
grikst-rómverskt umhvørvi, har tað var ein heilt vanlig fatan, at moyggj skuldi 
føða. Tankin var hinvegin ókendur í tí hebraisk-jødiska umhvørvinum, men tá 
kristindómurin vaks fram innan griksk-rómverska heimin, kundi tann grikska 
útgávan av søguni setast í sambandi við Mariu Moy. Tað er eisini heilt týðiligt, at 
bíbilsku høvundarnir lagaðu sínar søgur eftir teimum, sum teir skrivaðu til. 
Matteus skrivaði t.d. til grikskar jødar og førdi Jesu ættartalvu aftur til Abraham, 
tann fyrsta Jødan, meðan Lukas, sum skrivaði til rómverjar, førdi hana aftur til 
Adam, tað fyrsta menniskja. Søguliga er helst lítið í hesum ættartalvum, sum 
heldur ikki fáast at samsvara; tær vóru skaptar og tillagaðar til ymisk umhvørvi. 
 
Tá frásøgnin í Jóhannesevangeliinum um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi 
stendur í (so vítt eg veit) flest øllum nýmótans bíblium, so er tað heldur ikki tí, at 
søgan er søguliga álítandi ella upprunaliga hevur staðið í bíbliuni. Í stríð við øll 
vísindalig prógv stendur hendan søgan í bíbliuni tí tann yndisligi boðskapurin 
um fyrigeving fekk so stóran týdning fyri kristnu trúnna. Tað hevur verið tann 
átrúnaðarligi boðskapurin, sum ofta er tillagaður til nýggjar tíðir, sum hevur 
ávirkað tey, sum skrivaðu, avritaðu, broyttu og løgdu aftur at tekstunum. Týski 
gudfrøðingurin Ulrich Becker hevur peikað á, at kjakið um fyrigeving gjørdist 
eitt høvuðsevni í 2. og 3. øld e.Kr. Í longdini var helst torført at grundgeva her 
við støði í eini ikki-kanoneseraðari søgu um Jesus. Tí kom søgan inn í handritini. 
Her er tað eisini áhugavert at peika á (sí 1. part), at boðskapurin í bíbilsku søguni 
um horkvinnuna varð broyttur í mun til boðskapin í teimum eldru og uttanfyri 
bíbliuna varðveittu útgávunum av søguni, sum segði, at allur dómur var skeivur. 
 
Hetta uppáhaldið samsvarar væl við tað, sum Mogens Müller professari skrivar í 
eini eftir mínum tykki framúrskarandi lítlari bók um Gamla Testamenti: “at i 

hvert fald det store flertal af de enkelte skrifter først har fået deres nuværende skikkelse 

gennem en længere overleveringsproces, der har bestået i genskrivninger, der især har 

betydet tilføjelser af nyt stof, i overensstemmelse med et fornyet forkyndelsessigte”. Hetta 
minnir meira um “natúrligt úrval” enn tað minnir um “guddómliga opinbering”. Og 
ger tað í veruleikanum meiningsleyst at tosa um eitt serstakt upprunahandrit. 
 
Niðurstøða 

Úrvalstankin fyrikemur mær nógv meira sannlíkur enn tann í dag mótprógvaða 
hypotesan um, at hvørt orð í bíbliuni er Guds orð. Uttan mun til, hvussu vit tulka 
m.a. søguna um kvinnuna, sum varð tikin í hordómi, so vita vit ikki, hvussu 
upprunahandritið hjá Jóhannes sá út. Enn minni kunnu vit siga nakað um, hvør 
tann møguligi boðskapurin hjá Jesusi til kvinnuna upprunaliga var. Vit hava 



ongan tekst frá Jesusi, eingi upprunahandrit hjá seinni skrivandi bíbilskum 
høvundum, og í øllum førum hesum viðvíkjandi hava vit heldur eingi handrit 
varðveitt, sum kunnu sigast at útleggja orð Jesusar álítandi. Kanska er tað líka so 
meiningsleyst hjá einum bíbliugranskara at leita eftir einum upprunahandriti, 
sum tað er hjá einum lívfrøðingi at leita eftir tí upprunaligu apuni. Tekstasøvn 
sum bíblian mennast (eins og apur) yvir long tíðarbil í tøttum samskifti við tey 
mentanarligu umhvørvi, sum teir verða skrivaðir, týddir, tillagaðir og tulkaðir 
inn í. T.d. hevur bíbilska søgan um syndaflóðina røtur í Gilgamesh, einum nógv 
eldri mesopotamiskum teksti frá umleið 2100 f.Kr., sum veit at siga frá eina 
líknandi søgu um stóra flóð. Tað er eingin greið byrjan ella greiður endi - har eru 
einans samansettar tillagingar av tekstunum til ymisk umhvørvið -  og menning. 
 
Tað merkir ikki, at eg geri upp við boðskapin í bíbliuni, sum Arnstein Niclasen 
tykist halda. Heldur ikki sýti eg fyri, at teir, sum upprunaliga skrivaðu bíbilsku 
tekstirnar, kunnu hava verið meir ella minni guddómliga inspireraðir. Tað, sum 
eg haldi uppá er, at teir, sum upprunaliga skrivaðu og seinni avritaðu, broyttu 
og løgdu afturat tekstunum, vóru ávirkaðir av síni egnu samtíð. Og at tað 
týðiliga sæst aftur í tekstunum. Men ógildar hetta ta kristnu trúnna? Nei. Líka so 
lítið sum menningarlæran ger upp við trúgv, tá hon heldur uppá, at lívið verður 
ment gjøgnum “natúrligt úrval”, líka so lítið verður høvuðsboðskapurin í bíbilsku 
tekstunum minni “guddómligur” av, at hann er vorðin til á ein líknandi hátt. Tað 
merkir bara, at uttan mun til hvussu framúrskarandi apan ella bíblian eru, so eru 
ella verða hvørki lívrunnar skipanir ella bíblian nakrantíð fullkomin. Tað leggur 
størri ábyrgd á okkum sum tulkarar at finna og gagnnýta tann geniala boðskapin 
og velja frá tað banala órógvið frá samtíðarinnar høvundum. Tá alt kemur til alt, 
so er tann kristni høvuðsboðskapurin so mikið sterkur, at hann ikki er treytaður 
at einum (skeivum) uppáhaldi um, at hvørt orð í bíbliuni er innblást av Gudi. 
 
Tað var einans tað, sum eg royndi at prógva. At teksturin langt frá er fullkomin. 
Tí tað er hann ikki. Hvat fólk annars velja at trúgva, havi eg onga meining um. 
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Mjørkaboksing hjá Arnstein Niclasen 
 
Hans Andrias Sølvará 

 
Eitt meinaleyst referat 
Arnstein Niclasen undrast í Dimmalætting 10/2 yvir, at eg svari upp á eitt “meinaleyst 

referat” hjá honum av bíbliukjakinum í Miðlahúsinum. Heilt so meinaleyst var referatið 
hjá Arnstein Niclasen nú ikki. Tað er hansara aftursvar heldur ikki – um man kann kalla 
tað fyri eitt aftursvar. 
 
Tá eg gav mær stundir til at svara upp á tað “meinaleysa referatið” hjá Arnstein Niclasen, 
so var grundin heilt einfalt tann, at Arnstein Niclasen tók sær rætt til at rættleiða meg 
uttan at hann hevði gjørt sær tann ómak at spyrja meg nærri um nevndu viðurskifti í 
Miðlahúsinum. Eftir øllum at døma er Arnstein Niclasen eisini nøgdur við svarið. Hann 
nevnir í øllum førum ikki eitt orð um, at mínar grundgevingar ikki halda. Tykist enntá 
tætt við at viðganga, at Gud arbeiðir gjøgnum nátúrligt úrval. Hann nevnir yvirhøvur 
einki um tær grundgevingar ella niðurstøður, sum eg legði fram í greinunum hjá mær. 
Men Arnstein Niclasen er týðiliga ónøgdur við, at eg havi dittað mær at givið honum 
svar.  
 
Arnsteinsk tokutala 
Tað tykist bara løgið, at Arnstein Niclasen ikki er áhugaður í at reka grundgevingarnar 
hjá mær aftur. Tí heldur enn at royna at afturvísa nakað av tí, sum eg førdi fram, leggur 
Arnstein Niclasen eftir mær persónliga og kemur við nýggjum ósannindum og 
høpissleysum uppáhaldum. Arnstein Niclasen tykist ikki halda tað vera neyðugt at 
grundgeva ímóti nøkrum av tí, sum eg føri fram, tí eg havi ikki lisið bíbilsku tekstirnar á 
upprunamálunum, og tí, at eg einans undirvísi á seminariistøði!? Nú kann eg upplýsa fyri 
Arnstein Niclasen, at eg havi undirvíst rættiliga nógv á lærdum háskúla, men tað er ikki í 
sær sjálvum grundgeving fyri nøkrum sum helst, tí poengið er, at tað eru grundgevingar 
og einans grundgevingar, sum telja. Hann fer enntá so langt av leið, at hann rør fram 
undir, at eg nýti arbeiðstíðina til at skriva greinar í!? Hvat skulu lesarar, sum eru áhugaðir 
í evninum, nýta tílíkt persónligt brigsl til? Og hvat sigur tað um Arnstein Niclasen? 
 
Greinin er úr enda í annan ein vavgreytur av persónligum brigsli, sum einki hevur við 
sakina (evnið) at gera. Og so ger Arnstein Niclasen eisini nakrar heilt margháttligar 
logiskar brølarar, sum man skal leita leingi eftir – helst langt undir seminariistigi: 
Samstundis sum Arnstein Niclasen brigslar mær, at eg ikki havi lisið bíbilsku tekstirnar á 
upprunamálinum, heldur hann í ramasta álvara uppá, at eg átti at gagnnýtt arbeiðið hjá 
Victor Danielsen, sum var fólkaskúlalærari og ongantíð lærdi bíbilsku upprunamálini!? 
 



Eg veit ikki um nakar skilir hendan heilt serstaka arnsteinska logikkin, men eg havi so 
ikki lært nakað um hann á nøkrum lærdum háskúla. Sjálvandi royni eg at grunda mínar 
greinar á granskarar, sum hava lisið og granskað bíbilsku handritini á upprunamálunum. 
Alt annað hevði verið ólogiskt. Her er Victor Danielsen ikki tann fyrsti, sum eg komi at 
hugsa um (og fyri at Arnstein Niclasen ikki skal miskilja meg, so er hetta ikki ein 
kritikkur av tí stóra arbeiði, sum Victor Danielsen gjørdi á øðrum økjum, men einans ein 
kritikkur av vantandi logiskum samanhangi í viðmerkingini hjá Arnstein Niclasen). 
 
Eg haldi, at tað hevði sømt seg betur fyri Arnstein Niclasen at farið eftir bóltinum (sakini) 
heldur enn manninum (ad hominem). Men sjálvandi, fær man ikki hendur á bóltinum (les 
grundgevingunum), so er tað freistandi at royna at avlaga kjakið við at sáa misálit á  
boðberan. Tað sømir seg bara illa fyri Arnstein Niclasen og gagnar als ikki kjakinum. 
 
Arnsteinskar misskiljingar 
Nakar góður lesari tykist Arnstein Niclasen heldur ikki vera. T.d. leggur hann meg undir 
at “høgga í” prestaparið Anne Sophie og Paul Seidelin, sum ongan møguleika hava fyri at 
verja seg. Men tey, sum hava lisið viðmerkingarnar hjá mær vita, at tey bæði onga grund 
hava til at verja seg. Tað eru ikki sjónarmið hjá Anne Sophie og Paul Seidelin, sum 
standa fyri falli (hóast eg vísti á, at allir granskarar ikki eri samdir við teimum, heldur ikki 
brøður og evangeliskt-kristnir granskarar), men útleggingin hjá Arnstein Niclasen av tí, 
sum hann endurgevur úr bók hjá Anne Sophie og Paul Seidelin. Tað er ikki neyðugt at 
hava fingið frálæru á høgum stigi fyri at leggja merki til, at mín kritikkur ikki rakar Anne 
Sophie og Paul Seidelin, men einans tað, sum Arnstein Niclasen fær burtur úr tí, sum 
hann endurgevur úr teksti hjá teimum. Er tað nakað, sum eg eitt sindur misvísandi kann 
sigast at “høgga í”, so eru tað tær skeivu grundgevingarnar hjá Arnstein Niclasen. Anne 
Sophie og Paul Seidelin siga snøgt sagt ikki tað í tí endurgivna brotinum, sum Arnstein 
Niclasen roynir at brúka endurgevingina til. Í veruleikanum legði eg heldur ikki eftir 
Arnstein Niclasen; eg vísti bara á, at hansara grundgeving er skeiv. Mótvegis 
grundgevingum ber einans til at seta fram mótgrundgevingar. Hinvegin ber væl til (og er 
tíverri alt ov ofta nýtt í máttloysi) at leggja eftir boðberanum, tá man ongar 
grundgevingar hevur. 
 
Tað er einans eitt sjónarmið hjá Arnstein Niclasen, sum stendur fyri falli. Og Arnstein 
Niclasen er væl førur fyri at verja seg. Hann leggur bara ikki í ella megnar ikki at verja 
sítt sjónarmið. Tað hevur Arnstein Niclasen rætt til, men tað sømir seg hinvegin illa fyri 
hann, at hann av órøttum leggur meg undir at “høgga í tey” verjuleysu (ad hominem). 
 
Tí tá leggur Arnstein Niclasen eftir boðberanum – enntá við følskum skuldsetingum. 
 
Perspektiv 
Viðmerkingin hjá Arnstein Niclasen er eitt skúladømi um skeiva próvførslu, har farið 
verður eftir manninum (ad hominem) heldur enn eftir bóltinum (sakini). Greinin er hesum 
viðvíkjandi so góð, at eg umhugsi at nýta hana í frálæruni í logikki í heimspeki á 
miðnámsskúlunum. Vanliga plagi eg ikki at gera viðmerkingar til persónligt brigsl og 
mjørkaboksing, men hesaferð helt eg, at eg skuldi takka fyri gott frálærutilfar. 
 
Men eg svari ikki uppá eina ad hominem grein afturat. 
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