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Arend Quak (Universiteit van Amsterdam)

DEN STOCKHOLMSKA HANDSKRIFTEN AV JOHAN PR/EST

Under 1100-talet stiftade manniskoma i Vasteuropa bckanpkap med nya
lander. Korstigen fordc dem tiU oricnten cx:h de hemkomna korsfarama beritPdc om Saracencmas land och kultur. Det uppstir nya legender och bcrattelscr om fjarran lander, dar aUt slags saUsamma djur och manniskor bor. En av
dessa berattelscr ar legenden om prist Johan, som enligt kaUoma var harskare i ett stort rikc nigonstans i Inciien. Han namns for forsta gingen hos den
tyska krbnikdren Otto von Freising, som skrev sin kronika omkring ir 11431146 (QueUen 1961). Vcm Otto avscr med sin hanvisning ar inte tydligt, men
fbrcstallningcn om cn maktig harskare i orient som skullc vara kristen, gjorde
ett djupt intryck. Forhoppningar om en bundsfbrvant mot mobamedanema var
stora. Omkring ir 1165 uppdyker tre hcmlighcpfuUa brev som skullc ha
skrivip av dcnna prist Johan. De var rikPdc tiU de tre storsta makthavandena i medeltidcns Enropa: piven i Rom, kcjsarcn av Tyskland ex;h kejsaren
av Byzantium. Utan tvivel ir breven fbrfalskningar. De var vil menade som
ett slags uppmaning till furstama i Europa att befria det heliga landet Endaist
piven syns ha rcagerat- han sande en munk med ett brev tiU oricnten. Av dc
tre breven bar endast ett nitt oss: brevet tiU kejsaren Emanuel I av Byzantium. Brevet films kvar i olika latinska vcrsioner Off Zamcke 1879), men det
oversattes redan tidigt till olika sprik, bl.a. i Tyskland, Frankrike, Danmark
cx;h Sverigc.
Den svenska versionen finns kvar i tvi handskriften C 213 i Uppsala univcrsitetebibUotek och Holm. D 27 i KungUga BibUotcket i Stockholm. I innchiUsforteckningen till en aiman handskrift cod. Holm. D 4, forekommer cn
notis "Aff loan prest aff inda land", som vitmar om att aven i denna handskrift frin omkring ir 1420-1445 har funnits en fomsvensk text om denna
furste. Versionen i C 213 ar uppcnbarUgen den aldsta. Handskriften skrevs
omkring ir 1450 av en viss "Petrus Sunonis DuUo cognomine" i Visteris.
Dcnna text ir sannolikcn en kopia av cn aldre version. Detu framgir ur
skrivfel, si tcx. pi foi. 193v, dir orden Icengdhene ar har skrivip efter
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fardh a (x;h senare stmkits. Dessutom finns nigra obegripliga ord i texten
som uppcnbarUgen uppstod som foljd av missforsticlse av forlagans text
Versionen i den Stockholmska handskriften ar yngre cx;h enligt forskaraa ar
den en avskrift av texten i C 213. FormocUigen ror det sig tiU och med om en
direkt avskrift "At dc nasste 5 savnes i Sthlm D 27, cr det staerkeste argument for at dette er afskrevet efter U [= C 213], idet V [= den danska
versionen i Ghemen-tryck] viser at dc cr de gale ord det er sd-get i D 27
som formodct fejl" (Toldbcrg 1961: s. 249, anm.l). Den fornsvenska texten i C
213 har utgetts tvi ganger (Klemming 1887-89; Karker 1978), medan texten i
den Stockholmska handskriften endast enstaka ginger refcreras, dar den
avvikcr. Fastan den Stockholmska texten har Uten betydelse for textens
historia, kan den endi kasta Ijus pi sprikutveckUngen under tiden meUan
1450 cxjh 1550. Det ar en tid av stora andringar inom det svenska spriket Si
kan man se, hur det gamla kasussystcmet sammanbryter. Aven i dc bida
redaktioncma av Johan prdst kan detP iaktPgas. E>cn ildrc handskriften hitr
tcx. off ormommen (346, 19) i dativ plural, medam S har dff ormena i ackusativ. Detsamma hinder U 348,5f thy ther folia somanom, dar S redan har ty
ter folia sumana. I denna uppsaP skal andringama i texten redovisas cxh
behandlas. Har limnats utan avseende smi orthografiska indringar som forss
(U 347, 16) som andras tiU forfi i S, cx;h nasatistrecken som upploses som i
huilkom.
Ortografiska indringar:
Man kan fasPtaUa att den yngre skrivaren av S uppcnbarUgen iterger varje
lingt tal med <i>, tcx. d&, stdr. Ljudutvccklingcn fanns sannolikcn redan i
U, eftersom substantivet sand skrives saandh (U 347,8), jfr Wcss6i 1969: s.71f
Andringar i spvningcn ar normalt for den tiden. Medan U i aUmenhet bibchiller stavningcn <th> for ildre /o/ cx;h /o/, skriver S genomgiende <t>. Det
ror sig har om cn f&rcnkUng, eftersom aven i U sPvningcn med <th> ar en
arkaisk suvning, som forekommer till (x:h med i ord, som har urspmngUgt
/t/, tcx. hether. Det ar klart att aven i U grafemen <t> och <tii> betccknar
samma Ijud. IstiUct for <dh> skriver S genomgiende <d>. Liksom vid <th>
torde redan i U <dh> vara cn ortografisk variant till <d>, jfr landh, vndher. I
saimband med detta stir val aven andringen av <ph> i U till <p> i S, tcx.
hialph, hopha, harskaph, stopha - hielp, hopa, herskap, stupe. Ocksi ersattningen av <gh> genom <g> hor val hit, jfr burgh, daghe, moghen, tagher i U
cx;h burg, dage, mogen, tager i S. En annan forenkling i den yngre hand-
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skriftcn ar sPvningcn med grafemet <c>, dar U har <ae>, tcx. berias for
bcerias i U 348,23. Aven i U forekommer detP, tcx. teeth (U 348,27) bredvid

takthiVM8,n.
En egendomlighet i S ar cx;ksi att skrivauen i nigra fall har "forbitfrat"
sPvningen i forlagan idet han upploser assimilationer i den aldre texten: tcx.
S: aldrig, elden, guld, handklede, kundgra, vtlendinger och valdh istallet for
alrigh, ellen, gul, hankladhe, kungra cxh wal i U.
Idiomatiska andringar:
Sprikhistoriskt intercssantarc ar dc fall, dar den yngre avskriften har en
avvikande form eller tiU och med ett annat ord. Som man kan vinP sig hos
en kopicrad text forekommer detta inte si ofta. Visst hinder det att ett ord
indras Utet antingen darfor att kopisten missforstod forlagan cllcr darfor att
en annam form var honom bekantarc. Borjan i U lyder: JAch loan presth medh
gudhy och ihesu christi nadh och makth. Den Stockholmska handskriften har:
Jag loan presth med gudi och jhesu christi nddh och barmhertighet. Ovanfor
barmhertighet har skrivaren senare tiUfogat makth. UppcnbarUgen var kombinationen nddh och barmhertighet en si valbekant formcl for honom att han
automatiskt skrev den (x;h forst senare upptickte att det anvindes en annan
formcl i forlagan. De andra indringama i S ar tiU storsta delcn smi. I nigra
faU beror de pi otydUgheter i forlagan eller pi missforsticlse av forlagan: U
350,6 duka - S drycka (jfr. den danska texten: Och koninghe gemme vore
dwghe cx;h handklaedhe ); U 348,25 stykkias (fel for styrUas) - S styrkeshar har skrivaren av S aUtsi forbitQ-at forlagan; U 347,20 tola - S tora, hir
torde S ha ratt att andra, eftersom tora 'viga, toras, drisp' (betydelsen efter
SodcrwaU 1884-1918: 11,720) passar batti-c an tola 'tila, sti ut rae4 utiiarda'
(SoderwaU 1884-1918: 11,716), jfr den danska texten: t^re. I nigra andra faU
ar det inte tydUgt, varfw S har andrat ett ord I U 345,11 beter det: »'
huilkom lundom war koninghe dme cerw, medam S har: i huilkom lundom vor
kongelige dpme ere. Aven i U 349,29 h^ktidis dagha blir tiU h^gtiddaga i S.
Detp kompositum forekcmimer inte i Sodcrwalls ordbok, dir endast kombinationer med hpgtidhis fortccknas. Substantivet kamph i U 348,23 ersattes av
kempning i S, ett ord som enUgt SodcrwaU 1925-1973: I, 432 endast forekommer i Jungfru Marie Psaltare (Geetc 1923-25: s 351), aven dar i samband med
riddcrUga nojen. Det ir emcUcrtid mojligt att texten i S beror pi feUisning:
i U stir kamph innan, men i S saknas det sista ordet I tvi fall har ett ord
utbypp totalt U 349,12 En luther er off purpherio, dar S har: En sida er dff
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purphoro. UppcnbarUgen fann skrivaren av S att betydelsen 'sida' av fsv.
Oluter (jfr SodcrwaU I, 785) var ovanlig. Sodcrwalls ordbok ger endast ett
exempel av ordet i denna betydelse: mange bliuu dope af bapom lutunom ur
Codex Bureamus, skriven vid 1300-talets mitt. - U 348,12 wardhom ather mul,
dar S har: vardom iter iord. Har forchggcr val inflytande av samma ordet
som forkommer litet tidigare.
Grammatiska andringar:
Som ovan redan har pipekats, finns i S flera exempel pa att kasussystcmet ar
i upplosning. Det miste emcUcrtid siges att detp aven i U inte langre ar
fuUstindiigt levande: tex. 349,20 som ar giorth mz smelte gul och dyra stena.
Har anvands ackusativformen efter prepositionen medh, medan texten i ovrigt
anvander dativform, tex. 346,25 mz dyrom stenom. Orsaken tiU ackusativformen i det forsP ciPtet ar val den, att prepositionen inte stir direkt framfor
den bcu-affande formen. Skrivaren av S har i nigra fall andrat forlagans dativ
i ackusativ: 348,13 mz guld, 346,19 iff ormena, 347,3 iff te stena, 347,18
effter dyra stena, 345,9 land istaUct for landhe (men i 346,27 i ware landhe
har ocksi S dativform) och 348,6 sumana. Pi samma satt har nominativandelsen -er forsvunnit tex. 345,3 cx;h 350,5 konnung, konning i.stf. kortingher i
U. Detsamma har skett med adjektivet vngher (i S vng ) 347,5. Vid fcminina
substantiv har i nigra faU nominativformen med -a kommit istaUct fdr andra
kasusformer med -o tcx. vara krona (349,29), ara (350,12) (vgl. Noreen 1904:
426.3). - Vad adjektiven betiiiffar, har S i nigra fall ackusativandelscn i
nominativ plurad 345,17 alia vel christne (jfr. Noreen 1904: 455,4. Anm.8). I
andra faU, dar samma form forekommer, har skrivaren i S bibehillit formen,
tex. 346,19 alle d^ iff eldenom. Aven bar miste emcUcrtid pipekas att U
ibland har samma forctcclscn tex. 346,2: alia andra orma maghe ther ingen
skada g0ra. - Vid pronomen kan faststaUas att S i fyra fall anvander honom
istaUct for formen han i U: 347,15,16; 349,14,15. Noreen (1904: 503. Anm.6)
uppger att dativformcn sedan c.1400 undantranger ackusativformen. Nar man
jamf6r texten i U, si upptacker man verkUgcn att detp forkommer, men
huvudsakUgen nar pronomen inte forcgis av preposition, alltsi sydhan sandom
vi honum i haffwit, ingen seer honom, men: lykkis iordhen offuer han, epnas
iordhen offuer han. - Vad verbet betraffar, si ersatter skrivaren i S den
gamla formen skypom genom den yngra formen skipa, som man kan vanp sig,
jfr Pamp 1971; 178: "-om gick lingsamt ur bmk men kunde forekomma annu
pi 1800-tadct i arkaiscrande texter."
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Om man sammanfattar det som ovan har pipekats, si kan man faststalla att
texten i S har tydligen gitt langre p i vagen till den nysvenska situationen.
Antalet andringar mot det fornsvenska monstret har tillpgit Och d e t p fastan
man miste anta att skrivaren av S i allmcnhet foljer ganska noggrannt sin
forlaga.
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