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Abstract 
The field of New Testament textual criticism is a vast area with a multitude of manuscripts to 

examine. Codex Bezae Cantabrigiensis (hereafter referred to as D) is one of the most diverse 

manuscripts and has fascinated scholars for centuries with its many peculiar and notable read-

ings. Where, in textual criticism, the Alexandrian text-type is the normative, D is a landmark 

within the “Western” text-type. This thesis examines D by collating it and one of the Alexan-

drian text-type’s most attested manuscripts, codex Vaticanus (hereafter B). The collation is 

done using Nestle-Aland’s critical edition Novum Testamentum Graece 28 ed., because of its 

critical apparatus. However, due to the size of the critical apparatus the collation involves only 

the Gospel of John. The aim of this thesis is to search for readings in D that could indicate what 

context it was written in and, further, finding what tradition lies behind D. For this purpose, a 

database has been constructed, containing all differences between the manuscripts, classified 

according to types of differences and the parts of speech they involve. 

This thesis argues that D clarifies many of the readings of the Gospel of John with stylistic 

and narrative techniques, such as narrative explanations and the addition of prepositions, accu-

satives, genitives and reflexive pronouns. Thus, implicit structures are avoided. Because of said 

clarifications this thesis argues that D was written in an environment where it was necessary to 

clarify uncertain aspects of the storyline. It is proposed that while Greek was the main language 

in the context where D was written it was not the first language of the scribe, and dialects may 

have affected the language in D. 

This thesis also argues that D reinforces the perception of the story. The Gospel of John 

uses the perfect tense more often than any of the other gospels, which results in the story often 

being perceived as ongoing rather than finished, as would be the perception of the reader. D has 

reinforced this tendency and also avoids theological utterances applicable to anybody, conse-

quently keeping the perception in the gospel that of the story. Some passages in D also show 

that D has incorporated thinking from the synoptic gospels and created its own tradition.  

In summary, this thesis argues that some of D’s differences in comparison to B are related 

to provisions made for needs present in the context it was written in. 

 

Keywords:  New Testament exegetics, textual criticism, codex Bezae Cantabrigiensis, Go-

spel of John.  
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Kapitel 1: Inledning 
Kristendomen är världens största religion. I dess centrum står Jesus Kristus som världens fräl-

sare, vilket är en uppfattning som grundar sig på de kristnas Bibel och de traditioner som under 

tvåtusen år har förmedlats av kyrkan. I Bibelns fyra evangelier står det skrivet om denne Jesus 

Kristus och de händelser som påstås ha ägt rum, och är således de främsta källorna till kristen-

domens ursprung. Dessa evangelier är texter som har skrivits ner under samma århundrade som 

denne Jesus Kristus påstås ha levt och verkat i. Dessa texter finns idag representerade av flera 

tusen handskrifter, varav ingen handskrift finns bevarad från det århundrade som de skrevs. I 

dessa handskrifter återfinns det många olika läsarter, dock är dessa skillnader relativt få i jäm-

förelse med det enorma material som finns. Den nytestamentliga textkritiken försöker därför 

utröna vad som är den mest troliga läsarten för evangeliernas autografer1. Enligt Christian-Ber-

nard Amphoux har tillkomsten av dessa texters autografer skett i två steg: dels den litterära 

kompositionen som har uppstått i ett mestadels muntligt samhälle och dels tillfället då texten 

skrevs ner. Mellan dessa steg har det skett ett flertal ändringar i textens komposition och delar 

för att uppdatera texten menar Amphoux. Till och med efter att texten hade skrivits ner har den 

ibland anpassats efter nya situationer och kontexter. Autograferna har dock aldrig haft någon 

betydelse i kristendomen anser Amphoux, apologeter av kristendomen har snarare refererat till 

bibeltexten än befintliga original av texterna. I textkritiken är det därför inte autograferna som 

är av intresse förklarar Amphoux, utan den recension som har skett med texten efter att den 

hade skrivits ner.2 Enligt Amphoux är det således utvecklingen av evangeliernas text som är av 

intresse för textkritiken och inte autograferna.  

I min tidigare studie om kommunikationen i 5 Mos 6:4-9 hävdar jag att muntlig och skrift-

lig tradering alltid har det överordnade syftet att bevara det som traderades, så att det inte skulle 

glömmas bort.3 Frågan är om denna slutsats även kan appliceras på hur evangelierna har trade-

rats i skrift? Den svenske exegeten Birger Gerhardsson har på ett utmärkt sätt försökt lösa de 

problem som uppstår i samband med bildandet av traditioner under evangeliernas tillkomsttid. 

I sin epokgörande avhandling Memory and Manuscript (1961) beskriver han två olika slags 

                                                 
1 Autograf är den originalhandskrift som den ursprungliga texten stod skriven i. 
2 Léon Vaganay, Christian-Bernard Amphoux & Jenny Heimerdinger. An Introduction to New Testament Textual 

Criticism. 2. ed. rev. och uppdaterad av Christian-Bernard Amphoux, engelsk ed. amplifierad och uppdaterad 

av Christian-Bernard Amphoux & Jenny Heimerdinger. ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 

89-90. 
3 Benjamin Ronestjärna, ”Att minnas det hörda”, DiVA Umeå Universitet, http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1077391/FULLTEXT01.pdf (Tillgänglig 10 mars 2017). 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077391/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077391/FULLTEXT01.pdf
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traditionsbildningar för evangeliernas uppkomst. Dels den ordagranna som bestod av lättme-

morerade uttryck, och dels den fria memoreringen som tolererade märkbara förändringar i or-

dalydelsen. Gerhardsson grundar sin teori på hur den fria memoreringen i judisk traditionsbild-

ning har uppkommit i midrashims haggada och i targum.  

Traditionsbildningarna som evangelierna grundar sig på har därför enligt Gerhardsson 

både fasta och fria delar, men som jag förut konstaterade är de bevarade handskrifterna inte från 

samma århundrande som autograferna, vilket betyder att dessa fasta och fria delar borde ha 

antagit en relativ fast struktur i de handskrifter som finns bevarade. Origenes (ca 185-ca 254) 

ger exempelvis uttryck för att bibeltexterna har varit tänkta att vara relativt fasta i sina strukturer 

och att skillnader mellan olika handskrifter snarare berodde på misstag i den skriftliga trade-

ringen: 

It is an obvious fact today that there is much diversity among the manuscripts, due either to 

the carelessness of the scribes, or to the perverse audacity of some people in correcting the 

text, or again to the fact that there are those who add or delete as they please, setting them-

selves up as correctors.4 

 

Under 200-talet e Kr fanns det således en tanke om att bibeltexten var en fast traditionsbildning, 

trots att det enligt Origenes fanns många skillnader mellan handskrifterna. Det är om dessa 

skillnader i en specifik handskrift som denna uppsats kommer att behandla, för att se om skill-

naderna kan säga något om olika traditionsbildningar kan ha uppstått i olika handskrifter.  

1.1 Forskningsproblem 

För att kunna genomföra en studie som synliggör skillnader mellan olika handskrifter behövs 

en lämplig handskrift som har tydliga skillnader gentemot den idag, i akademiska sammanhang, 

normerande Alexandrinska texten. Kodex Bezae Cantabrigiensis (härefter nämnd som D) är en 

sådan handskrift och det har enligt James D. Yoder ägnats oräkneliga timmar åt att upptäcka 

dess textliga släktskap.5 D skrevs ner runt år 400 e Kr och den har både ett flertal ovanliga 

tillägg samt ett flertal ovanliga utelämnade texter i jämförelse med de flesta andra handskrifter. 

Det finns även läsarter i D som många andra handskrifter inte har och D tenderar därför oftast 

att skilja sig från den normativa Alexandrinska texten. Dessa skillnader i jämförelse med andra 

handskrifter kan ha uppkommit på ett flertal olika sätt i samband med att D skrevs ner. Men 

frågan är vad dessa skillnader egentligen säger? Visar de måhända på en fri traditionsbildning 

som avspeglar den kontext där D traderades? David C Parker har genom sina omfattande studier 

                                                 
4 Vaganay, Amphoux & Heimerdinger, 96 (In Matthaeum XV, 14, PG 13, col. 1293). 
5 James D. Yoder, "The Language of the Greek Variants of Codex Bezae." Novum Testamentum 3, nr. 4 (1959): 

241. 
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av D enligt egen utsago inte fastställt några bevis för att D innehåller någon fri traditionsbild-

ning, även om han inte avfärdar möjligheten för en sådan.6 Men som jag redan har konstaterat 

är en fri traditionsbildning främst kopplad till tillkomsten av evangeliernas autografer. Frågan 

är därför om en fri traditionsbildning även går att upptäcka i en senare handskrift av evangeli-

erna eller om detta är att gå för långt? Det finns nämligen alltid en fara att övertolka de skillna-

der som finns mellan olika handskrifter för att kunna slå fast en teori, trots att det som är ge-

mensamt är större än det som skiljer. Kurt Aland och Barbara Aland uttrycker denna överhäng-

ande fara då skillnader i handskrifter jämförs med varandra: 

On the whole it must be admitted that statements about the text of the New Testament, whet-

her by amateurs or by specialists, have far too rarely reflected an overall perspective. All too 

frequently the focus has been on variants found in particular manuscripts or editions. This is 

true for even the most fundamental aspects of textual criticism; when identifying the text type 

of a manuscript it is all too easy to overlook the fact that the Byzantine Imperial text and the 

Alexandrian Egyptian text, to take two examples that in theory are diametrically opposed to 

each other, actually exhibit a remarkable degree of agreement, perhaps as much as 80 per-

cent! Textual critics themselves, and New Testament specialists even more so, not to mention 

laypersons, tend to be fascinated by differences and to forget how many of them may be due 

to chance or to normal scribal tendencies, and how rarely signigicant variants occur – yielding 

to the common danger of failing to see the forest for the trees.7 
 

Med detta i beaktande bör alltså inte alltför stora slutsatser dras av de skillnader som jag kom-

mer att finna i denna uppsats. De skillnader som jag kommer att upptäcka bör snarare peka på 

tendenser i skillnaderna än faktiska tendenser i D. Detta är dock inte av ointresse eftersom en 

sådan studie ändå säger något om D:s skillnader, även om skillnaderna är små i jämförelse med 

hur mycket D faktiskt överensstämmer med de övriga handskrifterna. Det som ändå är av in-

tresse är att undersöka ifall skillnaderna säger något om D:s tillkomstkontext och inte bara något 

om dess skriftliga tradering. Jag anser nämligen att det även finns en överhängande fara att 

bortförklara skillnader mellan handskrifter med att mena att dessa endast beror på fel i den 

skriftliga traderingen. Den muntliga traderingen borde också ha påverkat den skriftliga trade-

ringen, även om kopierandet av texter under 400-talet framförallt var en skriftlig tradering. 

För att denna studie ska kunna vara genomförbar behövs också en handskrift som D kan 

jämföras mot, i detta fall är kodex Vaticanus (härefter nämnd som B) den mest lämpliga kandi-

daten. Detta beror på att den är den mest dominerande handskriften av de Alexandrinska tex-

terna och innehar stora delar av samma text som D. 

                                                 
6 David C. Parker, Codex Bezae: an early Christian manuscript and its text (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1992), 285. 
7 Kurt Aland & Barbara Aland, The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to 

the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. 2. ed., rev. och enl. ed. (Grand Rapids, Mich.: W.B. 

Eerdmans, 1989), 28. 
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1.2 Syfte 

Traditionsbildning om kristendomens ursprung har i den tidiga kristna kyrkan dels sin upprin-

nelse i evangeliernas texter, men har också varit påverkad av att evangeliet ibland anpassats för 

nya kontexter. I kodex Bezae Cantabrigiensis (D) framkommer ett flertal skillnader jämfört 

med den Alexandrinska texten. Denna uppsats syftar därför till att belysa skillnader mellan D 

och den Alexandrinska texten, för att på så sätt visa på skillnader i deras traditionsbildning. 

Detta syftar till att fördjupa kunskapen om olika traditionsbildningar i handskrifter som skrevs 

under 400-talet e Kr. 

1.3 Problemformulering och arbetsfrågor 

I denna uppsats vill jag undersöka traditionsbildning i kodex Bezae Cantabrigiensis och har 

därför huvudfrågan: 

Vad säger skillnaderna mellan kodex Bezae Cantabrigiensis (D) och kodex Vaticanus 

(B) beträffande stilistik, narrativ teknik och teologi om tendenser i D:s tillkomst? 

Jag har även arbetsfrågorna: 

1)  Hur kan skillnaderna mellan D och den Alexandrinska texten klassificeras på ett över-

skådligt sätt? 

Denna fråga är tänkt att användas då jag kommer att undersöka vilka skillnader som finns och 

hur dessa sedan ska klassificeras.  

2)  Finns det tydliga tendenser i skillnaderna som kan visa på preferenser hos den/de som 

stod bakom D eller hur texten har traderats och kan dessa preferenser i så fall ges en 

plausibel historisk förklaring? 

Denna fråga är tänkt att användas då olika tendenser i skillnaderna kommer att analyseras. 

1.4 Avgränsning 

För att denna uppsats inte ska bli alltför stor i omfång kommer jag att begränsa den jämförande 

analysen till att bara behandla Johannesevangeliet. Att göra en jämförande analys av Johanne-

sevangeliet istället för något av de andra evangelierna är motiverat utifrån att 1) Johannese-

vangeliet har en tydlig geografisk rörelse i berättelsen, vilket ger ett flertal möjligheter för va-

riationer av ortsnamn. 2) Johannesevangeliets tydliga fokusering på teologi istället för händel-

ser ger en klar fördel när skillnaderna mellan D och B syftar till att tydliggöra en skillnad i 

traditionsbildning. Till skillnad från synoptikerna framställs inte Jesus i Johannesevangeliet 
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som en lärare med kärnfulla uttryck utan istället som en talare av rang, vilket gör texten svårare 

att memorera och ger på så sätt lättare en grogrund för en friare traditionsbildning.  

Det välkända tillägget i Joh 7:53-8:11 kommer inte heller att behandlas, eftersom den 

Alexandrinska texten inte har denna text. Inte heller Joh 1:16-3:26 kommer att behandlas, ef-

tersom dessa texter dessvärre har gått förlorade hos D. Den supplementära läsarten8 i Joh 18:14-

20:13 kommer jag däremot att använda mig av, eftersom det kan finnas spår av D:s ursprungliga 

läsart i den. Denna uppsats kommer inte heller ta upp skillnader i den latinska texten, detta beror 

på att studien annars skulle bli alltför omfattande. Denna uppsats ämnar främst att analysera 

den läsart som av Nestle-Aland anses vara ursprunglig i D. I vissa fall kan det dock vara av 

intresse att se hur de första korrigeringarna har gjorts, eftersom korrigeringarna kan ha gjorts 

av samma traditionsförmedlare. Denna uppsats kommer främst att fokusera på vad D:s skillna-

der tenderar, inte vad D tenderar i sin helhet. 

Denna studie blir genom dessa få avgränsningar fortfarande för omfattande för en studie 

på magisternivå, men är motiverad utifrån vad Alands säger om det textkritiska hantverket:  

A constantly maintained familiarity with New Testament manuscripts themselves is the best 

training for textual criticism. Anyone interested in contributing seriously to textual criticism 

should have the experience of making a complete collation of at least one of the great early 

papyri, a major unical, and one of the significant minuscule manuscripts. In textual criticism 

the pure theoretican has often done more harm than good.9 

 

Att avgränsa denna studie till vissa valda delar av Johannesevangeliet skulle på så sätt göra 

denna studie mer teoretisk än praktisk, vilket troligtvis skulle reducera denna studies bidrag. 

Det krävs därför att en större överblick görs av skillnaderna mellan B och D, så att de slutsatser 

som kan göras har någon form av textligt underlag. Till följd av detta kommer jag istället att 

begränsa min analys till att endast beröra de vanligaste förekommande skillnaderna som visar 

på tendenser hos D:s skillnader. Jag kommer därmed inte att gå in alltför djupt på akribi, ef-

tersom jag då hade varit tvungen att analysera skillnader i meningsuppbyggnad. Eftersom jag 

är hänvisad till Nestle-Alands textkritiska utgåva för att upptäcka skillnader kan jag inte heller 

upptäcka alla skillnader eftersom den inte tar upp alla skillnader som finns. Nestle-Aland tar 

bland annat sällan upp itacism10 och elision11 i sin textkritiska apparat. Men denna uppsats kom-

mer inte att undersöka skillnader som berör språkliga egenheter såsom itacism och elision, det 

                                                 
8 Med en supplementär läsart menas en läsart där det är uppenbart att texten har skrivits under en senare tid. 
9 Aland & Aland, 281. 
10 Itacism är tendensen i grekiskan att vokaler och diftonger senare kom att uttalas som ι (bokstaven iota). 
11 Elision innebär att ett eller flera ljud i slutet av ett ord har utelämnats, oftast för att förenkla uttalet. 
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är därför inte motiverat att i denna studie använda en transkription av D:s text, utan istället att 

använda en textkritisk apparat.  

Jag har främst valt att arbeta med kodex Vaticanus (B) som representant för den Alexan-

drinska texten, och i andra hand kodex Sinaiticus (א). Kodex Sinaiticus (א) brukar dock inte ses 

som Alexandrinsk i Joh 1:1-8:38, utan som ”västlig”. De Alexandrinska texterna Bodmer pa-

pyrus II (p66), Bodmer papyrus XIV och XV (p75) kommer jag också att relatera till, för att ge 

Vaticanus en större tyngd i min jämförande analys. Jag kommer också att nämna den ”västliga” 

kodexen Alexandrinus (A) för att D:s läsarter ska få en jämförelse med någon annan ”västlig” 

text. Utöver dessa handskrifter kommer jag att nämna ett flertal handskrifter och handskriftsfa-

miljer för att det ska framgå när D:s läsart är ovanlig. 

1.5 Angränsande forskning 

James D. Yoder publicerade 1958 en monografi över de språkliga skillnaderna i D. Det är ett 

omfattande arbete på 600 sidor och fokuserar framförallt på de semitiska dragen som finns i D. 

Yoder belyser bland annat att Matteusevangeliet och Johannesevangeliet skiljer sig i jämförelse 

med de tre övriga böckerna som D innehåller.12 Yoder gjorde sin studie för att komma tillrätta 

med de studier som tenderade att använda isolerade egenheter i D och sedan göra generali-

seringar om D.13 Denna studie är till sin omfattning mycket genomgående, men tar ändå inte 

upp tendenser i D:s narrativa teknik och teologiska tendenser i större omfattning. Detta beror 

på att studien framförallt fokuserar på språket i D. Yoder jämför framförallt D med Wescott 

och Horts ”neutrala text”,14 denna text representeras av B och א som av Wescott och Hort anses 

vara neutral.15 I min studie har jag istället framförallt valt att jämföra D med B, eftersom א i 

Johannesevangeliet i ett flertal kapitel har en ”västlig” text. Min studie skiljer sig också från 

Yoders på så sätt att jag inte förutsätter att det finns någon text som kan tänkas vara neutral och 

att jag framförallt inriktar mig på vad skillnaderna säger och inte på vilka de är. Jag har inte 

heller samma möjlighet att upptäcka alla skillnader eftersom jag är hänvisad till en textkritisk 

apparat och inte till en transkription av D.  

David C Parker har gjort en forskning på de olika korrigeringarna som har gjorts i D. 

Detta är av intresse med tanke på hur traditionsbildningen runt texten har sett ut. Parker har 

                                                 
12 James D. Yoder, The Language of the Greek Variants of Codex Bezae Cantabrigiensis, (Ann Arbor/Mich.: 

Univ. Microfilms, 1975. Phil. Diss. Princeton Theol. Seminary, 1958), 533. 
13 Yoder, (1958), V. 
14 Se bl a Yoder, (1958), 535. 
15 Bruce Manning Metzger & Bart D. Ehrman. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and 

Restoration. 4.th ed. (New York: Oxford University Press, 2005), 179-180.  
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dock inte ägnat sig åt en jämförande studie mellan D och andra handskrifter, utan har istället 

ägnat sig åt att granska D i sin helhet utan andra handskrifter i åtanke. Detta har att göra med 

att Parker anser att nytestamentliga textkritiker oftast alltför snabbt inriktar sig på att jämföra 

olika handskrifter och inte undersöker varje individuellt vittnesbörd för att se dess egna unika 

tradition.16 Det är förvisso en fördel med att undersöka varje handskrift var och en för sig för 

att utröna varje handskrifts individuella traditionsbildning, men kan också utgöra ett problem 

när det kommer till frågan om att befästa vad som skiljer en traditionsbildning från en annan. 

Det går nämligen inte att upptäcka en traditionsbildnings särart om den inte först jämförs med 

en annan traditionsbildning. På så sätt finns det uppenbara problem med Parkers sätt att arbeta 

när frågan om traditionsbildning ska behandlas. Den handskrift som ska undersökas ska för-

visso behandlas individuellt, men måste sedan jämföras med ett flertal andra handskrifter för 

att dess särart ska kunna komma till uttryck. Olika traditionsbildningar blir på så sätt uppenbar 

först i mötet med annan traditionsbildning, annars förblir det endast en tradition utan koppling 

till omkringliggande traditioner. 

Eldon Jay Epp har gjort en forskning på de antijudiska tendenserna i Apostlagärningarna 

hos D. Det som parallelliserar denna uppsats är att det är av intresse ifall antijudiska tendenser 

även finns i Johannesevangeliet. Jag aktualiserar dock inte frågan om antijudiska tendenser i 

denna uppsats, utan nämner detta bara förbigående som en av de skillnader jag har funnit. Där-

för är det inte relevant att ge Epps forskning någon större plats i denna uppsats. 

Elijah Hixson har gjort en forskning på de skriftliga tendenser som går att upptäcka i 

Johannesevangeliet hos kodex Alexandrinus. Min studie berör förvisso Johannesevangeliet, 

men inte samma handskrift. Hixon tangerar dock min frågeställning om specifika skillnader, 

men skiljer sig genom att han endast väljer att använda sig av de skillnader som kodex Alexan-

drinus är helt ensam om. Genom att isolera de tendenser en handskrift är ensam om förväntar 

sig Hixon att göra en uppskattning av de tendenser som skrivaren hade.17 Denna metod skulle 

förvisso avgränsa denna uppsats men skulle samtidigt begränsa dess resultat, eftersom många 

intressanta skillnader då skulle förbises. Denna uppsats syfte är inte heller att upptäcka vad som 

är unikt för D, utan vad som skiljer D:s traditionsbildning från B:s traditionsbildning. Hixons 

forskning är även så pass liten att den snarare visar på att en studie som fokuserar på skillnader 

i en handskrifts skillnader är möjlig, än att den faktisk tillför något gällande min metod. På 

                                                 
16 Parker, Codex Bezae, 1. 
17 Elijah Hixson, Scribal Tendencies in the Fourth Gospel in Codex Alexandrinus (Louiseville, Kentucky: 

ProQuest Dissertations and Theses, 2013. Master Diss. Southern Baptists Theol. Seminary 2013), 1. 
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grund av dessa skillnader mellan min uppsats och Hixons frågeställning, kommer jag inte att 

använda mig av Hixons forskning. 

1.6 Metod och teori 

Detta är en studie inom ämnet Nya testamentets exegetik och jag kommer att använda en text-

kritisk metod. Men eftersom denna studie inte är intresserad av vilken läsart som är den ur-

sprungliga, kommer inte alla textkritiska verktyg att vara applicerbara på denna studie. Denna 

studie fokuserar främst på att upptäcka de skillnader som finns mellan B och D och endast i 

andra hand bedöma om de kan härledas från varandra eller om den ena läsarten är mer trolig att 

tillhöra en mer ursprunglig traditionsbildning. Däremot måste skillnaderna som framkommer 

mellan B och D inte ses som isolerade företeelser, utan måste bedömas utifrån traditionens 

kontext.18 För att upptäcka skillnader som kan jämföras, kommer jag att utforma en databas 

som inrymmer alla skillnader som går att finna mellan B och D i Johannesevangeliet. Databa-

sens utformning kommer jag att redogöra för i kapitel tre.  

Denna uppsats har sin utgångspunkt i att det uppstår alternativa läsarter då en handskrift 

kopieras för hand och att dessa läsarter sedan överförs i samband med att kopian av handskriften 

kopieras. J. Harold Greenlee menar att en handskrift på så sätt inte bara har sina egna skillnader 

utan även de skillnader som dess förlagor har haft.19 Skillnader i läsarter kan således ha uppstått 

oavsiktligt, genom att skrivaren sett fel, hört fel, kommit ihåg fel eller missbedömt ett ord för 

ett annat.20  

Denna studie är dock mer intresserad av de skillnader som har uppstått avsiktligt. Min 

metod för att analysera skillnaderna måste således utgå från vad som kan ha fått skillnaderna 

att uppstå. Jag behöver således definitioner på om hur avsiktliga skillnader kan ha uppstått. 

Definitionerna är relativt allmänna i textkritisk forskning och här nämner jag dem utifrån Gre-

enlees introduktion i textkritik: a) Skrivaren kan ha ändrat grammatik och syntax på grund av 

en annan förståelse av dessa än handskriften som blev kopierad. b) Texten kan ha ändrats på 

grund av liturgisk användning. c) Texten kan ha ändrats för att komma till rätta med sådant som 

kan ha setts som motsägelser eller för att d) harmonisera texten med parallella texter. e) Skill-

naderna kan också ha uppstått genom sammanblandning av flera handskrifters läsarter eller f) 

ha uppkommit för att korrigera sådant som skrivaren sett som fel. g) Det kan även ha uppstått 

                                                 
18 Aland & Aland, 281. 
19 J. Harold Greenlee, The Text of the New Testament: From Manuscript to Modern Edition (Peabody, Mass.: 

Hendrickson Publishers, 2008), 2. 
20 Greenlee, 55-58 (se även Metzger & Ehrman, 251-259). 
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skillnader till följd av att hävda en starkare doktrin. Om doktrinen däremot försvagats i och med 

en skillnad, kan detta vara en oavsiktlig ändring av läsarten.21  

1.7 Material och begrepp 

Min primärkälla i denna uppsats är Eberhard och Erwin Nestle och Kurt och Barbara Alands 

textkritiska utgåva Novum Testamentum Graece 28:e upplagan (2012). Med den kommer jag 

att upptäcka de skillnader som enligt den textkritiska apparaten finns mellan B och D. Det är 

också utifrån denna textkritiska utgåva som jag kommer att översätta all bibeltext jag kommer 

att använda mig av. Utöver denna primärkälla har jag som sekundärlitteratur David C. Parkers 

bok Codex Bezae: an early Christian manuscript and its text (1992), samt två artiklar från an-

tologin Codex Bezae: studies from the Lunel colloquium, June 1994 (1996), där David C. Parker 

har artikeln ”The Paleographical Debate” och Allen D. Callahan har artikeln ”Again: The Ori-

gen of Codex Bezae”. Även James D. Yoders bok The Language of the Greek Variants of Codex 

Bezae Cantabrigiensis (1958) kommer att användas, även om jag främst kommer att använda 

hans artikel "The Language of the Greek Variants of Codex Bezae" publicerad i Novum Testa-

mentum 3, no. 4 (1959), eftersom den har en lämplig sammanfattning om hans forskning. Som 

ett stöd i det textkritiska arbetet kommer jag också att använda mig av Bruce Manning Metzgers 

bok A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United 

Bible Societies' Greek New Testament (third Edition) (1971). Utöver dessa kommer jag att an-

vända mig av ett flertal relevanta böcker om textkritik och några få kommentarer till Johanne-

sevangeliet som gör textkritiska noteringar. 

För att underlätta mitt omnämnande av handskrifter, har jag i uppsatsen använt mig av de 

förkortningar som är allmänt vedertagna i textkritisk forskning och som används i Nestle-

Alands textkritiska apparat. Här kommer jag att nämna de vanligaste. Kodex Bezae Cantabri-

giensis (D), kodex Vaticanus22 (B), kodex Sinaiticus23 (א), kodex Alexandrinus24 (A), Bodmer 

papyrus II25 (p66), Bodmer papyrus XIV och XV26 (p75).  

När kapitel och vershänvisning används för att lokalisera en bibeltext menas alltid att det 

är texter från Johannesevangeliet om inget annat nämns. Med begreppet traditionsbildning me-

                                                 
21 Greenlee, 58-61 (se även Metzger & Ehrman, 259-271). 
22 Kodex Vaticanus skrevs under 300-talet. 
23 Kodex Sinaiticus skrevs under 300-talet. 
24 Kodex Alexandrinus skrevs under 400-talet. 
25 Bodmer papyrus II skrevs under 200-talet. 
26 Bodmer papyrus XIV och XV skrevs ca år 200. 
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nar jag främst den typ av tradition som uppstår i en avgränsad församlingsmiljö som kan inne-

hålla lokala varianter av traditionen. Med begreppet fri traditionsbildning menar jag främst den 

traditionsbildning som införlivar nya element i den traderade texten. Med begreppet översätt-

ningar menar jag de handskrifter som inte är skrivna på koinegrekiska. Med begreppet läsare 

menar jag främst den grupp av åhörare som hörde texterna som lästes upp. Med begreppet skri-

vare menar jag först och främst den person som skrev ner D, men eftersom det är svårt att skilja 

på denne skrivare och den text han kopierade, inkluderas även den text som skrivaren kopierade 

i begreppet skrivare. Med uttrycket D tenderar menar jag att D:s skillnader har en viss tendens, 

jag undersöker alltså inte ifall dessa tendenser finns på andra ställen där skillnader inte finns. 

Med implicita läsarter menar jag läsarter som bygger på att ett objekt eller subjekt förutsätts 

när ett verb används, eller då en prepositions betydelse redan finns inbakade i substantivet och 

på så sätt inte behövs för att dessa läsarter ska kunna förstås. Med läsarter som förtydligar det 

som går att läsa mellan raderna, menar jag läsarter som tillägger information som inte går att 

förstås implicit genom exempelvis ett substantiv eller genom ett verb, utan istället kan antas 

genom sammanhanget. 

1.8 Disposition 

I Kapitel 1: Inledning kommer forskningsproblemet att läggas fram, syftet med uppsatsen, upp-

satsens problemformulering samt arbetsfrågor, de nödvändiga avgränsningar som måste göras, 

angränsande forskning, den metod och teori jag kommer att använda mig av, de material och 

begrepp som är centrala för uppsatsen, samt en disposition för uppsatsen. 

Därefter följer Kapitel 2: D:s historiska bakgrund, där D kommer att presenteras som 

handskrift, men där även forskning som har bedrivits om D kommer att presenteras.  

I Kapitel 3: Tillvägagångssätt kommer jag att fastställa vilka skillnader som har påträffats 

och hur jag klassificerar dem utifrån den textkritiska litteratur som jag använder mig av. Jag 

kommer här att använda mig av den första arbetsfrågan.  

I Kapitel 4: Analys av skillnaderna mellan B och D kommer skillnaderna som fastställts 

i föregående kapitel att analyseras beträffande stilistik, narrativ teknik och teologi. De övriga 

arbetsfrågorna kommer att användas här.  

Därefter följer Kapitel 5: Diskussion där jag diskuterar de resultatet som har framkommit 

i analyskapitlet och där resultatet också kommer att diskuteras gentemot tidigare forskning i 

ämnet. Slutligen kommer jag i Kapitel 6: Slutsats att sammanfatta de slutsatser som har gjorts 

i uppsatsen.  
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Kapitel 2: D:s historiska bakgrund 
I detta kapitel kommer D:s ursprung att utredas för att funna fastställa en trolig kontext för D:s 

tillkomst. Jag kommer också att presentera två av de mest dominerande teorierna om var D har 

blivit nerskriven. 

2.1 Bakgrundsfakta för D 

Enligt Bruce M. Metzger är D tillsammans med de gammallatinska handskrifterna de viktigaste 

vittnesbörden för den ”västliga texten”, som karaktäriseras av längre eller kortare tillägg och 

ett flertal utelämnade läsarter.27 Metzger menar att de flesta forskare hävdar att denna tradition 

beror på en ”vild” kopiering av texter under 100-talet. Denna typ av text fanns dock redan under 

100-talet och användes av bland annat Markion, Irenaeus och Tertullianus.28 

D skrevs ner runt år 400 på pergament och innehåller de fyra evangelierna och Apost-

lagärningarna, där ordningen på evangelierna är Matt-Joh-Luk-Mark. Dessa fem böcker är dock 

inte helt kompletta. 111 verser saknas i Matteusevangeliet, 77 verser i Johannesevangeliet och 

290 verser i Apostlagärningarna. Några ark från kodexen har också senare ersatts, vilket troli-

gen skedde på 800-talet eftersom dessa ark är skrivna med en blå nyans som var vanlig att 

användas i Lyon vid denna tid, dessutom är det även dokumenterat att D fanns i Lyon. På så 

sätt har 10 verser i Matteusevangeliet, 6 verser i Markusevangeliet och 82 verser i Johannes-

evangeliet ersatts efter att D skrevs.29 D:s supplementära läsart återfinns i Joh 18:14-20:13. D 

har måtten 26 x 21,5 cm och är skriven med versaler i scripta continua. Dess rader har varie-

rande längd för att markera slutet på meningar, vilket Aland menar är praktiskt i samband med 

liturgisk uppläsning.30 D är dessutom en bilingual handskrift där texten på den vänstra sidan är 

skriven på grekiska och den högra sidan är skriven på latin.  

I samband med konciliet i Trent användes D i konsultation. Sitt namn har D däremot fått 

från den protestantiske teologen Teodore Beza som efter att ha fått tag i D år 1562, skänkte den 

till universitetet i Cambridge år 1581, där den har förblivit till denna dag. Under århundradena 

har ett dussintal människor gjort korrigeringar och kommentarer i D:s text. Den tidigaste korri-

geraren är från 400-talets början. Tre andra har korrigerat texten mellan år 400-450, samt fem 

andra mellan år 450-500. Åtminstone nio personer har sedan kommenterat texten mellan år 

                                                 
27 Metzger & Ehrman, 309. 
28 Metzger & Ehrman, 276-277. 
29 Parker, Codex Bezae, 35. 
30 Aland & Aland, 109. 
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550-650.31 Parker anser att D skrevs av en skrivare som kopierade en fysisk text. Detta beror 

på att skrivaren vid ett flertal tillfällen har distraherats av bokstäver som befunnits sig nära de 

han har kopierat.32 

2.2 Vad för slags tillkomstkontext D indikerar på 

Det råder delade meningar om D:s ursprung. Ett flertal platser har föreslagits för dess troliga 

tillkomstplats. Alltifrån området Gallien i västra Europa, till Alexandria i Egypten och även 

Afrika och Jerusalem har föreslagits som tänkbara tillkomstplatser. Enligt Parker visar dock de 

paleografiska33 bevisen att D troligen har ett östligt ursprung. Både skrivmaterialet, skrivsättet 

och bokstavsformerna pekar nämligen på en östlig tillkomst.34 Egypten har därför varit det mest 

vanliga förslaget för dess tillkomst. Anledningen till detta är bland annat att det finns en mängd 

bilingualer som härstammar från Egypten under denna tidsperiod och att D har en viss likhet 

med bland annat papyrus p38, kodex Thomae och den Sahidiska versionen. Enligt Tischendorf 

kommer kodex Claromontanus (Dp) från Egypten, vilket också är en bilingual handskrift på 

grekiska-latin men som endast innehåller Paulus brev. Dp:s koppling till Egypten beror på att 

ordningen på böckerna är i överensstämmelse med ett flertal egyptiska texter och att Dp använ-

der sig av samma nomina sacra (IHC för Jesus och XPC för Kristus) som dessa.35 Parker kriti-

serar dock denna teori genom att visa på att de flesta bilingualer av Nya testamentet i Egypten 

var skrivna på koptiska och grekiska. Däremot finns det ett flertal bilingualer i grekiska-latin 

av Cicero, Virgil och Aesop. Men dessa var främst skoltexter som användes i undervisningen. 

Men dessa texter visar enligt Parker inte på att den kristna gemenskapen hade något behov av 

att ha en grekisk-latinsk text. Likheter med andra egyptiska texter beror enligt Parker på att det 

har bevarats fler texter i Egypten än någon annanstans. Dessutom går det att ifrågasätta hur nära 

D egentligen är de Sahidiska texterna. Ordningen på evangelierna skiljer sig också från egyp-

tiska texter och D använder sig till skillnad från Dp främst av tvåstaviga nomina sacra (såsom 

IC för Jesus). Parker menar också att det inte finns något som tyder på att det har funnits en 

latinsk kristen gemenskap i Egypten under D:s tillkomstperiod där D skulle ha kunnat skrivits.36  

                                                 
31 Parker, Codex Bezae, 48-49. 
32 Parker, Codex Bezae, 30. 
33 Paleografi undersöker bland annat handskriftens material och hur det är iordninggjort. Hur hål gjorts i 

handskriften och hur sidorna har arrangerats (det finns två olika sidor på ett pergament). Hur sidkolumnerna 

och annan skrift arrangerats och vilken form bokstäverna har. David C. Parker, An Introduction to the New 

Testament Manuscripts and Their Texts (Cambridge University Press, 2008), 31. 
34 Parker, Codex Bezae, 261. 
35 Parker, Codex Bezae, 263-264. 
36 Parker, Codex Bezae, 264. 
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Vidare föreslår Parker att D skrevs i syftet att användas i gudstjänstbruk, eftersom D har 

rader som markerar meningars slut. Grekiskan användes för dess sakrala betydelse, medan la-

tinet var till för en latintalande församling. Det har också föreslagits att D istället har tillverkats 

för att användas då latintalande pilgrimer kom till Jerusalem. Detta avfärdar dock Parker ef-

tersom det endast är den första korrigeraren som korrigerade både den grekiska och den latinska 

kolumnen. I en senare kontext kom således latinet ur bruk, därför att det inte fanns något intresse 

att korrigera latinet mer. Men eftersom Jerusalem var tillgänglig för pilgrimer längre än 500-

talet, hade latinet troligtvis inte tagits ur bruk i Jerusalem såsom korrigeringarna i D föreslår. 

Jerusalem är således inte D:s troliga tillkomstplats konstaterar därför Parker.37 

2.3 Libanon som tillkomstkontext 

Parker anser att det inte fanns många platser i öst där latinet var utbrett under 300-talets slut. 

Parker föreslår därför att D skrevs i Berytus i nuvarande Libanon. Detta grundar Parker på att 

många i staden var tvåspråkiga under 300-talets slut och att det därför fanns ett behov av en 

latinsk text. Detta skulle uppfylla villkoret att texten skrevs av en latintränad skriftlärd som var 

van att kopiera lagtexter och som hade kunskaper i grekiska. Dess latinska text behövdes i Be-

rytus eftersom det vid denna tid fanns ett flertal latintalande där. Den kristna gemenskapen där 

D skrevs behöver också vara så pass gammal att åtminstone ett handskriftexemplar av evange-

lierna hade blivit uttjänat.38 I Berytus fanns en lagskola som fram till slutet av 300-talet under-

visade i latin. Men Parker anser att det troligtvis främst talades grekiska i staden.39 Parker har 

således två anledningar som föranleder hans slutsatser att Berytus är platsen för D:s tillkomst. 

För det första måste den skriftlärde som skrev ner D ha varit en tränad avskrivare av lagtexter, 

men även förtrogen med grekiska, men däremot inte förtrogen med tekniker för avskrivning av 

grekiska texter. Detta stämmer enligt Parker överens med Berytus latinska lagskola.40 För det 

andra måste D:s korrigeringshistoria kunna förklaras. Parker menar att D:s latinska text skulle 

uppfylla de latintalande kristnas behov i Berytus och att den latinska texten sedan genomgick 

en korrigering. D:s ursprungliga syfte försvann dock när undervisningen på lagskolan istället 

blev på grekiska, varför inget intresse därefter visades för den latinska texten.  

Parker tar även upp problem med sin teori. Det finns bland annat inga bevis för att män-

niskor med latin som första språk flyttade till Berytus lagskola. Dessutom var latinets minskade 

                                                 
37 Parker, Codex Bezae, 265. 
38 Parker, Codex Bezae, 265-266. 
39 Parker, Codex Bezae, 271-272. 
40 Parker, Codex Bezae, 275. 
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betydelse i öst inte något specifikt för just Berytus, utan detta var något som var kännetecknande 

för hela östra delen av det gamla romarriket under 400-talet. Det bör också tilläggas att Berytus 

inte var något viktigt centrum för producering av bibliska texter.41 Parker menar dock att hans 

teori är en trolig hypotes, genom att skriftlärda i latin och infödda latintalande var ovanliga i 

den östra delen av romarriket under 400-talet. Berytus var den enda plats i öst som hade en 

koncentration av latinsk kultur. Lagskolan hade funnits sedan slutet av 100-talet och det under-

visades latin på avancerad nivå. Det var alltså inte konstigt att det fanns ett behov av en latinsk 

text bredvid den grekiska texten. I samband med Berytus förstörelse år 551 måste däremot D 

ha förflyttats till någon annan plats. Parker hävdar också att D troligtvis även härstammar från 

andra bilinguala handskrifter som har använts i lagskolans kontext och att dessa borde ha sitt 

ursprung från 200-talets början.42 

2.4 Egypten som tillkomstkontext 

Allen D. Callahan avfärdar dock Parkers teori om Berytus som D:s troliga tillkomstplats. Dels 

finns det uppenbara brister i D:s latinanvändning, vilket är uppenbart märkligt med tanke på 

Berytus lagskolas avancerade latinundervisning. Enligt Callahan är det därför inte troligt att D:s 

tillkomstplats var Berytus. Snarare var D:s upphovsman en skrivare från Egypten med begrän-

sad träning och kompetens hävdar Callahan. De många grammatiska och ortografiska felen i D 

skulle kunna förklaras av att dess upphovsman inte hade grekiska eller latin som sitt modersmål. 

Callahan föreslår att skrivaren talade Koptiska med en subakhmimisk dialekt och hade rudi-

mentära kunskaper i grekiska och mindre sakkunskap i latin. Han höll till i en romersk koloni i 

övre Egypten och tjänade sitt levebröd på att kopiera grekiska och latinska texter för sin kol-

oniala kundkrets.43  

Callahan menar att det finns bevis för grekisk-latinska texter från Nya testamentet i Egyp-

ten. Handskriften 023044 från omkring 300-talet blev funnen nära Antinoopolis i övre Egypten 

och anses troligen ha använts i det närliggande området, ett område som har utgjorts av militära 

och civila administrationscentra. Callahan noterar att Antinoopolis och dess omgivningar blev 

centrum för klosterväsen under 300-talet och 400-talet. Callahan spekulerar också i att många 

                                                 
41 Parker, Codex Bezae, 276. 
42 Parker, Codex Bezae, 277-278. 
43 Allen D. Callahan, ”Again: The Origen of Codex Bezae” i Codex Bezae: studies from the Lunel colloquium, 

June 1994, red. av David C Parker & Christian-Bernard Amphoux (Leiden: E.J. Brill, 1996), 56-57. 
44 Innehåller bara Ef 6:11-12. 
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egyptiska soldater under denna tid blev munkar, som senare bland annat kom att tjäna sitt leve-

bröd genom att skriva av manuskript.45 Callahan påvisar också att den grekiska bokstaven my 

(Μ) i D visar på att skrivaren hade kännedom om det koptiska alfabetet. Även den grekiska 

bokstaven ypsilon (Υ) i D liknar ypsilon i det koptiska alfabetet. Men det är framförallt i den 

latinska texten som skrivarens koptiska modersmål blir uppenbart menar Callahan. Bland annat 

blir C till G och ord som slutar på d och t blandas ihop, samt oregelbundenhet i aspireringen av 

den första vokalen, vilket är något som är vanligt i koptisk ortografi. Dessutom har ett flertal 

konsonanter blivit nasala hos D:s skrivare, vilket beror på dennes koptiska dialekt anser Calla-

han. Ibland försöker skrivaren korrigera sig själv men gör detta för mycket. På så sätt leddes 

han av sin egen dialekts uttal när han skrev orden.46 På grund av D:s upphovsmans inkompetens 

anser Callahan därför att det är mer troligt att D har sitt ursprung i en Romersk militärkoloni 

såsom Antinoopolis istället för ett lärdomscenter såsom Berytus.47 

Parker uppmuntrar emellertid Callahans försök att binda D:s ursprung till övre Egypten, 

men konstaterar att de lingvistiska argumenten behöver underbyggas ytterligare än vad Calla-

han har begränsat sig till. Dessutom har han två kritiska synpunkter till Callahans teoribildning. 

Den första är att D är skriven på pergament, ett material som är kostsamt. Vore det därför inte 

mer troligt att D hade skrivits på papyrus om den uppkommit i den fattiga miljö som Callahan 

föreslår som tillkomstplats? Den andra synpunkten rör Callahans överdrivna betoning av skri-

varens bristande förmåga i latin, snarare bör frågan istället ställas om det finns bevis för att det 

fanns en latinsk församlingsmiljö i Egypten.48 

2.5 D:s språkliga egenheter 

Aland tydliggör också att D troligen skrevs av en skrivare vars modersmål var latin, men där 

den latinska texten endast var en biprodukt av D:s skrivare eftersom latinet förhåller sig obero-

ende gentemot huvuddelen av den latinska traditionen. Aland argumenterar för att de många 

tilläggen och utelämnanden av text tyder på att D har skrivits av en signifikant teolog.49 Aland 

menar dock att denna utomordentliga teolog måste ha levt under 200-300-talen, och att D på så 

sätt är en ättling från 400-talet av dennes verk.50  

                                                 
45 Callahan, 60-61. 
46 Callahan, 61-63. 
47 Callahan, 64. 
48 David C. Parker, ”The Paleographical Debate” i Codex Bezae: studies from the Lunel colloquium, June 1994, 

red. av David C Parker & Christian-Bernard Amphoux (Leiden: E.J. Brill, 1996), 334. 
49 Aland & Aland, 109. 
50 Aland & Aland, 69. 
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Yoder synliggör på många sätt vad för slags språkliga egenheter som D har, några av 

dessa är värda att nämna här. I ortografin finns det itacism, metateser51 av konsonant eller vokal, 

elison, krasis52, förkortningar, paragogik53 och andra ortografiska informationer än den ”ne-

utrala texten”. En vanlig skillnad är hur D gör ι till diftongen ει, den förekommer 3,5 gånger 

per sida. D tenderar även att skriva verb i plural för subjekt i neutrum.54 Enligt Yoder finns det 

inga tendenser att prepositioner används i högre utsträckning, förutom i Markusevangeliet. Där-

emot är byte av preposition vanligt medan användning av bestämd artikel används snålt. An-

vändningen av imperfekt och futurum minskar också i D medan användningen av presens 

ökar.55 Infinitiv och konjunktiv finns oftare i aorist. Ordningen på orden skiljer sig också ganska 

ofta från andra handskrifters ordning. Yoder menar att då substantiv, pronomen eller adjektiv 

används återfinns en semitisk ordning på orden, medan en grekisk ordning på orden återfinns 

då verb används. Den fria växlingen av prepositioner och konjunktioner tyder enligt Yoder på 

en dialektal påverkan.56 I Johannesevangeliet finns det i D även en liten ökning av använd-

ningen av perfekt, konjunktionen οὖν och demonstrativt pronomen. Detta är dock något som 

redan är vanligt i Johannesevangeliets stil, så D intensifierar endast stilen.57 Yoder argumente-

rar ändå för att D:s ortografi, morfologi, syntax och språket för D:s skillnader stämmer överens 

med den dialektala grekiskan som fanns i de tidiga kristna århundrandena.58 

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tycks således D vara en ättling till ett äldre manuskript från 200-talet, som 

enligt Aland skrivits av en signifikant teolog. D har skrivits av en skrivare som inte har haft 

grekiska som modersmål. Aland och Parker föreslår att skrivarens modersmål varit latin och 

menar att latinet varit en andra produkt när D skrevs och därför inte stämmer överens med 

huvuddelen av den latinska traditionen. Callahan menar istället att latinet i D är bedrövligt och 

att D:s språk snarare tyder på att skrivaren hade koptiska som sitt modersmål. Yoder argumen-

terar istället för att D:s språk stämmer överens med den grekiska som talades bland de kristna 

under de första århundrandena. I kapitel fyra och fem kommer jag att jämföra dessa antaganden 

med min analys av skillnaderna och om det går att dra ytterligare slutsatser. 

                                                 
51 Metateser innebär omkastningar av ljuden i ett ord. 
52 Krasis innebär att två vokaler eller en vokal och en diftong kontraheras till en ny vokal eller diftong. 
53 Paragogik är ett tillagt ljud i slutet av ett ord, vanligast i grekiskan är tillägget av ett ν (bokstaven ny). 
54 Yoder, (1959), 243-244. 
55 Yoder, (1959), 245. 
56 Yoder, (1959), 246. 
57 Yoder, (1959), 247. 
58 Yoder, (1959), 248. 
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Kapitel 3: Tillvägagångssätt 
I detta kapitel kommer jag att presentera hur min databas är organiserad och hur jag har samlat 

in mitt material. Därefter kommer jag att klassificera vad för slags skillnader som finns mellan 

D och B. Detta kommer att göras för att jag i nästa kapitel på lättast möjligaste sätt ska kunna 

gå igenom vad som kan ha orsakat skillnaderna. 

3.1 Databasens organisation 

För att denna studie skulle kunna bli möjlig, har jag själv skapat en databas där i princip alla 

skillnader i Johannesevangeliet som går att upptäcka mellan D och B finns registrerade. Jag har 

i skapandet av databasen utgått från den textkritiska apparaten i Nestle-Alands Novum Testa-

mentum Gracae, 28:e upplagan. Databasen är skapad i ett excel-dokument, där varje skillnad 

får en egen rad och där kapitel- och versangivelser identifierar var det går att finna skillnaden. 

För att databasen också ska kunna användas i samband med jämförandet med andra handskrif-

ter, har jag även registrerat skillnader gentemot övriga handskrifter. Utgångspunkten har varit 

att D är den primära läsarten och att alla andra läsarter är sekundära. Detta får den praktiska 

följden att D och de handskrifter som följer D:s läsart ställs i en kolumn och de handskrifter 

som följer B:s läsart ställs i en annan kolumn. Deras respektive läsarter ställs också i en kolumn 

vardera. Jag har också gjort mig vinn om att åtminstone nämna en till läsart förutom D:s och 

B:s, och har då främst inkluderat א:s och Bodmer-papyrernas läsarter. Jag har också varit vinn 

om att vara noggrann när det gäller de olika handskrifter som stöttar de olika läsarterna, och har 

därför efter bästa förmåga inkluderat alla handskrifter som Nestle-Aland har tagit med. Detta 

beror på att jag på så sätt skulle kunna upptäcka mönster som annars skulle förbises om jag 

endast skulle jämföra B med D och på så sätt kan jag även använda mig av fler handskrifter när 

jag vill nyansera betydelsen av skillnaderna. 

När det kommer till klassificering av skillnaderna har jag från början använt mig av defi-

nitioner som sätter D:s läsart i motsatsförhållande till en annan läsart: ersätter (D har en annan 

läsart en den andra läsarten), tillägger (D har en läsart som inte återfinns i den andra läsarten), 

saknar (D saknar den andra läsarten), ordning (D har en annan ordning på orden än den andra 

läsarten). Men denna klassificering definierar bara vad för typ av skillnad som finns mellan D 

och en annan läsart, inte vad skillnaden består i och vad den säger. Jag har därför också defini-

erat skillnaderna utifrån vilken ordklass de tillhör, men även om skillnaden är en mening som 

innehåller flera ordklasser. Ibland har jag därför upptäckt två skillnader i en skillnad, vilket har 

fått mig att dubblera skillnaden för att den ska kunna hamna i flera ordklasser. För att ytterligare 
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specificera skillnaderna har jag även definierat skillnaderna utifrån det ord som skillnaden gäl-

ler. Vanligtvis är det ordets lexikalform, men när det gäller ordklassen artikel har jag istället 

för lexikalformen använt mig av det ord som är sammankopplat med artikeln. Detta beror på 

att det är intressantare att veta vilket ord som saknar en artikel eller tilläggs en artikel. Jag har 

även delat in verben i grupper som kan relatera till vad för slags skillnad som återfinns, om det 

är en skillnad i böjning, i tempus, i modus, i suffix eller om det är ett synonymt verb. Jag har 

även gjort en enkel analys över vad för slags böjning, tempus eller modus som skiljer D från B. 

Slutligen har jag delat in databasen i två grupper, den ena där B och D skiljer sig åt (s) och den 

andra där B och D delar samma läsart (l) och andra handskrifter istället har en annan läsart. På 

så sätt är databasen ändamålsenlig till att upptäcka liknande skillnader så att de kan jämföras 

och i nästa kapitel kommer jag med hjälp av denna databas att analysera skillnaderna utifrån 

deras sammanhang. 

3.2 Klassificering av skillnader 

Innan nästa kapitels analys kommer jag att i detta avsnitt klassificera de olika skillnaderna, så 

att en överblick kan ges på vad för slags skillnader som finns mellan B och D. Det som presen-

teras här nedan är således jämförande statistik för att en viss förståelse ska fås för på vilket sätt 

B och D skiljer sig från varandra. Det kommer också att ges statistik om skillnader där B och 

D har en gemensam läsart för att en vidare förståelse ska kunna fås hur spridda skillnaderna är 

i den övriga databasen. 

3.2.1 Skillnader mellan olika handskrifter 

Enligt min databas finns det totalt 808 skillnader i Johannesevangeliet mellan B och D. Resul-

tatet är dock lite missvisande eftersom jag av dessa åtminstone har delat upp 18 stycken skill-

nader till det dubbla (två olika slags skillnader i samma skillnad). Med tanke på att det totalt 

finns cirka 1270 skillnader i Nestle-Alands textkritiska apparat i Johannesevangeliet är antalet 

skillnader mellan B och D en anmärkningsvärt hög siffra (nästan två tredjedelar av skillnaderna 

i Johannesevangeliet återfinns mellan B och D). Ett uppenbart problem är dock att många skill-

nader bara representeras av en handskrift, vilket medför att en skillnad som kan dela upp två 

läsarter i en Alexandrinsk och en ”västlig” i det statistiska materialet värderas lika högt som när 

endast en handskrift har en avvikande läsart. P66 har exempelvis 50 läsarter som ingen annan 

handskrift har och 50 läsarter som endast delas med översättningar och minuskelhandskrifter, 

samt 15 läsarter som bara delas med א. Detta bara för att nämna de mest ovanliga läsarter som 

p66 har. Dessutom har א också 22 läsarter som ingen annan handskrift har och 22 läsarter som 
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endast delas med översättningar och yngre handskrifter. Till och med p75, som oftast brukar 

följa B, har åtta läsarter som ingen annan handskrift har och sju läsarter som endast delas med 

översättningar och minuskelhandskrifter. Tillsammans utgör dessa ovanliga skillnader som 

återfinns i några få handskrifter på så sätt 172 av de cirka 470 skillnader som förekommer i 

Johannesevangeliet där B och D delar läsart. Ovanliga läsarter tenderar därför att göra statisti-

ken missvisande om det skulle finnas ett intresse av att dela upp handskrifter i några få tradit-

ioner. 

B har själv 27 läsarter som ingen annan handskrift har, även om de flesta är oväsentliga 

skillnader, avsaknad av artikel återfinns exempelvis 12 gånger bland dessa skillnader. Det kan 

tyckas som om de ovanliga läsarter jag hittills nämnt är många, men D slår dem allihop. D har 

nämligen 72 läsarter som ingen annan handskrift har, samt 99 läsarter som D endast delar med 

översättningar eller minuskelhandskrifter. Till detta följer även 36 läsarter som D endast delar 

med א och översättningar, samt 26 läsarter som D endast delar med p66 och översättningar. 233 

av de 808 skillnader som D har gentemot B är på så sätt ovanliga läsarter som D bara delar med 

några få handskrifter. 

Den stora mängden skillnader kräver alltså att en klassificering av skillnaderna görs för 

att det ska kunna vara möjligt att analysera skillnaderna. I detta avsnitt kommer därför det om-

fattande materialet att delas upp i ordklasser och relevanta underkategorier beroende på ord-

klass.  

3.2.2 Skillnader bland verb 

Det finns i de två handskrifterna 192 skillnader i hur verb används. Det finns 25 tillagda, sex 

utelämnade och 57 ersatta verb. Dessutom finns det många skillnader som rör olika slags böj-

ningar. I min databas är tempus av praktiska anledningar överordnat som skillnad då en skillnad 

har flera skillnader, men i resultatkapitlet kommer också fler skillnader tas upp. Tempus utgör 

merparten av dessa skillnader, med 71 skillnader och sedan modus med 16 skillnader, skillnader 

i ändelser med 13 skillnader och slutligen 13 skillnader som utgörs av olika varianter i böj-

ningen av samma ord. De vanligaste verben som det återfinns skillnader i är: λέγω (21 gånger); 

δίδωμι (13 gånger); ἔρχομαι (11 gånger); πιστεύω (9 gånger); εἰμί (7 gånger); ἀποκρίνομαι, 

ἔχω, ποιέω (6 gånger), ἀκούω, ἀποστέλλω, γίνομαι, γίνωσκω, ἐπερωτάω, ζάω, ὁράω (5 gånger); 

μένω (4 gånger); ἀιτέω (3 gånger). Det finns även åtta verb som förekommer två gånger och 52 

verb som bara förekommer en gång bland skillnaderna. Det finns således totalt 77 olika verb 
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där det återfinns skillnader. Av alla verbskillnader som förekommer i databasen är det 121 

gånger som D stämmer överens med B. 

3.2.3 Skillnader bland pronomen 

De två handskrifterna har 138 skillnader i hur de använder sig av pronomen. Dessa skillnader 

består av 44 tillagda och 42 utelämnade pronomen, de övriga skillnaderna utgörs av ersatta och 

böjda pronomen. Det finns 49 skillnader i användandet av personliga pronomen, 59 skillnader 

i demonstrativa pronomen, 15 skillnader i relativa pronomen, sju skillnader i reflexiva prono-

men, sju skillnader i indefinita pronomen samt två skillnader i interrogativa pronomen. Ett fler-

tal av dessa skillnader kvalificerar sig som flera olika pronomen, men jag har här ovan valt att 

i min kvalificering utgå från det pronomen som står att finna i D. Av alla pronomenskillnader 

som förekommer i databasen är det 73 gånger som D stämmer överens med B. 

3.2.4 Skillnader bland substantiv och namn 

Det finns även 56 skillnader i hur B och D använder sig av substantiv i Johannesevangeliet. 

Dessa skillnader består av 20 tillagda, fyra utelämnade och 10 ersatta substantiv, samt de övriga 

23 skillnaderna som utgörs av olika slags böjningar. Av alla substantivskillnader som förekom-

mer i databasen är det 30 gånger som D stämmer överens med B. 

De två handskrifterna har 34 skillnader i hur B och D använder sig av namn i Johannes-

evangeliet. 11 av dessa är utelämnande eller tilläggande av namn, medan resten är namnvari-

anter, namn ersatta med pronomen och substantiv, samt andra böjningar. Namnet Jesus är det 

vanligaste namnet som förekommer och det förekommer 11 gånger i dessa skillnader. Av alla 

namnskillnader som förekommer i databasen är det 18 gånger som D stämmer överens med B. 

3.2.5 Skillnader bland småord 

Handskrifterna har även 118 skillnader i hur de använder partiklar. Dessa skillnader består av 

54 tillagda och 35 utelämnade partiklar. Resterande 29 skillnader består av ersatta pronomen. 

De vanligaste partiklarna som återfinns bland skillnaderna är: δέ (33 gånger); οὖν (30 gånger); 

καί (22 gånger); ὅτι (11 gånger). De resterande 22 är allehanda småord. Av alla partikelskillna-

der som förekommer i databasen är det 69 gånger som D stämmer överens med B. 

Det finns 82 skillnader hur D och B använder sig av bestämd artikel, av dessa är 54 av 

dem direkt kopplade till Ἰησοῦς. Alla dessa skillnader berör antingen utelämnade eller tillagda 

artiklar. Det förekommer också olika böjningar av artiklar, men då är skillnaden i databasen 
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klassificerade som bland annat substantiv. Av alla artikelskillnader som förekommer i databa-

sen är det 45 gånger som D stämmer överens med B. 

Det finns också 19 skillnader i hur handskrifterna använder sig av prepositioner. Dessa 

skillnader består av 11 tillagda och två utelämnade prepositioner. Av alla prepositionsskillnader 

som förekommer i databasen är det 13 gånger som D stämmer överens med B. Slutligen finns 

det i de två handskrifterna 10 skillnader i användningen av negation, 13 i användningen av 

adjektiv och 11 i användningen av adverb. De minsta grupperna skillnader är dock räkneorden 

och konjunktionerna, de är bara en respektive fem stycken. 

3.2.6 Skillnader bland meningar 

Ibland utelämnar eller tillägger handskrifterna också längre textsjok. Det finns 21 meningar 

eller strofer som D utelämnar och 14 meningar eller strofer som D tillägger jämfört med B. 

Utöver dessa finns det 8 meningar och strofer som har så pass grava skillnader att varje mening 

behöver analyseras var för sig. 

Det finns även 85 passager där ordningen på orden skiljer sig mellan de två texterna. Av 

alla ordningsskillnader som förekommer i databasen är det minst 26 gånger som D stämmer 

överens med B, beroende på hur ordningsskillnad definieras. 
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Kapitel 4: Analys av skillnader mellan B och D 
I detta kapitel kommer jag att analysera de skillnader jag har funnit. De kommer att delas upp i 

de olika områdena stilistik, narrativ teknik och teologi. Dessa delar har jag valt att titta närmare 

på eftersom de tillsammans visar på D:s tillkomstmiljö och den tradition som D representerar. 

Tyvärr kan inte alla skillnader redovisas här, eftersom arbetet skulle ha blivit alltför omfattande 

och för att många skillnader inte tillför något till denna uppsats syfte. Den som är intresserad 

av att se alla skillnader är hänvisad till Bilaga 1. 

4.1 Skillnader i stilistik 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom de skillnader som endast påverkar stilistiken, vilket 

betyder att endast skillnader som berör ordförråd, grammatik och satsbyggnad i detta avsnitt 

kommer att tas i beaktande. Dessa tre områden kan säga något om D:s tillkomstkontext och den 

traditionsbildning som ligger till grund för D. Ett utmärkt exempel på skillnader som berör 

stilistik är nominalsatser59, där oftast både narratologin och teologin bibehålls, men där sats-

byggnaden förändras. En sådan nominalsats återfinns exempelvis i 1:6 och 9:22, där B:s läsart 

stödjer en nominalsats, medan D:s inte gör det. 

4.1.1 Skillnader i användning av antal 

I koinegrekiskan finns det kollektiva substantiv som i singular kan behandlas som plural och 

som i plural kan behandlas som singular. Herbert Weir Smyths lexikon delar in dem i två grup-

per, dels de substantiv som finns i plural neutrum vilka betraktas som kollektiva och således 

har sitt verb i singular, dels de substantiv som i singular visar på flera entiteter och följaktligen 

har sitt verb i plural.60 Dessa kollektiva substantiv kan orsaka att det saknas kongruens mellan 

ett subjekt och ett predikat, vilket på så sätt påverkar grammatiken. 

I 10:27 finns det exempelvis två olika läsarter, varav den som D, p75, A och många andra 

handskrifter förespråkar inte är kongruent. Jesu får (τὰ πρόβατα) hör hans röst, men i D:s läsart 

står att höra (ἀκούω) i singular trots att får är i plural, medan att höra i B:s läsart står i plural. 

Ett annat exempel på inkongruens hos D är i 17:7, där D och många västliga texter har att allt 

(πάντα) vilket Fadern har gett Jesus är (εἰμί) från Fadern. B, tillsammans med ett flertal Alex-

andrinska handskrifter, har istället εἰμί i plural, eftersom πάντα är i plural. Enligt Smyths lexi-

kon borde dessa två substantiv ha sitt verb i singular trots att det då är inkongruent, en läsart 

                                                 
59 Nominalsatser är satser utan verb. 
60 Herbert Weir Smyth & Gordon M. Messing. Greek Grammar. 11. Pr. ed. (Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1980), 263-264. 
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som D också har. Det finns även ett exempel på hur D är kongruent. I 6:22 har D och א en läsart 

där folket (ὁ ὄχλος) såg (εἶδεν) båten. Eftersom folket är i singular bör verbet också vara i sin-

gular, vilket D också har. Men de flesta andra handskrifter har istället verbet i plural (εἶδον). 

Enligt Smyths lexikon borde dock verbet stå i plural eftersom folket är ett substantiv som i 

singular visar på flera entiteter. Av de tre exempel som jag här har nämnt tycks således D ha en 

tendens att välja att hantera kollektiva substantiv som singular, medan B hanterar dem som 

plural. 

Det finns också exempel på skillnader när inget verb är inblandat och där substantivet 

inte är ett kollektivt substantiv. Vid dessa tillfällen har plural eller singular inte någon större 

betydelse eftersom de behandlar överblickbara eller framtida skeenden. De skillnader då D har 

plural och B har singular är i majoritet. I 5:34 har D och några bohairiska handskrifter läsarten: 

”jag vill inte ta emot människors (ἀνθρώπων) vittnesbörd”61. Övriga handskrifter har människor 

i singular (ἀνθρώπου). Likaså i 9:41 har D och några andra handskrifter en läsart där fariséernas 

synder (αἱ ἁμαρτίαι) förblir62, istället för de övrigas läsart där deras synd (ἡ ἁμαρτία) förblir63. 

I 15:20 har endast D Jesu ord (τοὺς λόγος) i plural, medan resterande handskrifter har dem i 

singular. Dessa tre begrepp som D har i plural har som gemensamt att de är abstrakta, de exem-

pel som jag här nedan kommer att ta upp beskriver istället framtida skeenden. I 20:25 säger 

Tomas enligt D och några bohairiska handskrifter att han vill sticka sina händer (τὰς χείρας) i 

Jesu sida, medan א, B och några viktiga handskrifter menar att Tomas säger att han vill sticka 

sin hand (τὴν χείρα) i Jesu sida. Slutligen, i 21:18 har D och några handskrifter en läsart där 

några andra (ἀλλοὶ) i framtiden ska omgjorda Petri bälte, medan de övriga handskrifternas har 

en läsart där någon annan (ἀλλὸς) ska omgjorda Petri bälte. Det finns också några skillnader 

där D har singular och B har plural. I 11:57 har D, p66, A och de flesta handskrifter överste-

prästernas och fariséernas bud (ἐντολὴν) i singular, medan א, B och några handskrifter har dessa 

bud (ἐντολὰς) i plural. Likaledes har D och de flesta handskrifter i 6:14 läsarten att människorna 

såg tecknet (σημεῖον) som Jesus gjorde, medan p75 och B istället har läsarten att de såg tecknen 

(σημεία) som Jesus gjorde. Bruce M. Metzger anser dock att tecknen kan ha uppstått på grund 

av en skriftlig assimilering av 2:23 och 6:2.64 Dessa två exempel är dock inte abstrakta eller 

                                                 
61 D:s läsart i 5:34: ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπων τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω. 
62 D:s läsart i 9:41: αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν μένουσιν. 
63 B:s läsart i 9:41: ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
64 Bruce Manning Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament : A Companion Volume to the 

United Bible Societies' Greek New Testament (third Edition) (London: United Bible Societies, 1971), 211. 
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beskriver framtida skeenden. D tycks därför ha en tendens till att försätta substantiv som be-

skriver abstrakta och framtida skeenden i plural. 

4.1.2 Synonyma skillnader och ordval 

Det finns ett flertal skillnader mellan B och D där de använder synonyma verb för samma hän-

delse. Dessa skillnader visar på att D inte har exakt samma ordförråd som B, även om skillna-

derna i ordförråd är marginella. 

Skillnader som beror på att ett prefix i form av en preposition har satts framför ett verb 

förekommer 20 gånger, vid 11 tillfällen tillägger D ett prefix, vid sex tillfällen saknar D ett 

prefix och vid tre tillfällen har B och D olika prefix. D tenderar därför att använda verb med 

prefix oftare än B. De vanligaste av dessa prefixbyten är emellertid de skillnader som finns 

mellan ἐπερωτάω och ἐρωτάω (att fråga) som förekommer sex gånger varav samtliga gånger är 

det D som har prefix. Utöver dessa skillnader i hantering av prefix finns det 24 synonyma verb, 

där sex av dessa synonymer är verben att säga, att svara och att tala (λέγω, ἀποκρίνομαι och 

λαλέω). Resterande skillnader av användning av synonymer som jag här nedan kommer att 

nämna har jag inte utrymme att ge någon översättning till, eftersom verb ofta har ett flertal olika 

betydelser och därför är svåra att fånga genom ett enda översatt ord. D använder δίδωμι istället 

för τίθημι (10:11, 15), εἰμι istället för γίνομαι (14:22; 20:27), ἔρχομαι istället för γίνομαι (6:25; 

12:30), ἀποστέλλω istället för πέμπω (20:21), ἀσθενέω istället för ἰάομαι (5:13), γινώσκω istäl-

let för οἶδα (14:7), ἔχω istället för εἰμι (11:9), ὁράω och θεάομαι (11:45), πληρόω istället för 

τελειόω (19:28), κυκλόω istället för κυκλεύω (10:24), μένω istället för εἰμι (14:16), samt φιλέω 

istället för ἀγαπάω (11:5). Ingen av D:s läsarter förutom κυκλόω (10:24) har något större stöd 

bland övriga handskrifter, även om p66 och א stödjer D:s läsart vid ett flertal tillfällen. Det går 

således att anta att den tradition som D skrivits i antingen har haft en avvikande tradering eller 

inte varit vinn om att framföra den exakta ordalydelsen och därför använt synonymer. 

Det finns även nio synonyma substantiv som B och D använder sig av. Dock har fem av 

dessa synonymer endast en skillnad i stavningen och kan således bero på dialektala variationer 

för samma ord. Dessa synonymer går att finna i 4:46 och 49, där D och några översättningar 

använder ordet βασιλισκὸς för kung istället för synonymen βασιλικὸς. I 6:23, där D och de 

flesta handskrifter använder πλοία för båtar, medan p75, א, B och några handskrifter till an-

vänder synonymen πλοιάρια, som vanligast förutsätter en mindre båt. Även i 18:10, där D och 

de flesta handskrifter använder τὸ ὠτίον för öra, medan א, B och några handskrifter använder 

synonymen τὸ ὠτάριον. I 20:16, där D och några få handskrifter har den ovanliga stavningen 
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ραββωνι för rabbi istället för den vanligare ραββουνι. Samt i kapitel 21 då Jesus frågar Petrus 

om han älskar Jesus, där D genomgående använder ordet πρόβατα för får, medan B växlar 

mellan προβατία och ἀρνὶα. Προβατία är för övrigt en marginell läsart som bara tre handskrifter 

stödjer utöver B. Men så finns det även skillnader som har en liten skiftning i nyans.  

Det finns även fyra synonyma substantiv som har en betydelseskiftning. I 4:42 har D och 

den ursprungliga läsarten för א ordet μαρτυρίαν för vittnesbörd istället för synonymen λαλιὰν, 

som snarare har den mer specifika betydelsen: ett tals innehåll.65 I 4:51 använder D och flera 

andra handskrifter υἱὸς αὐτοῦ för hans son, medan p66*, p75, א, A och B använder παῖς αὐτοῦ, 

som snarare fokuserar på åldern än social status.66 Metzger anser att användningen av υἱὸς beror 

på skriftlig assimilering, eftersom παῖς inte förekommer på något annat ställe i Johannesevange-

liet.67 Denna förklaring kan stämma, men eftersom ordet inte förekommer på något annat ställe 

kan ordet istället ha bytts ut i de övriga källorna för att ge en mer specifik betydelse. I 16:21 

har D och p66 läsarten: ”När hennes dag (ἡμέρα) kommer” istället för den betydligt vanligare 

och mer specifika läsarten: ”När hennes timme (ὥρα) kommer”. I 16:21 har D och några få 

handskrifter ordet λύπης för lidande istället för synonymen θλίψεως, som snarare fokuserar på 

det tillstånd som orsakar lidande.68 D:s läsart kan dock ha uppkommit genom att ordet före-

kommer tidigare i versen i samband med kvinnans lidande under förlossningen. De synonymer 

som D använder tenderar i vilket fall att ha en mindre specifik innebörd än B:s. 

4.1.3 Skillnader i stavning av namn 

En ytterligare skillnad som påverkar ordförrådet är stavningen av namn. Att det finns skillnader 

i stavningar av namn mellan B och D kan bero på olika tillkomstkontexter, som påverkat stav-

ningen genom dialektala uttal och genom andra språk. Tillägg av namn eller ersättning av namn 

kan också tyda på en annan traditionsbildning, men även på misstag i traderingen. 

D har några unika stavningsvarianter på flera orter. I 5:2 har D och en latinsk handskrift 

läsarten: βελζεθά, medan p75, B och några till har läsarten: Βηθσαϊδά, som stämmer överens 

med stavningen i 1:44. Å andra sidan har א läsarten: βηθζαθά som anses vara den ursprungliga 

läsarten och som D har en alternativ stavning till. B har här troligtvis assimilerat två städer till 

en.69 I 12:21 har D en läsart som delas med p66 och några fler handskrifter: Βηδσαϊδά, medan 

                                                 
65 Walter Bauer & Frederick W. Danker. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 

Christian Literature. 3.rd ed. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000), 583. 
66 Baur & Danker, 750. 
67 Metzger, 207. 
68 Baur & Danker, 456. 
69 Metzger, 208. 
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de flesta handskrifter har samma läsart som B (Βηθσαϊδά). Utöver dessa stavningsvarianter har 

D i 11:54 lagt till att området som Jesus drog sig undan till hette Ζαμφουριν. Detta kan enligt 

Raymond Brown bero på ett misstag i traderingen. Senare i versen står det skrivet att området 

var Efraim, Ζαμφουριν skulle således kunna vara en förvanskning av: ”vars namn var Efraim” 

ם ֶאְפַרִים)   70.(שֵׁ

När det gäller namn är den största skillnaden D:s unika variant av Judas Iskariot. Istället 

för Ἰούδας Ἰσκαριώτης heter han i D ”Judas från Karyåt” (Ἰουδας ἀπὸ Καρυώτου) i 12:4; 13:2, 

26; 14:22. Detta kan enligt Baurs lexikon bero på att namnet Iskariot kan härledas till var han 

kom från: ”en man från Kerioth” (ִאיש ְקִרּיֹות).71 Detta anser jag kunna vara en trolig förklaring 

eftersom hebreiskan är mycket likt D:s läsart. I 6:71 har dock D läsarten Σκαριώθ medan den 

ursprungliga läsarten för א och några få andra handskrifter översätter Iskariot till ”Judas från 

Karyåto”. Det anmärkningsvärda är att dessa skrifter endast gör denna översättning då D inte 

gör denna. D är alltså inte unik i sin översättning av Iskariot, men delar inte sina läsarter med 

någon annan handskrift. Det råder dock ingen konsensus bland forskare varifrån Σκαριώθ kom-

mer enligt Metzger.72 

Utöver detta har D och B olika tendenser att variera namnet Maria. D har fem gånger 

Μαρία då B har Μαριάμ när Maria är subjekt (11:2, 32; 12:3; 20:16, 18), men när Maria är 

ackusativobjekt har B och D den gemensamma varianten Μαριάμ (11:19, 28, 31). Då andra 

handskrifter har Μαριάμ som subjekt håller sig B och D till Μαρία (11:20; 19:25, 25; 20:1, 11). 

D är på så sätt konsekvent i böjningen av Maria, medan B inte är det. 

D tenderar även att tydliggöra när Jesus är objekt i jämförelse med B. I 4:1 benämner D, 

 p66 och ett flertal handskrifter Jesus vid namn, medan B, p75, A och många handskrifter ,א

benämner honom som herren (ὁ κύριος). I 19:38 och 39 benämner D Jesus vid namn, medan 

B, p66 och några fler handskrifter benämner Jesus med ett personligt pronomen. Däremot för-

tydligar D och B lika många gånger när Jesus är subjekt (D i 4:16; 5:17, 19; 12:19 och B i 18:5; 

20:21; 21:1, 17). Det går således inte att finna någon tendens att benämna Jesus vid namn då 

Jesus är subjekt. 

                                                 
70 Raymond E. Brown, The Gospel According to John: Introduction, Translation, and Notes. i-xxi. 1.st ed. The 

Anchor Bible, 29 A (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1970), 441. 
71 Baur & Danker, 480. 
72 Metzger, 26-27. 
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4.1.4 Skillnader i användning av bestämd artikel 

En vanlig skillnad mellan B och D är de som berör bestämd artikel, denna typ av skillnad på-

verkar grammatiken och kan ligga till grund för en handskrifts egna stil. 

Skillnader kopplade till Jesus (Ἰησοῦς) är vanligast. Av de 82 skillnader som finns i an-

vändandet av bestämd artikel för Ἰησοῦς i Johannesevangeliet skiljer D och B från varandra vid 

54 tillfällen varav B representerar en unik läsart i 12 av dessa. Det ska dock noteras att Jesus 

förekommer i Johannesevangeliet 242 gånger och att 112 av dessa så föregås Jesus inte av en 

bestämd artikel.73 Frågan är därför: När får Jesus bestämd artikel och när får han inte det? Enligt 

Baur´s lexikon finns det en viss frihet hur bestämd artikel används och kan visa på författarens 

individuella stil. När det gäller personnamn finns det en generell regel om att när artikel används 

så är personen känd, men om en artikel inte används ligger fokus på själva namnet. Baur för-

klarar även att när ett namn åtföljs av en appositionell fras såsom ὁ Ναζωραῖνος, uteblir ofta 

artikeln till personnamnet.74 Utöver dessa generella regler har jag även noterat att när ordet 

svarar/svarade (ἀποκρίνεται/ἀποκρίθη) direkt föregår Ἰησοῦς i Johannesevangeliet brukar ar-

tikeln utebli, detta inträffar 26 gånger i Johannesevangeliet och är därför den vanligaste anled-

ningen att artikeln uteblir. Dock finns det två undantag i 6:29 och 18:37 där både B och D har 

artikel trots att de föregås av svarar/svarade. D tillägger även artikel för Jesus fem gånger (7:21; 

8:49, 54; 18:34, 37) i samband med att Jesus svarar, så detta tycks inte vara någon regel som D 

eller B helt följer. Av de 55 skillnaderna som finns mellan B och D som gäller skillnad i an-

vändning av artikel, är det bara fyra gånger som D saknar bestämd artikel och de läsarterna är 

inte särskilt stödda av andra handskrifter. Utöver detta har B endast fyra gånger ett större stöd 

bland övriga handskrifter i utelämnandet av bestämd artikel, vilket betyder att B har en ovanlig 

läsart 45 gånger. B tillhör således en tradition där Jesus inte i lika hög utsträckning har bestämd 

artikel framför Jesus. Om majoriteten av handskrifterna har 112 utelämnande av bestämd arti-

kel, så har B 157 utelämnande av bestämd artikel. 

Bland de övriga personnamnen råder det ingen konsensus kring vilken av B och D som 

använder artikel mer än den andra. Det enda anmärkningsvärda är att D vid tre tillfällen inte 

använder bestämd artikel för Μάρθα. Jag drar därför slutsatsen att B tenderar att utelämna be-

stämd artikel, medan D tenderar att tillägga. Men tilläggandet av artikel är oftast i linje med 

övriga handskrifter, varför B i detta sammanhang representerar en egen traditionsbildning och. 

                                                 
73 William Fiddian Moulton, Alfred Shenington Geden, & I. Howard Marshall. Concordance to the Greek New 

Testament. 6. ed. helt rev. / ed. av I. Howard Marshall. ed. (London: T&T Clark, 2002), 513-515. 
74 Baur & Danker, 686-687. 
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4.1.5 Skillnader i användning av partiklar 

Skillnader i användning av partiklar kan få en text att ändra betydelse, men oftast förändras 

inget och skillnaden är snarare stilistisk än innehållsmässig eftersom dessa skillnader visar på 

olika ordförråd och att partiklarna ibland påverkar satsbyggnaden. 

D använder sig exempelvis fler gånger av partikeln δέ (ungefär svenskans men, men läm-

nas oftast oöversatt) än vad B gör. D har 18 ställen då B inte har δέ, medan B har sju ställen där 

D inte har δέ. D använder sig även flera gånger av partikeln οὖν (ett ord som anger slutföljd: 

alltså, således, då) än vad B gör. D har 15 ställen då B inte har οὖν, medan B har åtta ställen 

där D inte har οὖν. D ersätter även fyra gånger B:s δέ med οὖν (6:3; 10:20; 12:4; 20:17), medan 

B endast ersätter D:s δέ med οὖν en gång (18:4). Dessa är de mest slående sätten som D och B 

skiljer sig i sin användning av partiklar. Tendensen är att D gärna använder sig av fler partiklar 

än B och föredrar partikeln οὖν.  

4.1.6 Skillnader i användning av prepositioner 

Många gånger behövs det inte en preposition för att uttrycka vad prepositionen säger, utan pre-

positionen kan uttryckas implicit i substantivet. Prepositionen tydliggör på så sätt vad som re-

dan finns implicit. Betydelsen ändras normalt inte då en preposition tilläggs, utan förtydligar 

endast ståndpunkten och är därför ibland ett stilistiskt val. 

D använder sig oftare av prepositioner än B och visar därför på en större tydlighet. Vid 

11 tillfällen har D en preposition när B inte har det (4:53; 6:39, 40; 7:22; 13:18, 18; 18:3, 29, 

39; 12:4; 19:40), medan B endast vid två tillfällen har en preposition när D inte har det (6:66; 

12:2). Vid fyra av dessa 11 tillfällen har B en ovanlig läsart som endast stöds av ett fåtal hand-

skrifter, vilket betyder att B är en av de handskrifter som har flest implicita prepositioner i de 

skillnader som finns. Av dessa 11 skillnader är det sex gånger som B saknar prepositionen ἐν 

(som har betydelsen: i, bland, vid). Oftast förändras inte betydelsen när preposition tilläggs eller 

utelämnas, endast i 13:18 ändras lite av textens innebörd när prepositionen μετά sätts framför 

mitt bröd (μου τὸν ἄρτον). Istället för B:s läsart: ”den som äter mitt bröd”75 har D tillsammans 

med p66, א, A och många fler handskrifter läsarten: ”den som tillsammans med mig äter brö-

det”76. Detta är förvisso en skillnad där att äta mitt bröd och att äta tillsammans med mig inte är 

exakt samma sak, men detta är dock en skillnad som snarare blir tydligare i en översättning än 

att det är en faktisk betydelseskillnad. Det bör nämligen betänkas att den senare översättningen 

                                                 
75 B:s läsart i 13:18: ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον. 
76 D:s läsart i 13:18: ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον. 
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som representeras av D även skulle kunna vara möjlig för B:s läsart, och därför har snarare D 

förtydligat B:s flertydiga läsart till en tolkning än att faktiskt ha ändrat den. Metzger synliggör 

också att tillägget av μετά kan vara en assimilering av Mark 14:18.77 

Utöver detta bör jag även tillägga att D och B vid sex tillfällen använder olika preposit-

ioner, men att ingen av dem påverkar betydelsen. Det som därför bör poängteras är att D har 

tendenser att förtydliga texten genom att skriva ut de implicita prepositionerna, medan B sna-

rare tenderar att använda implicita prepositioner. Dessutom tycks prepositionerna i viss mån 

användas som synonymer. 

4.1.7 Skillnader i användning av personliga pronomen 

Något som kan skilja sig mellan olika handskrifter utan att för den delen påverka innehållet är 

om handskriften använder sig av implicita objekt och subjekt. Dessa skillnader påverkar textens 

grammatik. Implicita objekt som är inbakade i verben finns inte i grekiskan såsom fallet kan 

vara i hebreiskan, ändå kan de många gånger antas i grekiskan implicit. Förekomsten av subjekt 

till ett verb är främst till för att förstärka det verb som ett pronomen är kopplat till, eftersom att 

ett verb i koinegrekiskan alltid visar subjektet, förutom när ett particip används. 

D använder sig av implicita objekt åtta gånger då B skriver ut objekten.78 I gengäld an-

vänder sig B av implicita objekt 14 gånger då D skriver ut objektet.79 Däremot använder B och 

D sig av implicita subjekt på ett likartat sätt. D har fem ställen med Jesus som ett implicit sub-

jekt80 och B har fyra ställen med Jesus som ett implicit subjekt.81 D tenderar därför att innehålla 

färre implicita objekt än B, vilket kan bero på att implicita objekt många gånger är otydliga och 

att D därför tenderar till att förklara det otydliga. Däremot tenderar inte D att innehålla fler 

implicita subjekt, vilket kan bero på att implicita subjekt inte är lika otydliga eftersom det oftast 

framgår vem som är subjektet. 

Utöver detta kan även genitiv av pronomen ibland förstärka något som är underförstått. 

D förstärker åtta gånger att något tillhör Jesus.82 I 16:4 utelämnar dock D och många andra 

handskrifter två gånger ett demonstrativt pronomen som syftar tillbaka till Jesu ord. Även i 4:51 

utelämnar D att det är ämbetsmannens tjänare som avses. D låter även tre gånger Jesus säga 

                                                 
77 Metzger, 240. 
78 D har implicita objekt i: 4:17, 24; 10:25; 11:14; 13:8 för honom (αὐτόν) och 7:34, 36; 14:14 för mig (με). 
79 B har implicita objekt: då något riktas till Jesus (4:27; 16:2), då Jesus riktar sig till någon annan (7:47; 8:28; 

10:7; 13:26, 36). Övriga ställen är för αὐτόν (10:2; 14:7, 17; 16:15; 19:6) och för με (6:47; 8:24). 
80 D har implicita subjekt i: 3:28; 6:40; 12:50; 14:4, 26. 
81 B har implicita subjekt i: 4:14; 13:34, 36; 16:17. 
82 D förstärker läsarten genom att hävda om något tillhör Jesus: hans mor (19:26), hans ord (7:40), hans ögon 

(11:41) och hans lärjungar (9:6; 11:17; 20:30; 21:1, 14). 
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vad han äger.83 D saknar dock fyra gånger vad B menar att Jesus säger att han äger.84 Slutsatsen 

som går att dra är således att D tenderar att förtydliga när något tillhör Jesus, men inte lika 

tydligt tenderar att förtydliga Jesu egna utsagor om vad som tillhör honom. 

4.1.8 Skillnader i användning av reflexiva pronomen 

Det finns även några skillnader mellan D och B som gäller användandet av reflexiva pronomen. 

Oftast förändras satsbyggnaden och ibland även grammatiken till följd av dessa skillnader. 

I de skillnader som jag har upptäckt föredrar D ett flertal gånger att använda reflexivt 

pronomen istället för ett vanligt pronomen. Detta kan exempelvis ge lite omständliga läsarter, 

såsom i 6:24 där D har den ovanliga läsarten: ”de tog sig själva [till] båtarna” (ἔλαβον ἑαυτοῖς 

πλοιάρια) istället för: ”De steg i båtarna” (ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια). Det finns också 

omskrivande läsarter, såsom i 4:33 där D har den ovanliga läsarten: ”Då sade lärjungarna till 

sig själva” (ἔλεγον οὖν ἐν ἑαυτοὶς οἱ μαθηταὶ), medan resterande har: ”Då sade lärjungarna till 

varandra” (ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους). Eller i 6:42, där D har en egen läsart där 

Judarna kommenterar Jesu ursprung: ”Hur då säger han av sig själv att han har stigit ner från 

himlen?”85, medan nästan alla andra handskrifter har: ”Hur nu säger han: jag har stigit ner från 

himlen?”86. B:s läsart styrs av att judarna förväntas citera Jesus, vilket är en tendens som D inte 

har. Detta kommer jag att ta upp mer ingående i avsnitt 4.2.1. Det finns också exempel på hur 

läsarten förbättras, såsom i 13:32 där D och de flesta andra handskrifter har läsarten: ”också 

Gud ska förhärliga honom i sig själv (ἑαυτῷ)”87, medan B och p66 har läsarten: ”också Gud 

ska förhärliga honom i honom (αὐτῷ)”88. Denna tendens finns även som exempel i 20:10, där 

D och de flesta handskrifter har läsarten: ”Då gick lärjungarna åter till sig själva (ἑαυτοὺς)”89, 

medan א, B och L har läsarten; ”Då gick lärjungarna till dem (ἀυτοὺς)”90. 

Det finns även skillnader där D har ett personligt pronomen och B har ett reflexivt pro-

nomen. Detta sker exempelvis i 12:19, där D tillsammans med den ursprungliga läsarten hos 

p66 och några handskrifter menar att fariséerna talar till dem91 och inte till sig själva92 såsom 

resten av handskrifterna menar. Även i 17:13 har D tillsammans med många andra handskrifter 

                                                 
83 B saknar: min Far (8:38; 10:29), mitt ord (14:24). 
84 D saknar: min Far (8:28; 20:17), min ära (17:24), mina fötter (13:9). 
85 D:s läsart i 6:42: πῶς οὖν λέγει ἑαυτὸν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβεβήκεναι. 
86 B:s läsart i 6:42: πῶς νῦν λέγει ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα. 
87 D:s läsart i 13:32: καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ. 
88 B:s läsart i 13:32: καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ. 
89 D:s läsart i 20:10: ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 
90 B:s läsart i 20:10: ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἀυτοὺς οἱ μαθηταί 
91 D:s läsart i 12:19: οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς αὐτούς. 
92 B:s läsart i 12:19: οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς. 
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utelämnat ett reflexivt pronomen: ”För att de skulle ha min glädje fullkomnat i dem”93, medan 

bland annat B och A har avslutet ”i sig själva” (ἐν ἑαυτοῖς). Det finns också ett uppenbart fel 

som D har gjort i 18:34, som har den ovanliga läsarten: ”säger du detta av sig själv (ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ)?” när Jesus frågar Pilatus, istället för den korrekta frågan ”säger du detta av dig själv 

(ἀπὸ σεαυτοῦ)?”. Sammanfattningsvis tenderar således D att använda reflexiva pronomen of-

tare än B. Detta beror ibland på att D har en annan formulering än B, men ibland även för att D 

tenderar att förtydliga det som är otydligt hos B. 

4.1.9 Sammanfattning 

I detta avsnitt har ett flertal stilistiska skillnader mellan B och D behandlats. D tenderar att 

behandla kollektiva substantiv som singular, oberoende av om de är i grammatiskt plural eller 

singular. Dessutom tenderar D att ha abstrakta och futurala skeenden i plural. D tenderar också 

att sätta prefix framför verb och behandla verb som utbytbara med synonymer. Förutom att D 

har en tendens att ha ovanliga stavningar bland substantiv tenderar D att välja synonyma sub-

stantiv som har en mindre signifikant innebörd än B:s substantiv. D tolkar även namn såsom 

främmande ord som behöver översättas, såsom namnet Ἰσκαριώτης. D är även konsekvent i 

böjningen av namnet Maria, vilket B inte är. D tenderar också i jämförelse med B att använda 

bestämd artikel framför namnet Jesus och att använda fler partiklar. D tenderar också att för-

tydliga det implicita, såsom tillägg av preposition, objekt och genitiv, samt även att förtydliga 

med hjälp av reflexiva pronomen. 

4.2 Skillnader i narrativ teknik 

Detta avsnitt kommer att behandla skillnader i narrativ teknik, vilket innebär att skillnader som 

berör dramaturgiska strukturer, karaktärisering och litterära tekniker kommer att behandlas. Jag 

kommer också att ta upp sådant som beror på misstag i traderingen av D och dess traditions-

bildning, eftersom misstag främst påverkar narratologin. Ett utmärkt exempel på hur den nar-

rativa tekniken skiljer sig mellan B och D går att finna i 6:11. Där D, א och några översättningar 

har läsarten: ”Därefter tog Jesus bröden och han tackade och gav till lärjungarna och lärjungarna 

till de som lagt sig där”94, medan B har läsarten: ”Därefter tog Jesus bröden och efter att ha 

tackat gav han ut till de som lagt sig där”95. Detta exempel uppvisar att B och D i detta fall har 

                                                 
93 D:s läsart i 17:13: ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
94 D:s läsart i 6:11: ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαρίστησεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς οἰ δὲ μαθηταὶ 

τοῖς ἀνακειμένος. 
95 B:s läsart i 6:11: ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένος. 
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olika dramaturgiska strukturer, där D tillägger den logiska handlingen att Jesus borde ha gett 

till lärjungarna innan folket fick del av bröden och på så sätt förtydligar läsarten. 

4.2.1 Skillnader i citeringsteknik 

Den första skillnaden som jag tänker behandla i detta avsnitt är hur D och B hanterar citat på 

olika sätt, vilket jag tidigare nämnde i delavsnittet 4.1.8. Detta är skillnader i litterär teknik. 

Förutom exemplet i 6:42 som jag i det föregående avsnittet nämnde, finns det ytterligare 

två tillfällen då D återberättar istället för att använda sig av citat. I 4:17 säger Jesus enligt D, א 

och majoriteten av de latinska handskrifterna: ”du har sagt rätt att du inte har en man” (καλῶς 

εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχεις). Resterande handskrifter har läsarten jag har (ἔχω) istället för läsar-

ten du har (ἔχεις), vilket leder till att i de resterande handskrifterna citerar Jesus kvinnan vid 

Sykars brunn: ”Du har sagt rätt: jag har ingen man”, medan Jesus i D förklarar vad kvinnan har 

sagt. Samma sak sker i 20:18, där D och ”de västliga” handskrifterna låter berättaren förklara 

att Maria Magdalena har sett Jesus, medan övriga handskrifter citerar Marias vittnesbörd. Ge-

nom detta använder D en litterär teknik där citat gärna tas bort. 

Det finns även en ytterligare typ av skillnader som berör citering. Denna är beroende av 

hur något tolkas i berättelsen, och kan beroende på tolkning generera helt skilda dramaturgiska 

lösningar. I 13:24 blir detta tydligt då Simon Petrus ger tecken (νεύει) till den som sitter närmast 

Jesus, men att tecknet har tolkats på skilda sätt i ett flertal handskrifter. I D:s läsart tolkas det 

som om tecknet i sig själv kommunicerade något: ”att fråga vem denne skulle vara” (πυθέσθαι 

τίς ἂν εἴη οὗτος)96, medan B och några andra alexandrinska handskrifter tolkar tecknet som att 

Petrus har sökt den andre lärjungens uppmärksamhet: ”och han säger till denne: säg vem det 

är” (καὶ λέγει αὐτῷ εἴπε τίς ἐστὶν).97 De dramaturgiska lösningarna i D:s och B:s beror således 

på vad som menas med att ge ett tecken. 

När någon säger något kan detta dels uttryckas implicit eller konkret genom att tillägga 

uttryck såsom och han säger (καὶ λέγει) och sägande (λέγοντες). D tenderar att använda sådana 

ord oftare än B när någon ska säga något. D använder dessa ord vid åtta tillfällen98 då B inte 

gör det och B gör det vid två tillfällen (9:8; 16:18) då D inte gör det. Vid citering tenderar 

således D att använda ord som visar på citering mer än vad B gör. 

                                                 
96 D tillägger här bara objektet ”denne” (οὗτος) i jämförelse med de flesta handskrifter, detta stämmer överens 

med de skillnader jag har noterat om D:s undvikande av implicita objekt i 4.1.8. 
 .har istället en blandning av båda dessa läsarter א 97
98 Dessa åtta tillfällen använder D ord för att tydliggöra citat: 6:70; 7:20; 10:33, 34; 12:13, 28; 13:26; 19:24. 
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4.2.2 Skillnader i sätt att uttrycka sig 

Det finns förutom skillnader i citeringsteknik även olika sätt att uttrycka samma sak, alltså olika 

litterära tekniker. Ibland kan skillnaden bestå i en aktiv sats hos D och en passiv eller adverbiell 

sats hos de övriga. I 17:10 har bara D en läsart då Jesus säger: ”du har förhärligat mig” 

(ἐδόξασας με), medan övriga handskrifter har den passiva läsarten ”jag har blivit förhärligad” 

(δεδόξασμαι). I 19:29 har D tillsammans med ett flertal västliga handskrifter läsarten: ”men 

efter att de hade fyllt en svamp med vinäger och satt den på en isop”99, medan B tillsammans 

med ett flertal andra handskrifter har en adverbiell läsart: “efter att ha satt en svamp fylld med 

vinäger på en isop”100. D:s läsarter är rakare och således enklare än B. 

I 7:39 har D en unik läsart, medan B har en läsart som bara delas av några översättningar. 

De flesta handskrifter har läsarten: ”ty ännu var inte anden”. D har istället: ”ty ännu var inte 

den helige ande över dem” (...τὸ πνεύμα ἅγιον ἐπ᾽ αὐτοῖς). B har å andra sidan: ”ty ännu var 

inte den helige ande utgiven” (...τὸ πνεύμα ἅγιον δεδόμενον). Skillnaden består i perspektiv, D 

utgår från ett tillstånd där anden är över dem, medan B utgår från en händelse som medför att 

anden är över dem. Även här undviker D en passiv sats. 

4.2.3 Skillnader i att förtydliga med substantiv och pronomen 

En av de mest tydliga narrativa skillnaderna mellan B och D är hur D oftast försöker förtydliga 

berättelsens poänger. Syftet till dessa tillägg kan vara att förtydliga, men kan också syfta till att 

karaktärisera berättelsen. Notera att jag i detta avsnitt kommer att skilja mellan att förtydliga 

och att uttrycka något implicit. Det implicita behöver inte uttryckas eftersom det redan finns 

med i texten eller i grammatiken, medan det som förtydligas tillägger något som går att anta. 

Det vanligaste sättet att förtydliga en läsart är genom att tillägga ett substantiv. Det van-

ligaste tillägget är ordet Gud (ὁ θεός). I 3:34 förtydligar D och många andra handskrifter att det 

är Gud som ger av anden (τὸ πνεῦμα) utan att mäta, medan Gud hålls som underförstådd i den 

ursprungliga läsarten för B. I 8:27 tillägger D och א även Gud efter att Fadern nämnts. Likafullt 

förtydligar D och de flesta handskrifter i 5:44 att den ende (τοῦ μόνου) är Gud. P66, p75 och B 

är bland de handskrifter som inte preciserar vem den ende är. I 12:41 har D också ett unikt 

tillägg. D tillägger att det är hans Guds härlighet, och inte bara hans härlighet. D tenderar därför 

att förtydliga när Gud nämns. 

                                                 
99 D:s läsart i 19:29: οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες. 
100 B:s läsart i 19:29: σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες. 
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Utöver dessa tillägg finns det ett flertal andra tillägg såsom när D och några handskrifter 

i 4:3 förtydligar att Jesus inte bara lämnar Judéen, utan att han lämnar Judéens område (γήν). I 

4:42 förtydligar D och de flesta handskrifter om den samaritiska kvinnans bekännelse att föru-

tom att Jesus är världens frälsare är han också Kristus. I 6:49 tillägger D och några latinska 

handskrifter ordet bröd (τὸν ἀρτόν) för att poängtera vad manna i öknen innebar. I 7:52 tillägger 

D och några få handskrifter att fariséerna poängterar att Nikodemos ska undersöka och se efter 

i skrifterna (τὰς γράφας) att ingen profet har kommit från Galileen. Övriga handskrifter uteläm-

nar att det är i skrifterna som Nikodemos ska se efter i, eftersom detta är något självklart. I 

11:14 tillägger D och en latinsk handskrift en kommentar om Lasaros: vår vän (ὁ φίλος ἡμῶν). 

I 11:17 förtydligar D med ett flertal andra handskrifter att Jesus kom till Betania (εἰς Βηθανίαν). 

I 12:40 förtydligar D, den ursprungliga läsarten för p66 och några latinska handskrifter den 

implicita negationen framför ”de ska förstå med hjärtat” (νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ), genom att ha 

ordet inte (μὴ) framför. I 16:3 förtydligar D det underförstådda att Jesus säger att de ska göra 

dessa ting mot er (lärjungarna). I 21:2 förstärker D och א det lite vaga uttrycket Sebedaios (τοῦ 

Ζεβεδαίου), med Sebedaios söner (υἱοὶ Ζεβεδαίου). 

Det förekommer också att D utelämnar substantiv, såsom i 7:37 där D och de ursprungliga 

läsarterna för p66 och א utelämnar att Jesus specificerar att det är ”till mig (πρός με) de ska 

komma om de är törstiga”101. Det går dock att underförstått förstå att det är till Jesus som de 

törstiga bör gå, detta utelämnande kan därför inte jämföras med de tillägg D gjort som förtyd-

ligar istället för att uttrycka det som redan kan förstås implicit. I 16:28 utelämnar D och några 

andra handskrifter att Jesus kom från Fadern (ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς). Däremot har D i den 

föregående versen läsarten att lärjungarna har trott att Jesus har kommit från Fadern, istället 

för Gud som de flesta handskrifter har. Det finns således anledning att misstänka att den text 

som har utelämnats helt enkelt blev överflödig text då den föregående versen ändrades. Ef-

tersom D har med 8:42 där Jesus säger att han kommit från Gud, bör D inte heller ha någon 

teologisk poäng med detta byte av ord. De utelämnade substantiven är således ganska få och 

har sina naturliga förklaringar. Alltså kan slutsatsen dras att D tenderar att lägga till substantiv 

för att förtydliga sådant som går att läsa mellan raderna, men som inte kan förstås implicit. 

Utöver dessa tillagda substantiv förstärker D vid två tillfällen Jesus ställning genom att 

låta två kvinnor använda vokativet Herre! (κύριε). I 11:21 har D:s tillägg stort stöd bland hand-

skrifterna, medan D i stort sett är ensam om det i 20:16. Den senare läsartens ringa stöd kan 

                                                 
101 D:s läsart i 7:37: ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με. 
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bero på att Maria Magdalena även utbrister lärare (διδάσκαλε) och ett ytterligare vokativ blir 

därför överflödigt. 

D tillägger också förklaringar som redan finns på annat ställe i texten. Såsom i 12:1 där 

D och många andra handskrifter tillägger om Lasarus: ”den som var död” (ὁ τεθνηκώς). I nästa 

mening förklaras emellertid att Jesus tidigare har väckt upp Lasarus från de döda. Men även i 

13:10, där endast D har den ovanliga läsarten efter att Jesus konstaterat att den som har blivit 

badad har inte behov: ”att tvätta huvudet om inte endast fötterna” (τὴν κεφαλὴν νίψασθαι εἰ μὴ 

τοὺς πόδας μόνον), medan resterande handskrifter har läsarten: ”om inte att tvätta fötterna” (εἰ 

μὴ τοὺς πὸδας νίψασθαι). 

D tillägger också demonstrativa pronomen för att förtydliga händelseförlopp. I 7:46 har 

D, p66* och א* en annan läsart än de resterande handskrifterna: ”aldrig har en människa talat 

på samma sätt liksom denne talar” (οὐδέποτε οὕτως ἄνθρωπος ἐλάλησεν ὡς οὗτος λάλει)102. 

De övriga handskrifterna har istället: ”aldrig har en människa talat på samma sätt” (οὐδέποτε 

ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος). Förutom omkastningen av de tre första orden, är skillnaden endast: 

”liksom denne talar”. I 21:7 tillägger endast D att den lärjunge Jesus älskade säger: ”det är vår 

herre” (ὁ κύριός ἐστιν ἡμῶν), istället för: ”det är Herren”. D tenderar således att förtydliga med 

hjälp av substantiv och pronomen. 

4.2.4 Skillnader i att förtydliga med verb 

Ibland förekommer också tillägg av verb för att förtydliga händelseförlopp och därmed karak-

tärisera berättelsen.  

I 21:23 finns det ett tillägg i D att det rykte (ὁ λόγος) som kom ut ansåg (ἐδόξαν) att 

lärjungen inte skulle dö. Detta är ett förtydligande av de övrigas läsart där ett ὁ λόγος enbart 

kom ut att lärjungen inte skulle dö. I 21:13 gav Jesus inte bara brödet till lärjungarna enligt D 

och några översättningar, utan först tackade han (εὐχαριστήσας). D tillägger också i 20:18 att 

Maria Magdalena angav till dem (ἐμήνυσεν αὐτοῖς) vad som Jesus hade sagt till henne. I övriga 

handskrifter utelämnas dessa ord, eftersom att hon tidigare i versen talade om detta för lärjung-

arna (ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς). 

Men även D utelämnar ibland verb som B har. I 13:26 har D med flera handskrifter läsar-

ten: ”och efter att han hade doppat brödet” (καὶ ἐμβάψας (D har dock βάψας) τὸ ψωμίον). B 

och ett flertal andra handskrifter har å andra sidan läsarten: ”efter att han hade doppat brödet 

                                                 
102 p66* א* tillägger också: ὁ ἄνθρωπος. 
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tar han det och” (βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ (B saknar dock artikel)). Brödet ges där-

efter till Judas. Den största skillnaden är här att B förstärker handlingen genom att Jesus inte 

bara ger brödet, utan också innan tar brödet. Men även i 8:58 saknar D infinitivet att bli 

(γενέσθαι), en läsart som bara de gammallatinska handskrifterna stödjer. I denna vers beskrivs 

i D hur Jesus är ”före Abraham” (πρὶν Ἀβραὰμ), medan det i övriga handskrifter beskrivs hur 

Jesus är ”före Abraham blev till” (πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι). 

Ibland tilläggs även ett synonymt verb för att förstärka ett händelseförlopp. I 14:4 har D 

och många andra handskrifter ett tillägg av ordet ni känner (οἴδατε). D har således läsarten: 

”och varhelst jag går känner ni och ni känner vägen”103, medan B har den mer koncentrerade 

läsarten: ”och varhelst jag går känner ni vägen”104. I 19:16 tillägger D även orden ”och de förde 

bort” (καὶ ἤγαγον), som förstärker att de förde bort Jesus eftersom ordet παρέλαβον redan an-

vänds i hur Jesus blir bortförd. D kan även sakna tillägg av synonymer. I 10:38 saknar D orden 

”och ni vet” (καὶ γινώσκητε). Detta kan bero på att ordet ni vet (γνῶτε) redan förekommer i 

samma mening men i aorist, så att det i D blir överflödigt att ha samma ord i presens och aorist. 

Många andra handskrifter ersätter istället γινώσκητε med ni tror (πιστεύσητε eller πιστεύητε), 

vilket kan tyda på att många traditionsbildningar hade problem med upprepningen av verbet. 

Av de exempel som har getts i detta delavsnitt anser jag att det inte går att visa om D tenderar 

att tillägga eller utelämna verb, eftersom förekomsterna är så få. Men det bör konstateras att D 

ändå har fler förekomster av verb för att förtydliga än vad B har. 

4.2.5 Förklarande av narrativ händelse 

Det går också att förtydliga händelseförlopp genom att förklara något som har utelämnats i 

berättelsen. Den dramaturgiska strukturen kan på så sätt påverkas. 

Ibland kan dessa vara överflödiga förklaringar såsom i 5:12, då D och de flesta handskrif-

ter tillägger: ”din bädd” (τὸν κράββατόν σου) när judarna frågar vem som sagt att den nyss 

lame mannen får gå och bära. Eller såsom i 9:1, där D har den unika läsarten som förklarar att 

den blindfödde sitter ner (καθήμενον). Eller som i 6:22, då D tillsammans med bland annat den 

ursprungliga läsarten för א tillägger en förklaring till vilken båt som folket såg: ”till vilken hans 

lärjungar hade stigit i” (εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αυτοῦ).105 Ett tydliggörande av tidpunkten 

                                                 
103 D:s läsart i 14:4: καὶ ὅπου ὑπάγω οἴδατε καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε. 
104 B:s läsart i 14:4: καὶ ὅπου ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 
105 Detta stödjer א* D(*)c K Γ Δ Θ f13 33 700 892 1424 TR a e sy sa. Alla dessa (förutom D, 33 och Syriska 

haklensis) tillägger också i meningens början ἐκεῖνο. Dessutom ersätts αὐτοῦ av τοῦ Ἰησοῦ i א*, Dc, f13, 

Kuretoniska syriska och sa. 
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för ett möte kan också förklaras, såsom i 7:50 då D tillägger att det var natt (νυκτός) då Niko-

demus sökte upp Jesus. Eller i 6:59 då D och några få översättningar tillägger att Jesus sade 

detta på en sabbat (σαββάτῳ). Eller då D i 6:15 tillägger vad Jesus gjorde när han drog sig 

undan ensam till berget: och där bad han (κἀκεῖ προσηύχετο). Ett tillägg som för övrigt troligen 

är inspirerat från Mark 6:46. 

Det finns även tillägg som förklarar något som synes vara märkligt. I exempelvis 5:3 

tillägger D tillsammans med en massa andra västliga texter: ”som väntade på att vattnet skulle 

röra sig” (ἐκδεχόμενων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν). Rudolf Bultmann förklarar att detta tillägg i 

den västliga texten är en förklarande notering av vad den lame mannen säger i vers sju.106 D 

tillsammans med majoriteten av de gammallatinska handskrifterna tillägger också i denna vers 

att det var den lame (παραλυτικῶν) som väntade. Metzger tydliggör dock att παραλυτικῶν inte 

förekommer någon annanstans i Johannesevangeliet och att inte heller ἐκδεχόμενων och 

κίνησιν är två ord som förekommer i Johannesevangeliet.107 Dessa båda tillägg bör således ha 

uppkommit för att förklara något märkligt i texten. 

Ännu ett sätt att förtydliga är att lägga till dialog så att dialogen blir mer enhetlig. I 20:13 

låter D, A och några minuskelhandskrifter Jesus också säga: ”Vem söker du?” (τινα ζήτεις;) till 

Maria Magdalena. På så vis tydliggörs kopplingen mellan Jesu fråga och Marias svar. Det finns 

också exempel på att det tydliggörs vem som talar. I 14:1 tillägger D tillsammans med några 

latinska handskrifter före sitt långa tal: ”och han sade till sina lärjungar” (καὶ εἴπεν τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ).108 Raymond Brown förklarar emellertid att detta tillägg troligen beror på tex-

tens liturgiska uppläsning för att skilja föregående avsnitt från det kommande avsnittet.109 

D utelämnar också ett flertal läsarter. De mest märkliga är de som bryter en parallellism. 

I 10:18 saknar D och en minuskelhandskrift Jesu försäkran om att han ger sitt liv av egen 

vilja.110 Tidigare har Jesus sagt att ingen har tagit livet ifrån honom och i meningen efter hävdar 

Jesus att han har makt att ge sitt liv och ta det åter. Det finns inga indicier på varför denna bisats 

har utelämnats, varken i överföringen eller i dess innehåll. I och med att D har tagit bort denna 

text bryts dock parallellism i texten. Även i 8:47 saknar D bisatsen: ”för att ni inte är från Gud” 

(ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ). Bisatsen ska vara ett förtydligande på varför inte judarna lyssnar 

                                                 
106 Rudolf Bultmann, The Gospel of John: A Commentary (Philadelphia: Westminster P., 1971), 241. 
107 Metzger, 209. 
108 Handskrifterna är a, aur och s, samt med en liten skillnad i de Sinaitiska syriska handskrifterna. 
109 Brown, 618. 
110 D saknar i 10:18 läsarten: ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. 
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och även vara en parallellism till föregående stycke: ”Den som är från Gud lyssnar till Guds 

ord”111. 

Men det finns även exempel på hur D utelämnar några förklaringar som de flesta andra 

handskrifter har, förklaringar som inte är nödvändiga för att förstå sammanhanget eller förkla-

ringar som redan har nämnts tidigare. I 6:23 saknar D förklaringen om vad för bröd de hade 

ätit: ”det som Herren tackat” (εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου). I 9:18 saknar D förklaringen om 

vad judarna inte trodde om den blinde mannen som Jesus gav synen åter: ”att han varit blind 

och kunde se igen” (ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν). I 13:11 saknar D förklaringen till varför 

Jesus säger att alla inte är rena.112 Det finns också ett flertal narrativa drag som D utelämnar 

som inte tillför berättelsen något. Såsom ”och de kom till honom” (καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν) i 

19:3, ”på den dagen” (ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ) i 5:9, ”efter brödstycket” (μετὰ τὸ ψωμίον) i 13:27 

och ”i vitt sittande” (ἐν λευκοῖς καθεζομένους) i 20:12. Ibland har även B tillägg som är ovan-

liga, såsom när Mose åsyftas som fader i 5:45. D tenderar därför att utelämna narrativa drag 

som inte förtydligar något, även om D också tillför narrativa drag som förtydligar. Samman-

fattningsvis tycks dock D främst lägga till narrativa bitar för att förklara egenheter i berättelsen, 

även om D också utelämnar narrativa bitar såsom parallellismer och förklarande narrativ. 

Ett ytterligare sätt att förtydliga narrativet är att göra en brygga mellan två verser. I 17:11 

tillägger D, en papyrus och några gammallatinska handskrifter113: ”jag är inte längre i världen, 

och jag är i världen” (οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰμὶ). Brown noterar att detta 

tillägg skulle kunna förena att Jesus påstår att han inte längre är i världen enligt vers 11 och att 

Jesus sedan säger att allt detta säger han medan han fortfarande är i världen i vers 13.114 Den 

dramaturgiska strukturen i D stöds på så sätt i och med detta förtydligande. 

4.2.6 Skillnader som är orsakade på grund av fel i traderingen 

Vissa skillnader som finns mellan B och D är emellertid uppenbara misstag i traderingen. Dessa 

skillnader visar på misstag i traditionsförmedlingen som kan säga något om hur noggrann tra-

deringen var i D:s tillkomstkontext och hur dessa inslag påverkar berättelsens dramaturgi. 

Vid två tillfällen har troligtvis D:s skrivare råkat göra en dubblering av en text. I 9:29 

tillägger D bisatsen: ”och att Gud inte lyssnar till syndare” (καὶ ὅτι θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ 

ἀκούει).115 Denna bisats finns även med i vers 31 och har då ett större skriftligt stöd bland de 

                                                 
111 Gemensam läsart i 8:46: ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει. 
112 D saknar i 13:11 läsarten: διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. 
113 Tillsammans med p107vid D (a c) r1. 
114 Brown, 759. 
115 Senare har en av D:s korrigerare tillagt en bestämd artikel framför θεός. 
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övriga handskrifterna. I 17:11 är D ensam om att tillägga: ”och när jag var tillsammans med 

dem bevarade jag dem i ditt namn” (καὶ ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι 

σου)116. Detta är en exakt kopia av vad som sedan står skrivet i vers 12, därför har skrivaren till 

D troligen råkat skriva samma mening två gånger. 

I 12:28 har D en ovanlig läsart i samband med att Jesus uppmanar Fadern att förhärliga 

sitt namn och att en röst sedan hörs från himlen. Jesus säger enligt D: ”...i härligheten, vilken 

jag har från dig före världen blev till. och det kom...”117. Resterande handskrifter har endast 

läsarten: ”då kom...”118. D tillägger på så sätt ett längre teologiskt resonemang, men det bör 

poängteras att D nästan har exakt samma text i 17:5, som i sin tur följer B:s läsart förutom en 

synonym för γένεσθαι och att ordningen skiljer sig på orden. Det är därför rimligt att anta att D 

har använt 17:5 då tillägget skrevs, antingen medvetet eller omedvetet. 

Ett återkommande misstag i traderingen är att D har utelämnat ett textstycke till följd av 

att två ställen i texten har haft samma formulering och har följaktligen fått D:s skrivare att hoppa 

över ett stycke. I 8:46 saknas meningen: ”Vem av er överbevisar mig om synd? Om jag talar 

sanning, varför tror ni då inte på mig?”119. Det är möjligt att D här undviker det lite provoce-

rande uttalandet från Jesus, men troligare är att D har missat denna vers på grund av att vers 45 

och 46 slutar med samma ord: οὐ πιστεύετέ μοι. I 12:40 saknar D: ”... ögon och förstockat 

deras...” (τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν). Detta kan bero på att texten innan avslutas 

med αὐτῶν, liksom den utelämnade texten gör. I 15:3-4 saknar den ursprungliga läsarten i D ett 

långt stycke: ”Ni är redan rena genom ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag 

också i er. Liksom grenen inte kan bära frukt...”120. Utelämnandet kan bero på att vers två av-

slutar med καρπὸν φέρῃ medan det utelämnade partiet avslutar med καρπὸν φέρειν. I 17:14 

saknar D, p66, handskriftsfamiljen 13 och några översättningar: ”liksom jag inte är av världen” 

(καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου). Utelämnandet beror troligtvis på att föregående text slutar 

med samma ord som detta utelämnade. Dessa misstag i traderingen visar på att D troligtvis 

traderades genom att skrivaren hade en text framför sig när ett stycke blev överhoppat. På grund 

av detta har dramatiska och retoriska strukturer i viss mån ändrats. 

                                                 
116 En av D:s korrigerare tillägger efter ἐγώ: ἐν τῷ κόσμῳ. 
117 D:s läsart i 12:28: ἐν τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον παρὰ σοί πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γένεσθαι. Καὶ ἐγένετο. 
118 B:s läsart i 12:28: ἦλθεν οὖν. 
119 D saknar i 8:46 läsarten: τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ 

μοι; 
120 D saknar i 15:3-4 läsarten: ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὐμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν 

ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν... 



40 

4.2.7 Sammanfattning 

I detta avsnitt har ett flertal skillnader i den narrativa tekniken mellan B och D behandlats. D 

tenderar att hellre återberätta ett citat än att citera det och använder i större utsträckning ci-

teringsord såsom och han säger (καὶ λέγει) och sägande (λέγοντες). D tenderar även att ha 

aktiva satser istället för passiva. D tenderar också att lägga till substantiv och pronomen för att 

tydliggöra berättelsens poänger. Det går däremot inte att dra slutsatsen att D har större tendenser 

att tillägga verb än vad B har, eftersom förekomsterna är så få. D tenderar däremot att tillägga 

narrativ som förklarar egenheter i berättelsen, men D utelämnar också parallellismer och för-

klarande narrativ, men inte i samma omfattning som D tillägger. Utöver dessa skillnader finns 

det även skillnader som kan förklaras utifrån misstag i traderingen, de flesta beror på dubblering 

av text och utelämnande av text till följd av läsfel. 

4.3 Skillnader i teologi 

I detta avsnitt kommer jag att behandla de skillnader som förändrar teologi i Johannesevange-

liet. Att avgöra vad som faktiskt förändrar teologin är dock svårt, jag kommer därför i detta 

avsnitt att poängtera att de skillnader som här kommer att behandlas endast visar på tendenser 

hos D, inte helomvändningar i Johannesevangeliets teologi. Dessutom kan vissa teologiska 

skillnader bero på misstag i traderingen, eftersom väldigt små detaljer ibland skiljer D:s läsart 

från de övriga handskrifternas. 

4.3.1 Teologisk förskjutning 

En teologisk förskjutning är i detta sammanhang något som knappt är märkbart. Endast några 

få skillnader i min databas visar på en teologisk förskjutning och det är dessa som kommer att 

behandlas i detta delavsnitt. De skillnader som D uppvisar är således i sammanhanget ytterst 

marginella, men väl så viktiga för att en större förståelse ska kunna fås om skillnader i tradit-

ionsbildning mellan olika handskrifter. 

Något som är centralt för Johannesevangeliet är Jesu relation till Fadern, men även Fa-

derns relation till människorna. I 17:23 säger Jesus enligt D, minuskelhandskriften 892 och 

några översättningar att det är han Jesus som har älskat (ἠγάπησα) lärjungarna såsom Fadern 

har älskat Jesus. Enligt D har Jesu kärlek på så sätt resulterat i att lärjungarna inför världen visar 

att de är ett liksom Jesus och Fadern är ett. I B och övriga handskrifter är det däremot Fadern 

som har älskat (ἠγάπησας) dem såsom Fadern har älskat Jesus och detta har resulterat i att 

lärjungarna inför världen är ett. I D:s läsart blir Jesu kärlek till lärjungarna ett exempel på den 

kärlek som Fadern visar Jesus, medan i B:s läsart blir lärjungarnas enhet ett bevis på Faderns 
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kärlek. Denna teologiska förändring som skiftar fokus från Faderns kärlek till Jesu kärlek beror 

på att ett sigma i slutet av ordet har tagits bort i D. Det finns emellertid ett ytterligare exempel 

på att D fokuserar på Jesus handlande istället för Faderns. I 14:23 har D och några översätt-

ningar två verb i singular istället för i plural. D:s läsart lyder: ”Om någon skulle älska mig 

[Jesus] och hålla mitt ord, kommer min Fader att älska honom och jag ska komma (ἐλεύσομαι) 

till honom och jag ska göra (ποιήσομαι) en boning i honom.”121. I de övriga handskrifterna är 

det istället Fadern och Sonen som tillsammans ska komma (ἐλευσόμεθα) och ska göra 

(ποιησόμεθα) en boning i honom. Liksom föregående exempel sätts således fokus på Jesus, 

även om Fadern ibland inkluderas. 

Ett annat exempel på en teologisk förskjutning är när Fadern eller Gud ersätts med något 

annat. I 6:46 har D och den ursprungliga läsarten hos א läsarten: ”ingen har sett Fadern utom 

den som har kommit från Gud: vilken har sett Gud (τὸν θεόν).”122, medan de övrigas läsart har 

den som har kommit från Gud istället sett Fadern (πατέρα). Den senare läsarten stämmer över-

ens med initialvillkoret och är därför att föredra. D:s läsart kan ha uppkommit på grund av att 

Gud och Fadern sågs som samma sak och följaktligen kan en teologisk förskjutning ha skett. 

Ett ytterligare exempel på en teologisk förskjutning går att finna i 1:6, där D menar att Herren 

(κυρίου) sände Johannes, medan de övriga handskrifterna menar att Gud (θεοῦ) gjorde detta. 

Begreppet Herren brukar i Johannesevangeliet ofta vara förbehållet Jesus, men kan också i GT 

stå för Gud. Är det därför möjligt att traditionsbildningen bakom D använder Herren, Gud och 

Fadern som synonymer? Eller har D förskjutit teologin till att Jesus betonats mer än Fadern? 

Det är dock inte bara D som förskjuter teologin mot att centrera kring Jesus istället för Fadern, 

även B gör detta. I 12:28 säger Jesus till Fadern enligt B: ”förhärliga mitt namn” (δόξασόν μου 

τὸ ὄνομα) istället för att säga: ”förhärliga ditt namn” (δόξασόν σου ὄνομα). Denna läsart kan 

ha influerats av Jesu ord i 17:1: ”Fader, timmen har kommit, förhärliga din son, för att (din) 

son[en] ska förhärliga dig.”123 

Ett ytterligare exempel på en teologisk förskjutning återfinns i 8:43 där endast D har den 

ovanliga läsarten: ”på grund av varför förstår ni inte min sanning?”124. De resterande handskrif-

terna har istället läsarten: ”på grund av varför förstår ni inte mitt ord?”125. D har på så sätt ordet 

                                                 
121 D:s läsart i 14:23: ἐὰν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν ἐλεύσομαι καὶ 

μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομαι. 
122 D:s läsart i 6:46: οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακεν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν θεόν. 
123 Gemensam läsart i 17:1: πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα. δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς (D tillägger σου) δοξάσῃ 

σέ. 
124 D:s läsart i 8:43: διὰ τί τὴν ἀλήθειαν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; 
125 B:s läsart i 8:43: διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; 
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ἀλήθειαν istället för ordet λαλιὰν. Såg därför D:s skrivare Jesu sanning som samma sak som 

hans ord? 

En mer tydlig teologisk förskjutning representeras av de få tillfällen då D har en läsart 

som byter subjekt eller objekt. I 5:32 har D, א och några översättningar den ovanliga läsarten 

att Jesus påstår att lärjungarna vet (οἶδατε) att det som en annan (ἄλλος) vittnar om Jesus är 

sant.126 I de övriga handskrifterna är det istället Jesus som vet (οἶδα) att det som en annan vittnar 

om är sant.127 I 17:12 har D och många västliga handskrifter en annan läsart än B. Båda läsart-

erna börjar på samma sätt: ”När jag var med dem bevarade jag dem i ditt namn.”128 Men sedan 

skiljer läsarterna sig åt, så att D fokuserar på lärjungarna: ”vilka du har gett mig” (οὓς δέδωκάς 

μοι). Medan B istället fokuserar på namnet: ”i vilket du har gett mig” (ᾧ δέδωκάς μοι). 

Detta delavsnitt visar inte på att D har gjort en stor teologisk förskjutning, utan att det 

finns läsarter som sätter Jesus i fokus istället för Fadern. De divergenta läsarterna hos D är för 

få för att en genomtänkt teologisk förskjutning ska ha ägt rum. Istället kan en teologisk för-

skjutning ha skett på grund av ouppmärksamhet när D skrevs, eller att D skrevs i en tradition 

där vissa begrepp var utbytbara, eller att D:s skrivare helt enkelt var okunnig om hur begreppen 

skulle användas. 

4.3.2 Undvikande teologi 

I detta delavsnitt kommer jag att redogöra för några texter där D undviker vissa teologiska drag.  

Kapitel sex är ett av de mest stötande partierna i Johannesevangeliet, där Jesus talar om 

sig själv som livets bröd (ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς) och att evigt liv (ζωὴν αἰώνιον) bara ges till den 

som äter (ὁ τρώγων) Jesu kött (τὴν σάρκα) och dricker (πίνων) hans blod (τὸ αἷμα). Många av 

hans lärjungar tog också anstöt av det Jesus sade, vilket tyder på att Jesu ord inte var något som 

accepterades av alla. Därför är det inte märkligt att det finns en hel del skillnader i detta kapitel. 

För det första undviker D, א och många andra handskrifter i 6:52 det stötande i att Jesus ska ge 

sitt kött (τὴν σάρκα αὐτοῦ) att äta (φαγεῖν), genom att helt enkelt utelämna pronomet sitt 

(αὐτοῦ) så att Jesus endast ska ge kött att äta. I 6:53 undviker också D det stötande verbet ni 

skulle äta (φάγητε) och ersätter det med ni skulle ta emot (λάβητε). ”Om ni inte skulle äta 

människosonens kropp”129 blir istället hos D: ”Om ni inte skulle ta emot människosonens 

kropp.”130. Även i 6:57 undviker D det stötande i att äta Jesu kropp, genom att ersätta den som 

                                                 
126 D:s läsart i 5:32: ἄλλος ἐστιν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδατε ὅτι ἀληθὴς ἐστὶν ... 
127 B:s läsart i 5:32: ἄλλος ἐστιν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθὴς ἐστὶν ... 
128 Gemensam läsart i 17:12: ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου. 
129 B:s läsart i 6:53: ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
130 D:s läsart i 6:53: ἐὰν μὴ λάβητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
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tuggar (ὁ τρώγων) med den som tar emot (ὁ λαμβάνων). I delavsnitt 4.3.3.2 kommer jag att 

delge vad D:s byte av ord kan innebära på teologin. Dessa läsarter behöver dock inte ha gjorts 

på grund av att det sågs som något stötande att Jesus sa att de måste äta hans kropp, eftersom 

att D i vers 54 menar att den som tuggar människosonens kropp och som dricker (πίνων) hans 

blod har evigt liv och ska uppstå på den yttersta dagen. Men även att Jesus i vers 56 menar att 

den som äter och dricker hans blod förblir (μένει) i Jesus och han i honom. D är emellertid en 

av ett fåtal handskrifter som i vers 54 påtalar att det är människosonens blod (τοῦ υἱοῦ 

ἀνθρώπου τὸ αἷμα), i de flesta handskrifter är det istället Jesu blod som avses. Denna ändring i 

D kan dock ha gjorts med tanke på att Jesus har använt människosonen i den föregående versen. 

Det bör också noteras att D inte är konsekvent i om kroppen och blodet är människosonens, 

eftersom D redan i vers 55 övergår till att låta Jesus benämna kroppen och blodet som sitt eget. 

Utöver dessa skillnader saknar D också i slutet av vers 55 denna bisats: ”och mitt blod är 

sann dryck” (καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις), men eftersom D i det tidigare stycket låter 

Jesus nämna att hans kropp är sann föda bör avsaknaden av denna bisats inte ha någon teologisk 

betydelse. Det är även möjligt att detta är ett fel som uppkommit i traderingen, eftersom ”mitt 

blod är sann dryck (πόσις)” är snarlik ”mitt kött är sann föda (βρῶσις)”. Men förutom detta 

utelämnade stycke gör D också i slutet av vers 56 en längre teologisk utläggning som bara de 

latinska kodexarna Vercellensis (a) och Corbiensis (ff2) har. ”Liksom Fadern [är] i mig [är] 

också jag i Fadern. Sannerligen säger jag er, om ni inte skulle ta emot (λάβητε) människosonens 

kropp (τὸ σῶμα) liksom livets bröd, har ni inte liv i honom”.131 Bultmann föreslår att använd-

ningen av orden λάβητε och τὸ σῶμα indikerar på en koppling till synoptikernas användning 

av Herrens nattvard (Mark 14:22; Matt 26:26).132 Detta är jag också beredd att hålla med i, 

eftersom σῶμα inte finns med i den föregående texten och att λάβητε endast förekommer i D:s 

läsart. D har på så sätt ersatt Jesu uppmaning att tugga hans kött med att ta emot hans kropp 

och synliggör därmed dess koppling till nattvarden i synoptikerna. Detta textavsnitt är därför 

ett tydligt exempel på en traditionsbildning som blandar in synoptiskt tankegods. Detta kommer 

jag att diskutera i kapitel fem. 

Utöver detta stötande bibelsammanhang finns det ytterligare en utelämnad text som kan 

ha ansetts som stötande för D:s skrivare. I 12:08 i samband med att Maria smörjer Jesus saknar 

D meningen: ”Ty de fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid”133. Det finns inget i 

                                                 
131 D tillägger i 6:56 läsarten: καθὼς ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ λάβετε τὸ 

σῶμα τοῦ υἱοῦ ἀνθρώπου ὡς τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς, ἔχετε ζωὴν ἐν αὐτῷ. 
132 Bultmann, 236. 
133 D saknar i 12:8 läsarten: τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
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själva texten som indikerar på att det har skett ett fel i traderingen, så varför utelämnade D 

denna text? Är det måhända skamligt att de fattiga alltid kommer att vara bland dem? Eftersom 

detta är samma tanke som återfinns i 5 Mos 15:11, borde det inte vara skamligt av Jesus att 

påstå att de fattiga alltid kommer att vara bland dem. Så varför undvika detta om det redan 

tidigare fanns tankegods om detta i den kristna traditionen? En anledning kan vara att D inte 

innehåller Femte Mosebok och att det därför i D:s tillkomstkontext skulle sakna direkta refe-

renser till denna bok. 

4.3.3 Skillnader i användning av tempus 

Den mest besvärliga grupp skillnader är de som gäller verb och speciellt de som gäller tempus. 

Med tanke på hur ofta förekommande verb är i Johannesevangeliet är det förvånansvärt få skill-

nader mellan B och D. De 191 skillnader som finns utgör dock nästan en fjärdedel av alla skill-

nader jag har funnit i Johannesevangeliet och är de skillnader som är de svåraste att analysera. 

Av alla verb som förekommer i Johannesevangeliet så utgörs uppskattningsvis 10% av skillna-

der mellan B och D.134 I detta delavsnitt kommer jag att jämföra vilka skillnader som finns 

mellan B och D när de använder tempus. Det som jag kommer att fästa avseende på är om 

skillnaderna påverkar teologin. 

Alla 71 skillnader som rör tempus kan omöjligen nämnas här, utan jag har gjort ett urval 

utifrån de skillnader som är mest förekommande. Det största problemet vid en jämförelse mel-

lan B och D är att ingen av dem är helt konsekventa i hur de använder tempus. Hur stor vikt ska 

då läggas vid olika användning av tempus? Det bör inte läggas för stor vikt, men det bör ändå 

noteras att olika tempus ger olika aspekter på de händelseförlopp som beskrivs. Presens och 

imperfekt har exempelvis en imperfekt aspekt om något som inte är överblickbart. Aorist har 

en aspekt av överblickbarhet och perfekt är ett tillstånd som beror på att något har skett tidigare. 

Dock bör det påpekas att aorist och perfekt snarare har olika betoningar än faktiska skillnader. 

Perfekt betonar det bestående resultatet medan aorist nedtonar det bestående resultatet. Samti-

digt är det inte ovanligt att använda presens som ett historiskt tempus som är utbytbar med 

aorist. 21:17 är ett exempel på detta där många handskrifter har han säger (λέγει) i presens trots 

att händelsen är något överblickbart och därför borde ha varit i aorist. 

                                                 
134 Att räkna alla verb i Johannesevangeliet har inte gjorts inför denna uppsats, men däremot har de verb som det 

förekommer mest skillnader i räknats och om inte εἰμι räknas med förekommer det skillnader mellan B och D 

i 8,26% av alla verbförekomster. Om εἰμι räknas med finns det skillnader i 6,2% av alla verbförekomster. Det 

ska dock noteras att D saknar 1:16-3:26, därför borde skillnaderna mellan B och D vara procentuellt större 

eftersom jag har räknat alla verb utan hänsyn till om de funnits i 1:16-3:26 eller inte. 
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4.3.3.1 Skillnader mellan perfekt och aorist 

Det finns sju skillnader där D har en läsart i perfekt istället för aorist. I 5:38; 6:57; 7:29 

står det i D att Jesus säger att Fadern har sänt (ἀπέσταλκεν) Jesus och som därför betonar att 

detta sändande har gett upphov till att Jesus nu finns. Medan i de flesta andra handskrifter säger 

Jesus att Fadern en gång sände (ἀπέστειλεν) Jesus och nedtonar därmed kopplingen mellan att 

Jesus är sänd och till att Jesus i berättelsen finns. Det är således en fråga om perspektiv. I en-

lighet med berättelsens perception är Jesu utsändande något fortgående där resultatet av sänd-

andet betonas, vilket passar in på D:s läsart. Däremot är Jesu utsändande enligt en läsares per-

ception något överblickbart eftersom berättelsen är överblickbar, vilket stämmer överens med 

B och de övrigas läsart. Likaså har Jesu sändande av lärjungarna i 4:38 enligt D:s läsart en 

aspekt av att lärjungarna fortfarande är utsända, eftersom det bestående resultatet betonas när 

perfekt används. I de övriga läsarterna nedtonas istället utsändandets bestående resultat, vilket 

medför att utsändandet kan ses som en avslutad händelse, att lärjungarna har kommit tillbaka. 

I 13:3; 17:7, 24 har D och de flesta handskrifter att ge (δίδωμι) i perfekt istället för aorist. 

Följden blir att i D är de ting som Fadern har gett (δέδωκας) till Jesus betonas att vara något 

som fortfarande är givet till Jesus, såsom att Fadern har givit händelseförloppet till Jesus i 13:3, 

eller att han har givit härlighet och makt till Jesus i 17:7, eller att Fadern har givit lärjungarna 

till Jesus i 17:24. I B och i ett flertal andra handskrifter nedtonas istället det bestående resultatet 

av att Fadern gav (ἔδωκας) dessa till Jesus och de tillfällen då dessa ting gavs åt Jesus betonas 

istället. I enlighet med berättelsens perception bör det som har givits till Jesus fortfarande vara 

något bestående, medan det bestående resultatet i enlighet med läsarens perception inte behöver 

betonas. 

Det finns också fem skillnader där D har aorist istället för perfekt. I 17:22 gav (ἔδωκας) 

Fadern äran (τὴν δόξαν) till Jesus enligt D och nedtonar därmed det bestående resultatet. De 

flesta andra handskrifter betonar istället att det bestående resultatet i att Fadern har gett 

(δέδωκας) äran till Jesus. För att ta ytterligare två exempel så har Fadern i 5:36 gett till Jesus 

gärningar att fullborda och i 12:49 har Fadern gett bud (ἐντολήν) att tala. Eftersom D har verbet 

i aorist nedtonar D det bestående resultatet av att Jesus har fått ett uppdrag, medan B istället 

betonar det bestående resultatet. Dessa exempel indikerar på så sätt att D ibland inte följer be-

rättelsens perception. I 18:9 framhåller Johannesevangeliets berättarröst att de människor som 

Fadern har givit Jesus har Jesus inte låtit gå förlorade. Detta är ett citat av vad Jesus sa i 6:39. 
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D, p66 och Θ följer inte citatet, utan använder aorist och nedtonar således det bestående resul-

tatet av Faderns givande.135 De resterande handskrifterna betonar istället att givandet är något 

som fortfarande är något som består,136 detta i linje med berättelsens perception. Men eftersom 

detta är ett inlägg av författaren till Johannesevangeliet, ligger det inte någon motsättning i att 

det bestående resultatet nedtonas och D följer således berättelsens perception. Ett sista exempel 

är när Jesus i 18:20 säger att han har talat öppet till världen. I D har Jesus talat (ἐλάλησα) 

överblickbart i aorist och det faktum att han fortfarande talar har därför nedtonats. I B, א och 

många andra handskrifter talar (λελάληκα) Jesus, eftersom det bestående resultatet av hans 

talande betonas. Båda två är i linje med berättelsens perception, eftersom Jesus både kan syfta 

tillbaka på det han redan sagt och även syfta på det han har sagt och fortfarande säger. 

Utifrån dessa skillnader mellan B och D är det därför rimligt att anta att D gärna tenderar 

att hålla sig till berättelsens perception och således behandlar berättelsen såsom den är på-

gående, medan B gärna tenderar att hålla sig till läsarnas perception och på så sätt behandlar 

berättelsen såsom den är avslutad. Det bör dock poängteras att Yoder menar att ökningen av 

D:s användning av perfekt i Johannesevangeliet troligen beror på att Johannesevangeliet redan 

innehåller mycket perfekt.  

4.3.3.2 Skillnader mellan futurum och presens 

Det finns fyra skillnader där D har futurum och där B istället har presens, alla D:s läsarter 

delas i överlag av västliga handskrifter. I 12:25 beskriver D hur den som älskar sitt liv kommer 

att förlora (ἀπολέσει) det, medan B beskriver hur den som älskar sitt liv förlorar (ἀπολλύει) 

det. Trots denna olikhet, håller båda handskrifterna med om att den som hatar sitt liv kommer 

att bevara (φυλάξει) det. I 14:24 menar D att den som inte älskar Jesu ord kommer inte att 

bevara (οὐ τηρήσει) dem. Övriga handskrifter menar att den som inte älskar Jesu ord bevarar 

inte (οὐ τηρεῖ) dem. I 16:22 menar D att då lärjungarna nu kommer att ha (ἔξετε) det svårt, 

kommer Jesus åter att se dem igen. Detta skiljer sig från B, som menar att då lärjungarna nu 

har (ἔχετε) det svårt, kommer Jesus åter se dem igen. B ser alltså till svårigheter som är oöver-

blickbara i stunden, medan D ser till framtida händelser. I 16:33 menar D att i världen kommer 

lärjungarna att ha nöd, medan B och de flesta handskrifter menar att i världen har lärjungarna 

nöd. Med tanke på att Jesus sedan i presens imperativ uppmanar dem att vara vid gott mod 

(θαρσεῖτε) och i perfekt påstår att han har övervunnit (νενίκηκα) världen, får de olika läsarterna 

olika funktioner. I D pekar Jesus på kommande lidande som Jesus redan har övervunnit, vilket 

                                                 
135 D:s läsart i 18:9: ὅτι οὓς ἔδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 
136 B:s läsart i 18:9: ὅτι οὓς δἔδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 
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är i linje med berättelsens perception. Medan Jesus i B pekar på oöverblickbara lidanden som 

Jesus redan övervunnit, vilket är i linje med läsarens perception. För läsaren av evangeliet är 

lidanden oöverblickbara, eftersom de befinner sig i en tid efter att berättelsen utspelat sig. För 

lärjungarna är lidanden istället framtida och D har således en läsart om att det är i framtiden det 

ska ske, medan B har en läsart som kan ses vara bättre applicerbar på vem som helst i vilken 

tid som helst och alltså mer allmängiltig. Den allmängiltiga läsarten som är oöverblickbar kan 

bättre framhäva yttranden som är tidlösa och passar bättre in i en miljö där texterna läses upp, 

eftersom innehållet i en sådan kontext blir allmängiltigare. D tenderar istället att undvika att 

framhäva yttranden som kan anses vara tidlösa. 

Det finns även två skillnader där D har presens där B har futurum. Den ena återfinns i 

6:57, där D har en unik läsart där Jesus säger att den som tar emot (ὁ λαμβάνων) Jesus lever 

(ζῇ) genom Jesus. Övriga handskrifter har istället en läsart där Jesus säger att den som tuggar 

(ὁ τρώγων) Jesus kommer att leva (ζήσει) genom Jesus. Här har således D en realiserad eska-

tologi som visar på att den som tar emot Jesus han lever genom Jesus. B har å andra sidan en 

teologi om ett löfte som kommer att bli realiserat i framtiden på grund av att Jesus äts. Det kan 

också finnas en skillnad i att ta emot Jesus och äta Jesus, vilket har påverkat D:s realiserade 

eskatologi. I så fall skulle tuggandet av Jesus för B innebära något som gör skillnad i framtiden, 

medan mottagandet av Jesus enligt D gör skillnad i stunden. Detta är också förenligt med be-

rättelsens perception, eftersom Jesu löfte är något som realiseras för lärjungarna. Detta kan vara 

lösningen på problemet med att D ibland byter ut den som tuggar med den som tar emot, ett 

problem jag belyste i delavsnitt 4.3.2. Den andra skillnaden där D har presens och B futurum 

återfinns i 15:26 där D och några översättningar menar att Jesus sänder (πέμπω) hjälparen till 

lärjungarna, medan de flesta handskrifter menar att Jesus kommer att sända (πέμψω) hjälparen 

till lärjungarna. Eftersom sändandet inte är något överblickbart i D:s läsart, kan detta ses som 

något fortgående som kan hända i framtiden men som även pågår vid det tillfället. Även denna 

läsart är således förenlig med berättelsens perception. Utifrån dessa skillnader mellan B och D 

är det således rimligt att anta att D tenderar att hålla sig till berättelsens perception, medan B 

tenderar att framhålla generella sanningar i linje med läsarnas perception. 

Genom dessa få exempel har jag försökt att visa på hur D är mer förankrad i berättelsens 

perception och lärjungarnas upplevelser av händelserna än i evangeliets läsares perception. I B 

tenderar Jesu ord att bli mer allmängiltiga yttranden som kan appliceras på vem som helst, 

medan D håller sig till vad yttrandena kan ha betytt i berättelsen. 
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4.3.3.3 Skillnader mellan aorist och presens 

En av de vanligaste skillnaderna är då D 13 gånger använder aorist med konjunktiv då B 

använder sig av presens med konjunktiv. Det förekommer däremot inga skillnader där D an-

vänder presens med konjunktiv och B använder aorist med konjunktiv, däremot finns det fem 

skillnader då det gäller indikativ. Av de 13 skillnader har två av D:s läsarter inget stöd bland 

andra handskrifter (6:28), medan resterande har ett relativt gott stöd bland andra handskrifter. 

Det bör även noteras att א följer B:s läsart åtta gånger och p66 tre gånger, vilket talar för att inte 

heller alla B:s läsarter är marginella företeelser. När ett verb står i konjunktiv är det främst 

aspekten som skiljer, inte tidsformen. Verbet πιστεύω utgör fem av skillnaderna, några av dessa 

kommer jag att presentera här. I 6:29 betonar D att Guds verk är att lärjungarna vid en över-

blickbar tidsperiod trodde (πιστεύσητε) på den som Gud vid i en överblickbar tidsperiod sände. 

B uttrycker däremot istället att lärjungarna trodde (πιστεύητε) vid en oöverblickbar tidsperiod. 

Guds verk blir därför i B att lärjungarna tror på den Gud sänt, medan Guds verk i D blir att 

lärjungarna har trott på den Gud har sänt. Även i 17:21 presenterar D ett överblickbart skeende 

då världen ska tro (πιστεύσῃ) att Jesus blev sänd av Fadern. I 19:35 och 20.31 menar D att den 

som har vittnat och det som har skrivits ner har gjorts för att de som läser Johannesevangeliet 

må tro (πιστεύσητε). Som jag tidigare har konstaterat innehar aorist och presens en imperfekt 

aspekt, därför är det inte märkligt att dessa har förväxlats. Däremot visar D:s användning av 

aorist, istället för presens, på att något överblickbart betonas. Detta skulle kunna indikera på en 

viss tendens till att undvika oöverblickbara skeenden. Oöverblickbara skeenden tenderar också 

att försätta berättelsen i läsarnas perception, därför anser jag att det är troligt att D tenderar att 

hålla sig till berättelsens perception.  

4.3.4 Utelämnade och tillagda ord 

I detta delavsnitt kommer jag att nämna några utelämnade eller tillagda ord och meningar hos 

D som förändrar teologin i Johannesevangeliet. Dessa skillnader har jag inte funnit något som 

har att göra med fel i den skriftliga traderingen och jag har därför dragit slutsatsen att det istället 

kan ha funnits någon form av teologisk intention bakom dem. 

I en senare kontext då kristendomen alltmer fjärmat sig från det judiska arvet är det lätt 

hänt att det i handskriftstraditionen smög in ord som skapade en distans mellan det judiska och 

Jesus. I 8:53 utelämnar D och några handskrifter judarnas epitet att Abraham är vår fader 

(πατρὸς ἡμῶν) när de ifrågasätter om Jesus är större än Abraham. Enligt Metzger kan detta bero 
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på att detta tycks motsäga vad som Jesus säger i vers 44 om judarna: ”Ni är från er fader djä-

vulen”.137 I D:s läsart hålls Abraham som en allmän person som inte är specifikt judarnas fader. 

Detta kan kontrasteras mot 6:58, där D och några få handskrifter istället tillägger att Jesus säger 

att fäderna är era fäder (οἱ πατέρες ὑμῶν), istället för det allmängiltiga fäderna (οἱ πατέρες). 

Även denna läsart beror enligt Metzger på en tidigare vers.138 I vers 49 säger Jesus nämligen: 

”era fäder åt manna i öknen och dog”139. I 10:34 har D, den ursprungliga läsarten hos א och 

några andra handskrifter läsarten att Jesus frågar: ”är det inte skrivet i lagen?” (οὐκ ἔστιν 

γεγραμμἐνον ἐν τῷ νόμῳ). D utelämnar på så sätt ordet er (ὑμῶν) framför lagen, som i de övriga 

handskrifterna distanserar Jesus från lagen, som om den endast gällde judarna som frågade Je-

sus. I D framhålls därför lagen som något allmängiltigt i detta textsammanhang. Enligt Metzger 

visar detta utelämnande på ett försök att skapa mindre motsättning i texten om vad som kunde 

uppfattas som en onödig delning mellan Jesus och Gamla testamentet.140 Motiven för uppkoms-

ten av skillnaderna är således enligt Metzger främst kopplade till den närliggande texten. Detta 

kan således vara den mest plausibla förklaringen. 

D kan även utelämna sådant som synes självklart men som inte behöver vara det. I 8:16 

utelämnar D och den ursprungliga läsarten hos א att Fadern är den som har sänt Jesus. Metzger 

menar dock att det troliga är att Fadern utelämnats på grund av misstag i den skriftliga trade-

ringen.141 D utelämnar också läsarter som förstärker teologin. Såsom i 3:31, då D, p75, den 

ursprungliga läsarten hos א och några handskrifter utelämnar tolkningen att den som kommer 

från himlen: ”är högre än alla” (ἐπάνω πάντων έστίν). Eller i 10:10, då D utelämnar att fåren 

ska ha liv i överflöd (καὶ περισσὸν ἔχωσιν). 

D kan också specificera teologin. I 14:30 finns det ett ovanligt tillägg i D och den latinska 

handskriften a. Alla andra handskrifter har en läsart där Jesus säger: ”ty världens härskare kom-

mer och har i mig intet” (ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων. Καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν). I D:s 

läsart specificeras detta i och med ett tillagt ord: ”världens härskare har i mig inget att finna 

(εὑρεῖν)”. Vidare i 5:40 och 20:31 tillägger D och några andra handskrifter att livet som de ska 

få är evigt (αἰώνιον). 

                                                 
137 Gemensam läsart i 8:44: ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ. 
138 Metzger, 214. 
139 Gemensam läsart i 6:49: οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον (D tillägger även att 

det var bröd (ἀρτόν) de åt). 
140 Metzger, 232-233. 
141 Metzger, 223. 
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D kan också ibland vara otydlig i teologin. I 8:34 utelämnar D och två översättningar 

ordet syndens (τῆς ἁμαρτίας). I D är ”alla som gör synd är en slav”142, men i övriga handskrifter 

är ”alla som gör synd är en syndens slav”143. D är på så sätt otydlig med vad för slags slav synd-

aren är. Metzger menar att det kan finnas två förklaringar till detta. Antingen att τὴν ἁμαρτίαν 

förekommer kort tidigare, eller för att stycket genom utelämnandet får en tydligare koppling till 

nästföljande allmängiltiga uttryck ὁ δὲ δοῦλος.144 I 17:8 saknar D, den ursprungliga läsarten för 

 och några fler handskrifter och de förstår (καὶ ἔγνωσαν), vilket resulterar i att lärjungarna א

enligt D endast har tagit emot (ἔλαβον) de ord Jesus har förmedlat, men inte uttalar sig om de 

har förstått dem. Det går förvisso rimligtvis att anta att ta emot inrymmer att förstå, men D:s 

utelämnande av de förstår skapar en otydlighet om Jesus menar att lärjungarna har förstått. 

Lärjungarnas annars bristfälliga förståelse av vad Jesus gör skulle snarare peka på att D:s skri-

vare utelämnat denna läsart på grund av att den inte stämmer överens med lärjungarnas faktiska 

förståelse. På så sätt skulle utelämnandet snarare förstärka Johannesevangeliets teologi om lär-

jungarnas okunskap om vad de har tagit emot och på så sätt ligga i linje med berättelsens per-

ception. 

Det finns även skillnader som inte behöver betyda att teologin har ändrats, eftersom det 

råder osäkerhet hur själva orden har tolkats teologiskt. I 5:19 menar D att ”människosonen inte 

kan göra något av sig själv utan bara det som Fadern gör”145, medan övriga handskrifter menar 

att det är Sonen som inte kan göra något av sig själv. Att sätta likhetstecken mellan människo-

sonen och Sonen är dock inte särskilt radikalt och det kan finnas en koppling till 8:28 där Jesus 

talar om när de har upphöjt människosonen ska de förstå att Jesus inte gör något av sig själv. 

Så frågan är om D:s skrivare har sett Sonen och människosonen som synonymer, eller om det 

finns en teologisk tanke bakom ändringen? 

I 12:47 har D och ett flertal handskrifter endast utelämnat en negation: ”och om någon 

skulle höra mina ord och bevarar dem, dömer jag inte honom”146, medan de flesta handskrifter 

har läsarten: ”och om någon skulle höra mina ord och inte bevarar dem, dömer jag inte ho-

nom”147. D:s läsart är här den minst knepiga, eftersom någon som gör rätt inte behöver dömas. 

Men samtidigt är D:s läsart överslätande och med tanke på den fortsatta texten i versen: ”Jag 

                                                 
142 D:s läsart i 8:34: πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλος ἐστιν. 
143 B:s läsart i 8:34: πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλος ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 
144 Metzger, 224. 
145 D:s läsart i 5:19: οὐ δύναται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ποιεῖν τι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα. 
146 D:s läsart i 12:47: καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῤημάτων καὶ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν. 
147 B:s läsart i 12:47: καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῤημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν. 
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har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.”148, är det troligt att Jesu dom 

innebär att han inte ens dömer den som inte bevarar hans ord. D:s läsart löser på så sätt inte 

problematiken med att Jesus inte dömer den som inte bevarar Jesu ord. 

D är dock inte ensam av att presentera lite ovanliga läsarter, även B gör detta. I 1:4 och 

13 är det den ursprungliga läsarten hos B som avviker från övriga handskrifter. B menar i vers 

4 att ”livet var ljuset” (ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς), medan det i övriga läsarter står skrivet att ”livet var 

människornas ljus” (ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων). B utelämnar också i vers 13: ”inte heller 

av mänsklig vilja” (οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς). 

4.3.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har ett flertal skillnader som påverkar teologin i Johannesevangeliet behandlats. 

D tenderar att fokusera på Jesus som det handlande subjektet istället för Fadern och tenderar att 

behandla Gud, Fadern och Herren som synonymer. I textsammanhanget när Jesus talar om sig 

själv som livets bröd tycks D även representera en unik traditionsbildning som har blandat Jo-

hanneisk traditionsbildning med synoptikernas traditionsbildning. D är emellertid inte konse-

kvent i sin användning av begrepp och tenderar att byta ut centrala ord utan att det finns någon 

teologisk motivation bakom det. D tenderar också att använda tempus som ligger i linje med 

berättelsens perception och behandlar berättelsen som något pågående, medan B snarare tende-

rar att använda tempus som ligger i linje med evangeliets läsares perception och som tenderar 

att få Jesu ord att bli allmängiltiga yttranden som kan appliceras på vem som helst som läser 

berättelsen. 

                                                 
148 Gemensam läsart i 12:47: οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 
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Kapitel 5: Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera de resultat jag har fått fram i det föregående kapitlet 

utifrån dess tillkomstkontext och utifrån den traditionsbildning som legat till grund för D. Utö-

ver detta kommer jag också att jämföra de slutsatser jag har kunnat dra om D:s tillkomstkontext 

med de slutsatser som andra exegeter har dragit och även diskutera mitt bidrag med denna upp-

sats. Slutligen kommer jag att diskutera kritik mot den metod jag har använt mig av och disku-

tera vilka framtida forskningsområden som finns. 

 5.1 Vad skillnaderna säger om D:s tillkomstkontext 

Det har i uppsatsens analyskapitel framkommit att det finns ett flertal skillnader mellan B och 

D. I detta avsnitt ämnar jag reda ut hur dessa skillnader kan tolkas och därmed bilda en uppfatt-

ning om vad för slags tillkomstkontext som D har blivit skriven i. Jag kommer dessutom att 

sätta skillnaderna i den troliga tillkomstkontextens sammanhang och diskutera vad skillnaderna 

innebär. Jag kommer även att jämföra de skillnader som jag har presenterat i föregående kapitel 

med de teoribildningar som finns om D:s tillkomstkontext. 

5.1.1 Stilistiska skillnader 

Stilistiska skillnader är ett brett område där D på många sätt skiljer sig från B och övriga hand-

skrifter. De stilistiska skillnaderna har först och främst visat på att D tenderar att förtydliga 

läsarter. Men vad säger detta om D:s tillkomstkontext? 

Det första exemplet på skillnader är hur D tenderar att försätta abstrakta och futurala ske-

enden i plural och behandla kollektiva substantiv som singular. D är på så sätt relativt konse-

kvent i hur plural och singular används, även om D inte alltid håller sig kongruent eller inom 

de regler som finns. Callahan har påfört att skrivaren för D hade rudimentära kunskaper i gre-

kiska, detta kan inte bestyrkas utifrån de skillnader jag har funnit. Snarare tyder skillnaderna på 

att skrivaren för D har försökt göra sig vinn om att vara konsekvent när denne har skrivit texten. 

Även om D avviker från andra handskrifter så har D sällan grammatiska felaktigheter som borde 

förväntas uppkomma ifall D:s skrivare var okunnig i grekiska. Det går således att anta att D:s 

skrivare hade goda kunskaper i grekiska.   

D tenderar att använda synonyma verb och prefix framför verb. Detta tyder på att D:s 

skrivare inte fäste större avseende på en exakt ordalydelse. D använder också synonyma sub-

stantiv som har en mindre specifik innebörd. Detta skulle antingen kunna betyda att D:s skrivare 

avsiktligen har valt substantiv med en mer allmängiltig innebörd eller att D:s skrivare har sett 

synonymerna som likvärdiga och därför inte haft någon avsikt med utbytet av synonymer. Med 
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tanke på att D annars tenderar att förtydliga otydliga läsarter anser jag emellertid att det är mest 

troligt att synonymerna har infogats utan någon tanke på att de skulle ha en mindre specifik 

innebörd. Om detta är troligt går det att göra två tolkningar: antingen att detta visar på att D:s 

skrivare hade smärre okunskap om ordens betydelse eller att det visar på att orden i D:s till-

komstkontext hade andra nyanser än vad som åskådliggörs i lexikon. Jag anser att det senare 

alternativet är att föredra, eftersom ord generellt sett får den mening som dess utövare lägger i 

dem även om denna inte stämmer överens med en vedertagen förståelse av ordens betydelse. 

Det är dock möjligt att D:s skrivare har haft en okunskap om ordens betydelse, men svårigheten 

med en sådan ståndpunkt är att okunskap i ett språk är svårt att gradera. Okunskap i ett språk 

beror nämligen på att någon annan anser att det saknas kunskap. Det går dock att anta att någon 

som har en lägre kunskap i ett språk kan kommunicera med någon annan som har samma låga 

kunskap. Om dessa kan förstå varandra utifrån deras låga kunskap, är det då möjligt att påstå 

att de har mindre kunskaper i språket? Svaret är nej. Däremot kommer deras språkbruk inte att 

vara precist, det kommer nämligen inte att finnas kunskaper som preciserar orden de använder. 

Utifrån detta menar jag därför att D:s skrivare inte kan ha varit mindre kunnig i grekiskan, 

snarare tyder D:s språkbruk på att orden hade andra nyanser. 

Jag har alltså konstaterat att de synonyma ordens betydelse i D:s tillkomstkontext hade 

en annan nyans och därför kunde bytas ut. Men detta konstaterande ger ändå inte någon förkla-

ring till varför de byttes ut. Varför inte behålla samma ord som övriga handskrifter? Mitt svar 

på detta varför är förvisso spekulativt, men är ändå en möjlig lösning. Kan det vara så att den 

muntliga traditionsbildningen i D:s tillkomstkontext inte var på grekiska? Detta skulle innebära 

att D:s skrivare hade en traditionsbildning som inte fäste avseende på de grekiska orden och 

följaktligen kunde vissa ord bytas ut för att passa in i den muntliga traditionsbildningen. Det 

föreligger dock problem med en sådan teoribildning. Om den muntliga traditionsbildningen 

varit på ett annat språk borde nämligen influenser från det språket kunna upptäckas i D. Jag har 

tyvärr endast upptäckt några få skillnader som skulle kunna indikera på sådana influenser, vilket 

jag senare i diskussionen kommer att påvisa. Jag är dock inte unik om att påstå att D:s skrivare 

varit påverkad av ett annat språk. Callahan menar nämligen att det i texten går att se att D:s 

skrivare talade koptiska, men att han främst har funnit indikationer till detta i den latinska tex-

ten. Yoder menar istället att språket i D stämmer överens med det dialektala språk som de 

kristna använde, däremot finns det många meningar med semitisk uppbyggnad. De skillnader 

jag har funnit skulle därför stödja Yoders teorier, eftersom jag bland skillnaderna har funnit 

förklaringar av semitiska namn. 
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D har även ovanliga stavningar på ett flertal substantiv, vilket skulle kunna indikera på 

traditionsbildningens kontext. Callahan anför att stavningen på ortsnamn pekar på en koptisk 

tillkomstkontext. Det finns dock endast två skillnader i Johannesevangeliet där stavningen på 

ortsnamn avviker. I 5:2 stavas Βηθζαθά i D Βελζεθά och i 12:21 stavas Βηθσαϊδά i D Βηδσαϊδά. 

Dock har D i 1:44 samma stavning som de övriga handskrifterna: Βηθσαϊδά. Samma sak gäller 

också i Matt 11:21; Mark 6:45; Luk 10:13, även om D har sin egna stavning i Luk 9:10 

(Βηδσαϊδά). Dessa skillnader kan därför säga något om dialekten i D:s tillkomstkontext, men 

det är troligare att de snarare säger något om okunskapen om orterna som behandlas i Johanne-

sevangeliet. Däremot tyder den ovanliga varianten av Judas efternamn på att det har funnits 

kunskaper i hebreiska eller i arameiska i D:s tillkomstkontext, eftersom D är en av få handskrif-

ter som har översatt efternamnet Iskariot från hebreiska till grekiska. Översättandet av Iskariot 

kan därmed vara ett ytterligare sätt att förtydliga det otydliga. Den ursprungliga läsarten för א 

och några få andra handskrifter översätter dock Iskariot i 6:71, medan D märkligt nog har läsar-

ten Ζκαριώθ. Detta betyder att D:s översättning inte behöver bero på en egen unik tolkning av 

Iskariot, utan att denna tolkning kan ha funnits i flera kontexter. Det märkliga är dock att det 

endast är i Johannesevangeliet som D har en översättning av Iskariot, vid de tillfällen då Iskariot 

påtalas i synoptikerna har D istället läsarten Ζκαριώθ.149 Det bör även påpekas att tillägget av 

orten Ζαμφουριν kan tyda på att hebreiska kan ha påverkat D:s tillkomstkontext, även om det 

också kan vittna om en okunskap i hebreiska som har gett upphov till detta tillagda ord. Dessa 

indikationer av påverkan från hebreiskan är ganska små, men deras förekomst är tillräcklig för 

att det ska gå att anta att hebreiskan kan ha influerat D:s kontext. Detta ligger också i linje med 

Yoders hypotes om semitiskt inflytande på D:s text. 

Jag har i analyskapitlet poängterat att D tenderar att förtydliga det som är implicit med 

hjälp av tillägg av preposition, objekt och genitiv, samt med hjälp av reflexiva pronomen. Jag 

anser nämligen utifrån de skillnader som jag har funnit att förtydligandet av textens mening är 

D:s absoluta kännetecken. Jag drar därför slutsatsen att i den kontext som D har uppkommit i 

fanns det ett behov att förtydliga implicita strukturer i texten. Men vad innebär detta? Hade D:s 

skrivare en didaktisk intention eller reflekterade D:s skrivare endast en kontext där det var van-

ligare att undvika implicita konstruktioner? Jag anser att de förtydliganden som D gör tyder på 

att i den tillkomstkontext som D kommer från var det vanligare att undvika implicita strukturer, 

eftersom det inte är lika troligt att D:s skrivare hade didaktiska intentioner med den text denne 

                                                 
149 Matt 10:4; 26:14; Mark 3:19; 14:10; Luk 6:16. 
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traderade. Detta grundar jag på att texten främst var tänkt att användas i liturgisk uppläsning 

och inte i undervisning. Det är alltså troligare att D:s skrivare var påverkad av sin kontext och 

förtydligade på det sätt som gjordes i dennes kontext. Denna slutledning innebär dock ett pro-

blem. Varför är det relevant att förtydliga språkliga strukturer? Som jag redan har diskuterat 

finns det indikationer som tyder på att D har hört hemma i en kontext med ett annat språk än 

grekiskan. Om detta är sant, kunde det ha varit relevant för D:s skrivare att förtydliga grekiskan, 

eftersom textens läsare och åhörare hade svårare att förstå en otydlig text. Det bör dock poäng-

teras att D inte tycks innehålla några större grammatiska felaktigheter, och därför bör inte gre-

kiskan ha varit något främmande för D:s skrivare. Men de många förtydligandena tyder på en 

tillkomstkontext där grekiskan inte var det allmänna språket även om det brukades i så pass stor 

omfattning att de flesta i kontexten förstod språket. 

5.1.2 Skillnader i narrativ teknik 

Skillnader i narrativ teknik mellan B och D är inte lika omfattande som de stilistiska skillna-

derna, men de är däremot påfallande och viktiga för att kunna upptäcka hur D förtydligar läsar-

ter. 

För det första tenderar D att återberätta istället för att citera. För det andra tenderar D 

också att ha aktiva satser istället för passiva. Dessa skillnader anser jag kan indikera på att D:s 

skrivare har ansett att aktiva satser är lättare att förstå än passiva och att citering var en svår 

dramaturgisk struktur. 

Liksom de stilistiska skillnaderna som visade på att D tenderar att förtydliga språket, ten-

derar D även att tillägga substantiv, pronomen och narrativ för att tydliggöra berättelsens po-

änger och egenheter. D:s skrivare tycks därför ha gjort sig vinn om att förklara det otydliga. 

Men vad kan detta ha berott på? Om D tillverkades i syfte att den grekiska texten skulle läsas i 

liturgiskt bruk i en latintalande församling, såsom Parker argumenterar för, varför var det då 

viktigt att förklara det otydliga om det grekiska språket inte hade någon förklarande funktion? 

Snarare tyder D:s tendenser på att förtydligande av otydligheter att grekiskan i D faktiskt hade 

en funktion som inte bara var liturgisk. Det är förstås möjligt att D:s text uppkommit i en kon-

text där det var nödvändigt att förklara otydligheter i berättelsen, men att den grekiska texten 

som sådan sedan inte hade någon betydelse i dess uppkomstkontext. Jag anser dock att det är 

föga troligt att D:s grekiska text skulle sakna betydelse som grekisk text i dess tillkomstkontext, 

eftersom det under de första århundradena skedde ett flertal korrigeringar i den grekiska texten. 
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Om den grekiska texten bara hade tjänat i liturgiskt bruk hade korrigeringar inte varit nödvän-

diga. Parker menar dock att D ganska snart efter dess tillkomst kom att användas som grekisk 

text, trots att detta inte var dess primära funktion när de skrevs. Men utifrån de skillnader som 

jag har upptäckt mellan B:s och D:s narrativa teknik kan jag inte dra slutsatsen att den grekiska 

texten från början bara skulle användas i liturgin. De förklarande elementen och förtydligande 

som D gör pekar snarare på att texten skulle läsas upp och förstås av de som läste den. D borde 

därför ha kommit till i en kontext där församlingen förstod grekiska. Men varför är D en bilin-

gual om församlingen ändå förstod grekiska? Som jag visade i kapitel två menar Callahan att 

latinet i D har uppenbara brister. Jag skulle därför vilja påstå att latinet därmed inte hade samma 

funktion som grekiskan. Om den grekiska texten tenderar att förtydliga språket och berättelsen 

tycks istället den latinska texten enligt Callahan visa på brister. Den grekiska texten skulle på 

så sätt fungera som den text som användes, medan latinet haft en sekundär funktion. Detta ligger 

också i linje med Alands uppfattning att latinet sågs som en sekundär produkt i sammanhanget. 

Om D skrevs i Berytus, såsom Parker menar, finns det relevans att även skriva en latinsk text. 

D förtydligar dock inte alltid läsarten, ibland utelämnar D parallellismer och förklarande 

narrativ utan någon anledning. Parallellismer kan dock av D:s skrivare ha setts som överflödiga 

upprepningar och förklarande narrativ är inte något som alltid är nödvändigt för att berättelsen 

ska kunna förstås. D:s skrivare har inte heller varit oerhört noggrann när denne kopierade D:s 

text, eftersom D utelämnar och tillägger text till följd av läsfel i traderingen. Misstag i trade-

ringen kan dock inte indikera på mer än att D:s skrivare inte har varit tillräckligt noggrann. Men 

noggrannhet i traderingen säger inget om tillkomstkontexten, däremot kan det säga något om 

tillkomstkontextens attityd till texten. Detta beror på att en text som inte måste vara helt korrekt 

avskriven tenderar att ha fler fel än en text där det krävs exakthet i formuleringarna. D:s skrivare 

har därför inte var helt fixerad vid att framföra en exakt ordalydelse, även om stora delar ändå 

följer majoriteten av övriga handskrifter. 

5.1.3 Skillnader i teologi 

Skillnader i teologi är ett svårt område att klassificera, eftersom det är svårt att avgöra om de 

teologiska skillnader som finns beror på intention eller ej. Detta beror på att en del skillnader 

kan bero på små misstag i traderingen, som i många fall står i motsättning till andra delar av 

Johannesevangeliets teologi. 

Det har i resultatkapitlet framkommit att D tenderar att fokusera på Jesus som det hand-

lande subjektet istället för Fadern och även att D tenderar att behandla Gud, Fadern och Herren 
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som synonymer. Det som därför kan konstateras är att D:s skrivare tycks föra en teologi där det 

går att ersätta Fadern med Jesus och där begrepp om Gud är ersättningsbara. Vad kan detta bero 

på? Jag skulle vilja påstå att D:s skrivare anför en teologi där Fadern och Jesus ibland har samma 

funktioner och där D:s sätt att behandla Gud, Fadern och Herren som synonymer pekar på att 

D:s skrivare såg Jesus som Gud och att Jesus därför kunde ersätta vissa av Faderns funktioner. 

Kan det därför vara möjligt att D har tillkommit i en kontext där Fadern och Jesus funktioner 

inte sågs vara åtskilda? Detta hävdar jag är mycket sannolikt eftersom D ibland tycks blanda 

deras funktioner. Detta skulle också innebära att teologin i D:s tillkomstkontext låtit Jesus få ta 

del av några av Faderns funktioner. 

 Ett ytterligare teologiskt spörsmål som jag behandlar i analyskapitlet är D:s unika läsarter 

i kapitel sex då Jesus talar om sig själv som livets bröd. Trots att D ibland undviker potentiellt 

stötande partier då Jesus säger att de måste äta hans kött, undviker D inte detta konsekvent. 

Följden blir att D ibland undviker sådant som kan tänkas vara stötande, för att ibland inte göra 

det. Dessutom tycks D också ha blandat johanneisk tankegods med synoptiskt tankegods. Följ-

den blir att D i kapitel sex representerar en unik traditionsbildning, men inte en unik teologi. 

D:s undvikande av vissa anstötliga fraser men inte andra, förändrar nämligen inte teologin. Men 

genom att ha sammanblandat synoptiskt tankegods med johanneisk tankegods i kapitel sex möj-

liggörs en teologisk koppling till nattvarden. Det långa tillägget i kapitel sex är ett av få exempel 

som tydligt visar på D:s egenart när det gäller en traditionsbildning som utvecklat den tidigare 

traditionen. När tillägget har tillkommit i traderingsprocessen är emellertid svårt att avgöra. D:s 

tillägg bekräftar dock Alands notering om att D är en ättling till vad en utomordentlig teolog 

under 200-300-talen skrev. Dessutom visar tillägget på att D:s skrivare kopplade samman teo-

logi från synoptikerna med teologi i Johannesevangeliet, vilket är en form av recensionshistoria. 

I analyskapitlet argumenterar jag för att D tenderar att använda tempus som ligger i linje 

med berättelsens perception och följaktligen behandlar berättelsen som något pågående. Detta 

till skillnad från B som istället tenderar att använda tempus som ligger i linje med läsarnas 

perception och där Jesu ord tenderar att bli allmängiltiga yttranden som kan appliceras på vem 

som helst som läser berättelsen. Detta beror till stor del på att D gärna använder sig av perfekt, 

vilket Yoder konstaterar är något vanligt förekommande i Johannesevangeliet. Därför är det 

inte heller främmande om D väljer tempus som får berättelsen att bli något som är något på-

gående och som undviker allmängiltiga yttranden. Det kan helt enkelt bero på att D förstärker 

den teologi som redan finns i Johannesevangeliet. 
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5.2 Vad skillnaderna säger om D:s traditionsbildning 

Denna uppsats syfte är att fördjupa kunskapen om hur olika traditionsbildningar har använts i 

samband med kopieringen av manuskript under 300-talet och 400-talet. I det tidigare delavsnit-

tet diskuterar jag i vilken kontext D:s skrivare har befunnit sig i och vad som kan ha påverkat 

tillkomsten av texten, men i detta delavsnitt vänder jag mig istället mot vad för slags traditions-

bildning som kan tänkas finnas bakom D:s text. I detta delavsnitt ämnar jag därför att diskutera 

vad skillnaderna säger om den traditionsbildning som ligger till grund för D och om det går att 

upptäcka tendenser som skulle kunna förklaras. 

Såsom Aland redan har påpekat är det troligt att D har haft en föregångare som har skrivits 

ner någon gång under 200-talet. D:s skrivare är således inte den enda orsaken till D:s många 

skillnader utan skillnader har istället uppstått vid flera tillfällen när texten har traderats. Detta 

skulle kunna förklara varför D ibland förtydligar läsarten och ibland inte gör det.   

Som jag tidigare har påtalat i föregående avsnitt har D ett flertal tydliga tendenser i sina 

skillnader. Att förtydliga det otydliga och att hålla sig till berättelsens perception är de klart 

tydligaste tendenserna. Sedan är D:s tendens att använda sig av prefix framför verb och att 

använda sig av synonyma substantiv med mindre specifik betydelse tendenser som är vanligt 

förekommande. De mer ovanliga tendenserna är att det funnits en viss kännedom om det hebre-

iska språket som behövdes förklaras och att Jesus vid ett flertal tillfällen blir det handlande 

subjektet istället för Fadern, samt användandet av Gud, Fadern och Herren som synonyma be-

grepp. 

D:s tendenser att följa berättelsens perception och att undvika teologiska yttranden som 

kan appliceras på vem som helst, är läsarter som inte stöds av så många andra handskrifter. Det 

är därför troligt att dessa läsarter kommer från en egen traditionsbildning, som kan ha uppstått 

ur ett behov av att återknyta till den pågående berättelsen. De synonyma substantiv som D an-

vänder sig av tyder istället på det motsatta, att berättelsen blivit mer allmängiltig i D. Dessa 

skillnader är D oftast ensam om och kan därför vara en senare traditionsbildning. Råder det 

därför en motsättning? Som jag redan har argumenterat för kan de synonyma skillnaderna emel-

lertid ha uppstått på grund av att det har funnits en annan nyans av orden i D:s tillkomstkontext. 

Men dessa olika typer av skillnader kan också delas in i två olika skeden i traderingen. Ett skede 

där traditionsbildningen valt att följa berättelsens perception och undvika teologiska yttranden 

som varit applicerbara på vem som helst, samt ett skede där traditionsbildningen valt att ersätta 

mer specifika verb till verb med en mindre specifik betydelse. Mitt förslag är att det först skedde 

en övergång till att följa berättelsens perception, eftersom dessa läsarter inte är lika ovanliga 
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som läsarterna som gäller de mindre specifika substantiven. Därefter skedde en tradering där 

ett flertal substantiv förbyttes, troligen på grund av att det fanns andra nyanser i orden än vad 

som finns i ett lexikon. På så sätt har den textliga traderingen åtminstone skett i två steg för att 

skillnaderna mellan D och B ska kunna ha uppstått. 

Vad innebär i så fall dessa skillnader? Många av D:s unika läsarter kan mycket väl tyda 

på fel som skett i flera steg i den skriftliga traderingen, men ett flertal av D:s tendenser tycks 

peka på en traditionsbildning som påverkats av D:s tillkomstkontext. Liksom Amphoux menar 

jag alltså att texten har anpassats efter nya kontexter och situationer. De skillnader som har 

upptäckts skulle på så sätt förklara D:s tillkomstkontexts språk, dialekt och behov. Traditions-

bildningen i D har därför unika drag till följd av dess tillkomstkontext. D:s många skillnader 

visar också på att förändringar i texten inte har varit något främmande och att traditionen ändå 

sågs som bevarad även om korrigeringar gjordes. D:s traditionsbildning tycks i alla fall främst 

förtydliga det otydliga, eftersom det troligen fanns ett behov av det i D:s tillkomstkontext. 

5.3 Resultatskillnader 

I motsats till Callahan argumenterar jag för att D:s skrivare hade goda kunskaper i grekiska, 

eftersom de skillnader jag har funnit inte beror på dåliga kunskaper i grekiska. Det behöver 

dock noteras att mitt resultat ska ses i ljuset av att jag inte har arbetat med en transkription av 

D, och jag har därför inte kunnat upptäcka många av de språkliga skillnaderna som Callahan 

refererar till. min argumentering ändå anses som plausibel eftersom Parker, Yoder och Aland 

också utifrån D:s transkription anser att D:s skrivare hade goda kunskaper i grekiska. I motsats 

till Parker argumenterar jag för att D:s text inte har kommit till för att användas i liturgiskt bruk 

där grekiskan inte förstods av församlingen, utan där grekiskan faktiskt förstods av försam-

lingen. Detta grundar jag på att många olika slags skillnader hos D tenderar att förtydliga språ-

ket. Jag tangerar det mesta av Yoders forskning, även om jag i motsats till Yoder menar att 

tilläggandet av preposition är relativt vanlig i Johannesevangeliet hos D. Att jag har kommit till 

en annan slutsats än Yoder beror på att jag utöver D:s förtydligande med preposition även har 

funnit att D förtydligar på många fler sätt. Tilläggandet av prepositioner blir på så sätt relevant 

för min studie och tydliggörs därför som något vanligt förekommande. 

5.4 Bidrag 

Mitt främsta bidrag med denna studie är den databas som jag har upprättat, vilken synliggör 

skillnader mellan B och D, samt de klassificeringar av skillnader jag gjort. Därefter har min 

upptäckt att D förtydligar de drag och läsarter som redan finns i Johannesevangeliet, samt D:s 
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tendens att hålla sig till berättelsens perception varit ett bidrag som kan användas i fortsatta 

textkritiska forskningar.  

5.5 Metodkritik 

Denna jämförande studie har använt sig av Nestle-Alands textkritiska upplaga av Nya testa-

mentet, för att en mer ingående studie ska vara möjlig bör den dock bedrivas med hjälp av 

antingen en transkription av D eller en faksimilutgåva. I denna jämförande analys har jag tyvärr 

blivit tvungen att välja ut ett begränsat antal skillnader ur de 808 skillnader som jag har påträffat 

mellan B och D. För att en mer ingående studie ska kunna göras bör också varje skillnad kon-

sulteras och inte väljas ut såsom jag har gjort, där vanligt förekommande skillnader och intres-

santa skillnader endast har valts ut. Jag har på så sätt inte kunnat kontrollera alla skillnader i 

deras sammanhang och sett vad för skillnad de medfört för sammanhanget. Därför bör även de 

skillnader jag inte har analyserats också tas med för att en mer heltäckande studie ska kunna 

göras. På grund av denna uppsats storlek har jag emellertid varit begränsad till att göra stickprov 

i de skillnader som jag har upptäckt. Det är framförallt verbskillnader som jag inte har kunnat 

göra ett heltäckande studium över, eftersom detta område är så pass stort att jag hade kunnat 

begränsa uppsatsen till enbart detta om jag hade gjort ett heltäckande studium över detta. Men 

eftersom inte någon liknande studie tidigare har varit publicerad, förutom Yoders, har jag istäl-

let gjort en översiktlig studie över detta område för att på så sätt bana väg för framtida forsk-

ningsområden. När det gäller textkritisk forskning återfinns det emellertid alltid en fara i att 

stirra sig blind på alla skillnader, något Aland synliggjorde i uppsatsens inledning. All textkri-

tisk forskning som bedrivs behöver därför kritiseras för att inte alltför stora slutsatser dras. 

5.6 Framtida forskningsområden 

Denna jämförande studie har framförallt varit tänkt som en dörröppnare för framtida forsk-

ningsområden inom jämförelse mellan olika texttraditioner och den traditionsbildning som fun-

nits bakom dessa texter. Av vad som har framkommit i denna uppsats, skulle det vara av stort 

intresse att bedriva fortsatta studier i D:s tendenser att förtydliga läsarter och berättelsens per-

ception. Detta skulle då än mer kunna visa på D:s tillkomstkontext, men framförallt på kyrkans 

receptionshistoria. De semitiska dragen skulle också kunna utredas än mer, även om Yoder re-

dan gjort detta. En fortsatt forskning skulle också innebära att resten av D:s text skulle under-

sökas, för att undersöka om skillnaderna säger samma sak i olika delar av D och om skillnaderna 

kan tyda på D:s tillkomstkontext och den bakomvarande traditionsbildningen. 
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Kapitel 6: Slutsats 
Denna uppsats har problemformuleringen: Vad säger skillnaderna mellan kodex Bezae Can-

tabrigiensis (D) och kodex Vaticanus (B) beträffande stilistik, narrativ teknik och teologi om 

tendenser i D:s tillkomst? Denna fråga besvaras genom att synliggöra alla skillnader mellan 

dessa handskrifter. De stilistiska skillnaderna i D uppvisar sällan grammatiska felaktigheter, 

detta menar jag beror på att D:s skrivare hade goda kunskaper i grekiska. D uppvisar även 

tendenser på att använda synonyma substantiv som har en mindre specifik tolkning och har 

ovanliga varianter på ett flertal substantiv. Detta menar jag kan indikera på att D har influerats 

av ett annat språk i dess tillkomstkontext. De skillnader som återfinns mellan B och D visar att 

D tenderar att förtydliga läsarten genom att undvika implicit språkbruk, detta menar jag indike-

rar på att D har tillkommit i en kontext där D:s skrivare varit påverkad av sin kontexts grekiska 

språkbruk. De läsartsskillnader mellan D och B som rör narrativ teknik har en förtydligande 

funktion, och detta menar jag tyder på att D inte enbart kan ha framställts för liturgiskt bruk i 

en kontext där grekiskan inte förstods.  

Det finns ett flertal teologiska skillnader där Jesus betonas som det handlande subjektet 

istället för Fadern, detta menar jag tyder på att D tillkommit i en kontext där Jesus kunde överta 

en del av Faderns funktioner. Skillnaderna i tempus uppvisar också att D tenderar att hålla sig 

till berättelsens perception istället för läsarens perception, detta förstärker Johannesevangeliets 

språkbruk och kan visa på att D:s tillkomstkontexts tenderat att förhålla sig till berättelsen som 

något pågående. D:s val av tempus tenderar också att undvika teologiska yttranden som är all-

mängiltiga, utan håller sig oftast till berättelsens perception. Dessutom har synoptiskt tankegods 

införlivats i D, vilket tyder på att annan traditionsbildning än johanneisk har införlivats i texten. 

Utifrån de stilistiska skillnaderna drar jag således slutsatsen att D har kommit till där 

grekiska talades och där D:s skrivare på så sätt har influerats av den grekiska som talades i dess 

kontext. Den narrativa tekniken i D synliggör också att texten inte varit framställd för att fun-

gera som liturgisk text i en kontext där grekiskan inte förstods. De teologiska skillnaderna visar 

på att Jesus kunde överta Faderns funktioner i D:s kontext. Tendenserna att hålla sig till berät-

telsens perception tyder på att det i D:s tillkomstkontext funnits en tendens att förstärka Johan-

nesevangeliets språkbruk. På så sätt säger skillnaderna mellan D och B att D kommit till i en 

kontext som har varit influerad av andra dialektala språkbruk och traditioner än B. Det synop-

tiska tankegods som införlivats är det tydligaste exemplet på att traditionsbildningen i D:s till-

komstkontext har påverkat D:s traditionsbildning. Traderingen av D:s text har på så sätt resul-

terat i en text som uppfyllde tillkomstkontextens behov och har på så sätt vidgat traditionen.  
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Sammanfattning 
Den nytestamentliga textkritiken utgör ett outtömligt forskningsområde med ett tusental av 

handskrifter att undersöka. Kodex Bezae Cantabrigiensis (härefter nämnd som D) är en av de 

mest divergerade handskrifterna och har under flera sekler rönt ett stort intresse hos nytesta-

mentliga forskare för dess unika läsarter. I den nytestamentliga exegetiken är den Alexan-

drinska texten idag den normativa, medan D representerar ”den västliga” texten. Denna uppsats 

undersöker skillnaderna mellan D och den Alexandrinska textens mest normerande handskrift, 

kodex Vaticanus (härefter nämnd som B). Denna jämförelse görs med hjälp av Nestle-Alands 

textkritiska apparat i Novum Testamentum Graece 28 ed. Uppsatsens syfte är att fördjupa kun-

skapen om olika traditionsbildningar i handskrifter under 300-talet och 400-talet. För att upp-

fylla det syftet har denna uppsats problemformuleringen: Vad säger skillnaderna mellan kodex 

Bezae Cantabrigiensis (D) och kodex Vaticanus (B) beträffande stilistik, narrativ teknik och 

teologi om tendenser i D:s tillkomst? För att begränsa studiens omfång jämförs endast läsarter 

i Johannesevangeliet. För att kunna få en överblick över alla skillnader upprättas en databas 

över alla skillnader. Över 1200 skillnader upptäcks, varav 808 av dessa är skillnader mellan B 

och D. 

De stilistiska skillnaderna visar att D tenderar att försätta abstrakta och futurala skeenden 

i plural och behandla kollektiva substantiv som singular. Ibland bryter D på så sätt grammatiska 

regler, men eftersom D är konsekvent i sin tendens är det troligt att D:s skrivare i varje fall inte 

var okunnig i grekiska. D tillägger även prefix framför verb och behandlar verb som utbytbara 

med synonymer, vilket tyder på att D:s skrivare inte fäste sig vid en exakt ordalydelse. D har 

även läsarter där synonyma substantiv tenderar att ha en mindre specifik innebörd, vilket indi-

kerar på att orden har haft en annan nyans i D:s tillkomstkontext. Uppsatsen föreslår att detta 

kan bero på att en muntlig traditionsbildning har påverkat D:s text. D tenderar också att förtyd-

liga läsarter genom att tillägga prepositioner, objekt, genitiv och reflexiva pronomen. Därmed 

undviker D på så sätt implicita strukturer. Att förtydliga läsarter är D:s främsta kännetecken 

och tyder på en tillkomstkontext där implicita strukturer inte användes i lika stor utsträckning. 

Det tyder också på att modersmålet inte var grekiska i D:s tillkomstkontext, eftersom implicita 

strukturer kräver större kunskap om språket. 

Skillnaderna i narrativ teknik visar på att D tenderar att återberätta istället för att citera 

och att D dessutom tenderar att förtydliga läsarter. D tillägger en del narrativa förklaringar, men 

utelämnar också ett flertal förklaringar. Vid ett flertal tillfällen utelämnar D till och med parall-
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ellismer i texten, detta kan indikera på att D:s skrivare såg parallellismer som överflödiga. Dess-

utom finns det ett flertal tydliga fel i traderingen hos D som kan indikera på att D:s skrivare inte 

var noggrann att texten skulle traderas oförändrad i varje stavelse. 

Skillnaderna i teologi visar på att D tenderar att ibland fokusera på Jesus som det hand-

lande subjektet istället för Fadern. Detta kan bero på att D har kommit till i en kontext där Jesus 

och Faderns funktioner inte varit helt åtskilda. I Jesu diskurs om sig själv som livets bröd i 

kapitel sex tycks D ha lånat en hel del synoptiskt tankegods i form av gemensamma ord men 

även genom att tillägga en teologisk reflektion, något som B inte har gjort. På så sätt synliggörs 

det att D har en traditionsbildning som har kopplat kapitel sex till den synoptiska nattvarden 

och att denna tolkning därför har hör hemma i D:s tillkomstkontext. Utöver dessa skillnader, 

tenderar D att ha tempus som följer berättelsens perception och därmed låtit berättelsen bli 

något pågående. Detta är dock en tendens som redan finns i Johannesevangeliet, men som D 

förstärker ytterligare. Traditionen i D:s kontext tenderar således att förmedla berättelsen som 

något pågående. B tenderar istället att ha tempus som följer läsarnas perception och har därmed 

låtit berättelsen bli något överblickbart. D tenderar också med sina val av tempus att undvika 

teologiska yttranden som kan appliceras på vem som helst. 

Denna uppsats argumenterar för att skillnaderna visar på att D har tillkommit i en kontext 

där grekiska talades, men där grekiska ord ibland har haft andra nyanser än i andra kontexter. I 

D:s tillkomstkontext har det också funnits ett behov av att förtydliga språket, vilket i sin tur kan 

tyda på att grekiska inte var modersmålet i D:s tillkomstkontext. D tenderar även att inte ha 

samma formuleringar som B, vilket tyder på att traditionsbildningen bakom D inte varit nog-

grann i att tradera exakta formuleringar. Denna uppsats argumenterar också för att det finns 

tydliga indikationer på att D:s skrivare införlivade andra traditioner i Johannesevangeliet och 

D tycks även ha tillkommit i en kontext där Faderns och Jesu funktioner inte varit helt åtskilda. 

Vidare argumenterar denna uppsats för att D har läsarter som ligger i linje med berättelsens 

perception, vilket medför att berättelsen blir något pågående. Detta menar uppsatsen kan indi-

kera på att D:s tillkomstkontext förstärkte Johannesevangeliets språkbruk och på så sätt berät-

telsens perception. Uppsatsen argumenterar därför att D har påverkats av tillkomstkontexten 

genom att förstärka och förtydliga Johannesevangeliet läsarter och genom införlivandet av 

andra traditioner. Uppsatsen summerar att ett flertal av D:s skillnader gentemot B har uppstått 

för att kunna fylla de behov som har funnits i D:s tillkomstkontext. Den skriftliga traditionen 

har på så sätt vidgats i och med de behov som har funnits i en specifik kontext.  
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