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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för de 

textkritiska kommentarerna återfinns i del 1 av textvolymsviten; se även Allmänna 

anvisningar i början av sviten av textkritiska kommentarer. Här följer särskilda 

anvisningar för den textkritiska kommentaren till delarna 9 och 10, Svenska Folket I–II.  

 

Textvolymerna SV 9 och SV 10 har redigerats och kommenterats av Camilla Kretz och 

Per Stam enligt följande ansvarsfördelning: Stam har varit huvudansvarig för all 

textetablering (inkl. etableringen av baksidestexterna på tre av omslagen till häftes-

emissionen 1881–82, Register, Illustrationsförteckning och Översikt). Bildlayout och 

typografi har utformats av Stam i samråd med Kretz m.fl. Kretz har ansvarat för 

»Tillkomst och mottagande» i SV 10. Stam och Kretz har dessutom tagit aktiv del i 

varandras arbete. Ordförklaringarna har utarbetats av Sigurd Fries och Per Stam. 

Föreliggande textkritiska kommentar har författats av Stam, med undantag av 

»Förteckning över tecknare och xylografer» som har upprättats av Kretz, och för-

teckningen över innehållet i Sgs »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria, ur Svenska 

Bibliotek och Arkiv», som upprättades av Margareta Brundin 2002 (förteckningen är 

ursprungligen benämnd »Strindberg: / ’Samlingar till en Svensk Kulturhistoria, ur 

Svenska Bibliotek och Arkiv’ / (Svenska Folket och Gamla Stockholm) / Kartong I–

II»). Några av kapitlen i kommentaren utgör i första hand sammanfattningar av och 

utdrag ur motsvarande avsnitt i »Tillkomst och mottagande» i SV 10. Detta gäller 

»Strindbergs planer på nya utgåvor av Svenska Folket», »Den svensk-amerikanska 

piratupplagan 1892», »Förarbeten» (ss. 13 f., 15, 53 ff.). Ett antal bilder i kommentaren 

i textvolymen återanvänds i den textkritiska kommentaren med i stort sett samma 

bildtexter. Bilderna av förarbeten m.m. återges i den textkritiska kommentaren i färg. 

Beteckningen »utgivaren» i denna textkritiska kommentar syftar på Stam och/eller 

Kretz, enligt ovan redovisad ansvarsfördelning. 

 

Vid exakta hänvisningar räknas inte bilder, bildtexter, musiknoter, asterisker eller 

blankrader som rader. Som rader räknas däremot rubriker och rader i sångtexter (även i 

notskrift). 
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Följande särskilda förkortningar används: 

CL =  Carl Larsson 

K 1, K 2 etc. =  första korrekturet, andra korrekturet etc. 

Svenska Folket I  =  fullständig titel: Svenska Folket / i helg och söcken, i krig och 

fred, hemma och ute / eller / ett tusen år / av / svenska 

bildningens och sedernas historia / Med illustrationer av 

Carl Larsson m. fl. / Förra Bandet  

Svenska Folket II =  fullständig titel: Svenska Folket / i helg och söcken, i krig och 

fred, hemma och ute / eller / ett tusen år / av / svenska 

bildningens och sedernas historia / Med illustrationer av 

Carl Larsson m. fl. / Senare Bandet 

U 1  =  första upplagan av Svenska Folket I–II 
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Textläget 

Som bastext för etableringen av Svenska Folket i Samlade Verk fungerar den första 

upplagan (U 1). Två ursprungligen bundna exemplar av U 1 som förvaras på 

Strindbergsredaktionen har använts vid textetableringen (exemplar A och B, se nedan 

s. 11 f.); för Sgs baksidestexter till de tre första häftena i den första häftesemissionen har 

häftesomslagen varit förlaga. Baksidestexterna återges i kommentaren i SV 10 (ss. 532–

537); de aktuella baksidorna återges i faksimil (dok. nr 9:7–9:9).  

Originalmanuskriptet som troligen fungerade som tryckmanuskript till Svenska 

Folket har inte återfunnits, enligt John Landquist har det troligen förstörts (SS 8, s. 479). 

Ännu 1885 uppger Sg i brev till Axel Strindberg (15/10) att han har manuskriptet i sin 

ägo, samt planerar att försälja det (tillsammans med andra manuskript). 

Några korrektur till Svenska Folket I har bevarats (Kungl. Bibl.): ett första korrektur 

till ark 1–4, 6 och 8 (med ändringar av Sg i ark 3, 4 och 6; det finns ytterligare ett ex. av 

ark 3), samt ett första korrektur till ark 4 med Carl Larssons ändringar; ett andra 

korrektur till ark 6 (med ändringar av annan hand); ett tredje korrektur till ark 3 (med 

ändringar av Sg). Vidare har ett fjärde korrektur till ark 1–3 på papper av god kvalitet 

bevarats (med minst en ändring av Sg).  

Ett korrektur på Sgs baksidestext till häfte nr 3, »Meddelande från Författaren», finns 

veterligen bevarat endast i en fotografisk kopia (Olof Rabenius, Fritzes Bokförlag 110 

år. En minneskrönika, 1947, motsatt sida till s. 72; se dok. nr 9:25, återges även i SV 10 

som bild nr XXVII).  

Korrekturen har inte påverkat textetableringen. Samtliga bevarade korrektur, som ger 

inblickar i Sgs (och Carl Larssons) arbetsprocess, beskrivs utförligare nedan (s. 33 ff.) 

och återges i faksimil (dok. nr 9:12–9:25). 
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Svenska upplagor och emissioner 

Svenska Folket utgavs först i en häftesemission 1881–82 och därefter i en bokemission 

(i två band) 1882. Båda dessa emissioner – liksom tre senare emissioner 1883–84 och 

1885 – var en del av samma tryckning, det vill säga samma upplaga (U 1):  

 

Emissioner: 

A. Häftesemission 1881–82 

B. Bokemission 1882 

C. Häftesemission 1883–84 

D. Häftesemission 1885 

E. Bokemission 1885 

 

Den första svenska upplagan av Svenska Folket utgavs alltså i fem emissioner 1881–

1885. Första upplagan trycktes i omkring 6.000 exemplar, enligt Sgs uppgifter i brev  

(se SV 10, s. 414 f.) och dessa ex. såldes efter de två första emissionerna 1881–82 i flera 

nya, prisnedsatta emissioner (se nedan).  

Sg läste korrektur på den första häftesemissionen men det finns ingenting som tyder 

på att han kontrollerade texten i de därpå följande emissionerna.  

Svenska Folket trycktes i Stockholm av Central-tryckeriet 1881–82 och utgavs av 

C.E. Fritze’s K. Hofbokhandel, först i häften numrerade 1–20 med titeln Svenska folket / 

i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute / eller / ett tusen år / af / svenska 

bildningens och sedernas historia / af / August Strindberg / Med illustrationer af Carl 

Larsson m. fl. (500 + 480 s.; 18 × 10,5 cm) under perioden september 1881–december 

1882 (se dok. nr 9:1; framsidan på omslaget till första häftet avbildas även i SV 9, s. 5; 

angående utgivningsdata för och omfång på de enskilda häftena se tablån i  SV 10, 

s. 531), sedan i två band med samma titel kompletterad med uppgiften Förra Bandet 

resp. Senare Bandet (sidantal och mått som häftesemissionen) i mitten av december 

1882 (i samband med att sista häftet utkom) (se dok. nr 9:2–9:3).  

Priset för den kompletta häftesemissionen var 20 kr (1 kr per häfte, 2 kr för 

dubbelhäfte och 3 kr för trippelhäfte); bokemissionen såldes i två utföranden med olika 

pris: häftad i två delar 20 kr; för de två delarna bundna i »vackra band med chagrin-
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ryggar» 25 kr (se »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 412 f.). Omslagen till häftena 

är försedda med en teckning av Carl Larsson (det häftade förlagsbandet hade samma 

illustration; på baksidan med en annons för en annan bok från Fritzes); Larsson har 

också tecknat dekoren på förlagsbandet (dok. nr 9:1 resp. 9:2). 

I en del exemplar av häfte nr 6 dubbleras ett ark som redan ingått i häfte nr 5. Det 

gäller ark nr 15 (ss. 225–240) som i dessa exemplar även återfinns efter ark nr 18–20 i 

häfte nr 6. Dessa häften är alltså defekta. 

Förlaget, C.E. Fritze’s K. Hofbokhandel, utgav under 1883–84 kvarliggande lager i 

en ny häftesemission med samma titel, försedd med nytryckta omslag med årtalet 1883 

tryckt på omslagens baksida (emission C). Omslagen trycktes i Stockholm av Gernandts 

Boktr.-Aktieb. och har en ny omslagslayout i grönt (utan Carl Larssons illustration; se 

dok. nr 9:4). I överkanten på omslagens framsida informeras läsaren: »Ny subskription. 

/ Arbetet, som har 234 illustrationer, utkommer under loppet av åren 1883 och 1884 i  

31 häften à 60 öre.» Inget tyder på att förlaget i samband med den nya häftesemissionen 

också gav ut en ny bokemission. 

C.E. Fritze’s K. Hofbokhandel gav 1885 ut Svenska Folket i en tredje häftesemission 

och i en nyhäftad bokemission i två delar (emission D och E). Omslagen till dessa 

emissioner har samma illustration som häftesupplagan 1881–82 (emission A), nu helt i 

blått; de är tryckta av Gernandts Boktr.-Aktieb. 1885. Häftesomslagens framsida har i 

övre marginalen följande reklamtext: »Ny (titel-)upplaga i 20 häften om 3 ark à 50 öre 

häftet eller i dubbelhäften à 1 krona utkommer med ett häfte hvarje månad. Hela arbetet 

med 234 illustrationer deraf 27 helsidor, kommer sålunda att kosta blott hälften af förra 

upplagan, eller 10 kronor.» Vidare meddelades i yttermarginalerna på framsidorna: 

»Denna subskription till halfva priset 10 kronor, fortgår under hela året 1885, hvarefter 

arbetet återtager sitt förra pris» och »För dem som så önska kan under år 1885 arbetet 

fås på en gång fullständigt i 2 delar för halfva priset 10 kronor» (se dok. nr 9:5). 

På bokomslagens framsida meddelades följdriktigt: »Pris för arbetets båda delar 

tillsammans 10 kronor endast under år 1885» (se dok. nr 9:6); på baksidan fanns en 

annons för en annan bok från Fritzes. 

Ett exemplar som tillhör häftesemissionen 1885 (emission D) uppvisar i ett begränsat 

textintervall på åtta ark (ark 16–23; ss. 251–368) en mängd detaljavvikelser 

(interpunktion, stavning, radfall etc.). Texten i de åtta arken i det tills vidare unika 
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exemplaret har uppenbarligen satts om med den tidigare tryckta texten som förlaga. 

Troligen har några av de 1881–82 tryckta arken tagit slut, och för att kunna saluföra ett 

komplett verk tycks man ha satt dessa ark på nytt, med några mindre detaljskillnader 

som följd. Inget tyder på att Sg har medverkat vid den nya sättningen. Denna variation 

har hittills endast upptäckts i ett (av närmare 40 inventerade) exemplar (»ex. B»), av allt 

att döma en (privat-)inbunden häftesemission från 1885, se vidare nedan s. 29 ff. 

 

Utöver den textvariant som upptäckts i »ex. B» har utgivaren endast stött på en variation 

i texten mellan olika exemplar av första upplagan av Svenska Folket. I samband med 

den ovan omtalade inventeringen av olika exemplar konstaterades att en del av dessa är 

utrustade med en bildtext till bild nr 72 »Käpplingemorden» i del I (SV 9, s. 160; U 1, 

del I, s. 169, i ark nr 11) medan andra saknar denna bildtext (inventeringen omfattade i 

detta fall 30 ex.). Av följande tablå framgår exakt hur exemplar med resp. utan bildtext 

fördelade sig mellan mellan de olika emissionerna. 

 

Emission Exemplar med bildtext Exemplar utan bildtext 

A. Häftesemission 1881–82 1 11 

B. Bokemission 1882 4 10 

C. Häftesemission 1883–84 1   0 

D. Häftesemission 1885 1   2 

E. Bokemission 1885 0   0 

Summa 7 23 
 

Variationen sträcker sig genom samtliga kontrollerade emissioner (A–D). Tyvärr 

medger det ringa antalet bevarade exemplar av häftesemissionerna C, 1883–84 (1 ex.) 

resp. D, 1885 (3 ex.) inga mer säkra slutsatser. (I det ovan omtalade »ex. B» i emission 

D är bildtexten med; den amerikanska piratupplagan [jfr nedan s. 15] är ett fotografiskt 

faksimil av ett exemplar med bildtext.) 

Variationen kan förklaras hypotetiskt på olika sätt: a) man (Sg eller någon annan) 

upptäckte när ett (större) antal ex. av arket tryckts att bildtexten saknades, varvid bild-

texten insattes; b) man upptäckte när ett mindre antal ex. av arket tryckts att bildtexten 
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borde tas bort, varvid texten ströks; c) variationen uppträder p.g.a. slump eller slarv på 

tryckeriet; bildtexten kan ha fallit bort. 

Det totala antalet ark (med resp. utan bildtext) har sedan utan åtskillnad använts i den 

totala upplagan. Bildtexten förekommer även i illustrationsförteckningen i slutet av 

del II, men detta har i sammanhanget inget bevisvärde, då förteckningen även upptar 

beteckningar på bilder som saknar bildtext. 

Hypotesen b har visst stöd i att Carl Larsson i det bevarade korrekturet vill ta bort en 

bildtext (vid bilden på s. [63]; U 1 s. 59, SV 9, s. 69) i ett likartat typografiskt läge, dvs. 

under en bild i samband med en kapitelbörjan. Larsson stryker bildtexten med 

kommentaren: »Ingen underskrift.» – Dock finns inga andra belägg för att denna linje 

följts i utgåvan, i U 1 saknar några bilder placerade på samma sätt bildtext, medan andra 

har fått behålla bildtexten. Bildtexten »Käpplingemorden» till bild nr 72 har sålunda 

etablerats i Samlade Verk. 

 

Det finns brevuppgifter som tyder på att förlaget försökte utöva censur mot Svenska 

Folket, både vad gäller text och bild, men det är är oklart om och i så fall i vilken 

utsträckning (brev till Carl Larsson 23/11 1881, till K.O. Bonnier 8/8 1883; se 

»Tillkomst och mottagande», SV 10, ss. 410 f., 459–461, 467). Vissa ändringar mellan 

korrekturen och U 1 kan också tyda på att det förekom ett slags förlagscensur, se nedan 

s. 36. 

Strindbergs planer på nya utgåvor av Svenska Folket 

Någon ny auktoriserad upplaga av Svenska Folket utkom inte under Sgs livstid. Det 

enda i hans kulturhistoria som utgavs på nytt med hans medgivande var ett avsnitt ur 

kapitlet »Bönder, fiskare» i del I. Detta utkom i oktober 1897 som en separat skrift med 

titeln »Medeltidens bonde», som nr 10 i serien »Svenska Folkets Öreskrifter» på 

Folkupplysningsföretagets förlag (ss. [3]–12). Avsnittet valdes ut av skriftseriens 

redaktör, David Bergström, vilket framgår av korrespondensen mellan denne och Sg 

(förfrågan av Bergström i brev till Sg 19/8 1897, D. Bergströms kopiebok, Uppsala 

universitetsbibliotek, F 957a:31; svar från Sg 21/8 1897). Det tunna häftet motsvarar 

s. 134 rad 3–s. 141 rad 32 i texten till första delen (SV 9); texten skiljer sig oväsentligt 
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från den i första upplagan. Planer på att använda utdrag ur Svenska Folket för en 

antologi med texter av Sg, vilken också skulle kunna fungera som läsebok, dyker upp 

vid ett par tillfällen i breven, dels 1891, dels 1904.  

Sg hade planer på nya upplagor av hela Svenska Folket. Ett par gånger ledde detta till 

utförliga brevdiskussioner med olika bokförläggare. Hösten 1902 omtalade Sg sålunda 

för Gustaf af Geijerstam, att han uppvaktat sin förläggare Ernst Gernandt med ett 

förslag på en ny upplaga av Svenska Folket. Våren 1904 försökte Sg intressera en annan 

av sina förläggare, Henrik Koppel på Ljus’ förlag, för en nyutgåva. Huruvida Koppel 

visade något intresse är okänt men när Sg 1908 presenterade en likartad idé för sin nye 

förläggare Karl Börjesson ledde detta till seriösa diskussioner som pågick i flera brev. 

Sedan Sg tagit del av Börjessons pessimistiska kalkyl för en ny upplaga, tycks 

diskussionen med Börjesson ha avstannat. Sista gången en nyutgåva av Svenska Folket 

diskuteras på allvar var 1909 då Karl Otto Bonnier aktualiserade denna tanke. Fritzes 

förlag hade erbjudit Bonnier att överta förlagsrätten till boken och Bonnier övervägde 

liksom tidigare Börjesson att satsa på en billighetsutgåva (Brev 18, s. 41). Men 

diskussionen upphörde hastigt sedan Sg frågat om man inte borde ordna med »nya 

illustrationer» och samtidigt varnat Bonnier för »häftespublikation». När Sg själv ett år 

senare i ett brev till Bonnier aktualiserade tanken på en ny upplaga tänkte han närmast 

på »Svenska Amerika» – han påpekade att Liljestrand redan givit ut boken i USA i en 

»Sjöröfvarupplaga» (se nedan) och tillade att han ville stryka kapitlet om judarna i del 

II. Det blev emellertid ingen ny upplaga nu heller.  

Först efter Sgs död, inför den då nära förestående utgivningen av Svenska Folket i 

Samlade Skrifter, köpte Bonniers av Fritzes förlagsrätten till verket inklusive alla 

bevarade klichéer till bilderna i detta för 10.000 kr. 

Se vidare »Tillkomst och mottagande», SV 10, ss. 519–522. 

I ett häftat ex. av del I (emission E, 1885) som återfinns i Sgs efterlämnade bibliotek, 

Strindbergsmuseet, har Sg gjort ett mindre antal ändringar, troligen med tanke på en ny 

upplaga; Sg har även gjort en ändring i ett häftat exemplar av del II (emission B, 1882) 

(se förteckningen s. 50 ff.)  
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Den svensk-amerikanska piratupplagan 1892 

Sommaren 1892 utgavs Svenska Folket i en inbunden volym av – enligt den uppgift 

man får på titelbladet – av »Swedish Book Co.» i »Chicago». Tryckåret anges inte i 

volymen. Att utgivningen ägde rum sommaren 1892 framgår emellertid av en 

förlagsannons i tidningen Svenska Amerikanaren den 30 juni detta år. Upplagan är en 

något förminskad fotografisk faksimil av första upplagan. Den är försedd med ett 

porträtt av Sg och ett av Gustav II Adolf i början av respektive del och har ett förord 

som är undertecknat »Utgifvarne». Andra delen, som i första upplagan innehåller 

relativt få illustrationer, har interfolierats med 17 nya helsidesbilder, som består av 

fotografier på svenska slott, kyrkor och herrgårdar. Dessa illustrationer som – i likhet 

med bilden av Gustav II Adolf – förefaller ganska malplacerade i Sgs föga 

nationalistiska verk återanvändes ett par år senare (1894) i en antologi i tre band, 

»Fosterländska minnen i ord, sång och bild [---]», utgiven av Algot E. Strand och 

Swedish Book Company i Chicago. I förordet till Chicago-upplagan av Svenska Folket 

presenterar »Utgifvarne» på ett entusiastiskt sätt Sg och hans verk; korrekta uppgifter 

blandas med till intet förpliktande karaktäristiker och ovederhäftiga påståenden. 

Chicago-upplagans storlek är okänd men den bör ha varit betydande. Exemplar av 

upplagan erbjöds som premium till prenumeranter på två svensk-amerikanska tidningar. 

I annonser i Svenska Folkets Tidning (Minnesota) åren 1894–1900 och i Nordstjernan 

(New York) 1904–06 erbjuds läsarna exemplar till billigt pris (slutligen »gratis») om de 

prenumererar på tidningen. Sg erhöll aldrig någon ersättning för piratupplagan av 

Svenska Folket.  

Se vidare »Tillkomst och mottagande», SV 10, ss. 523–526. 

Svenska Folket i Samlade Skrifter 1912 

Svenska Folket utgavs 1912 i en andra upplaga av John Landquist i Samlade Skrifter 

som del 7 (Förra bandet, 510 s.) och 8 (Senare bandet, 483 s.). Tydligen använde man 

sig av originalklichéerna till illustrationerna som man köpt från Fritzes (se ovan s. 14). 

Landquist utelämnade trots detta ett flertal av första upplagans illustrationer, »de fritt 

diktade bilderna, som endast avsågo att illuminera texten», samt det alfabetiska registret 
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i del II, med motiveringen att registret inte hade sammanställts av Sg, »utan uppgjorts 

på förlaget och dessutom är fragmentariskt och i det hela ganska bristfälligt» (SS 8, 

ss. 479 och 383). 

Översättningar 

Inga översättningar till främmande språk av Svenska Folket under Sgs livstid är kända 

av utgivaren. Tydligen planerade emellertid Emil Schering att inkludera en översättning 

med titeln »Das schwedische Volk» som en del av den tyska stora samlingsutgåvan av 

Sg i avdelning ’5. Vetenskap’, men detta band tycks inte ha producerats (August 

Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering 

als Übersetzer vom Verfasser selbst veranstaltet, V. Abteilung. Wissenschaft, Band 1; 

titeln upptagen i en förteckning över August Strindbergs Schriften i Sylva Sylvarum, 

August Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe [---], VI. Abteilung. 

Philosophie, Band 2, Verlag von Hermann Seemann Nachfolger 1905). 

Först 1943 (tr. 1942) publicerades ett omfattande urval ur Svenska Folket – 

tillsammans med ett mindre omfattande urval ur Gamla Stockholm – i Emil Scherings 

översättning under titeln Das schwedische Volk. Historische Profile. Deutsche 

Erstausgabe übertragen von Emil Schering, Luken & Luken 1942.  
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Angående redigeringen av Svenska Folket i Samlade Verk 

En särskild stavningsprincip vid textetableringen  

Vid etableringen av texten i SV 9 och 10 har utgivaren valt att bevara bastextens ofta 

ålderdomliga ordformer i större utsträckning än vad som brukar ske i SV, där 

gammalstavning normalt ersätts överallt av nystavning i enlighet med den senaste 

upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Sgs stavning i Svenska Folket är 

emellertid ibland medvetet arkaiserande och bevarar därigenom inte sällan ordformer 

och stavning i citeringar ur och referat av källor som redan Sg bör ha bedömt som 

ålderdomliga. I sådana fall har den äldre stavningen bibehållits i den etablerade texten 

(jfr redigeringsprinciperna för Samlade Verk, SV 1, s. 301 ff.; texten till SV 8 Gamla 

Stockholm har etablerats på ett liknande sätt). Ovanliga och språkligt svårbegripliga ord 

listas i ordförklaringarna, där deras (i förekommande fall) normaliserade form ges jämte 

en förklaring.  

Angående »trä-» resp. »träd-» 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan, vilka återfinns i del 1 av text-

volymsviten, anger att stavningen »[figurer af] träd [---] normaliseras (till [---] trä [---]) 

eftersom det bakom Strindbergs sätt att stava dessa ord inte torde ligga något annat uttal 

av dem än det nutida» (s. 299 f.). Denna regel följs vid normaliseringen av »den enkla 

trädbarriären» till »den enkla träbarriären» (SV 9: 341:11).  

Vid fyra tillfällen ändras första upplagans stavning av »trä» och »trägård» till »träd» 

resp. »trädgård» etc. (SV 10: 130:34, 195:16, 195:17, 255:24). Inte vid något av dessa 

fall bedömdes stavningen vara uttalsindikerande av redaktionskommitténs språkexperter 

Olle Josephson och Sigurd Fries. Jfr redigeringsprinciperna i del 1: »Strindbergs 

stavning av enskilda ord [exempelvis trägård] bibehålls i den mån den kan anses spegla 

Strindbergs talspråk eller karakterisera de talande och över huvud taget när den kan 

bedömas ha en klar stilistisk funktion» (s. 303 f.). 
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Typografin 

Utgivaren har i SV 9 och 10 (efter samråd med nationalupplagans typografiska expert, 

grafikern J.O. Werkmäster) på flera sätt förenklat första upplagans typografi. Syftet  

har varit att bevara så mycket som möjligt av originalutgåvans egenart inom ramen  

för SV:s typografiska principer och praxis. Oklarheter och inkonsekvenser som beror  

på typografin i första upplagan (oklar hierarkisering av rubriknivåer, oklara stycke-

indelningar och blockcitat m.m.) har i görligaste mån opererats bort. I fortsättningen 

anges här de viktigaste typerna av ingrepp i typografin. 

I SV behålls spärrad stil i löpande text medan spärrning i rubriker avlägsnas (med 

undantag för enstaka underrubriker). När första upplagan en enstaka gång använder 

spärrning i en bildtext återges denna i SV med kursiv (SV 9, s. 371). 

Blockcitaten återges i SV med mindre stil och indrag. 

Bildtexterna återges i SV med rak mindre stil. Rubriker ovanför notskrift har satts 

med kursiv oavsett om motsvarande rubriker i första upplagan har rak, spärrad eller 

kursiv stil. 

Följande rubriknivåer används i SV: 

Avdelningsrubriker som »INLEDNING», »HEDNA TIDEN», »MEDELTIDEN», 

»1500-TALET» etc. placeras på separata sidor. 

Huvudrubriker som »Människorna och levnadssättet», »Bildning och samhällsliv», 

»Återblick [---]», »Livet och levnadssättet», »Utseende, skick och sed» etc. återges som 

vanliga SV-rubriker. 

SV använder två nivåer av underrubriker: a) »KAP. 1. / Utseende, skick och sed, 

tilltalsord m.m.» i något större storlek än brödstil; b) »Krigsmaktens styrka, fördelning; 

regementen och befäl; beklädnad» i samma storlek som brödstilen men med kursiv. 

Där första upplagan inte konsekvent skiljer mellan olika rubriknivåer anpassas 

rubrikerna efter graden av underordning. Ex.vis har inledningens underrubrik 

(»Forskningar efter det ursvenska» etc.), som i första upplagan i storlek är av den typ 

som i SV motsvarar underrubrik b, lyfts upp till underrubrik a.  

De arabiska siffror som används som fotnotsreferens i första upplagan ersätts av 

asterisker i SV. 
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Första upplagans kolumntitlar utgår regelmässigt i alla volymer i SV. Kolumntitlarna 

i U 1 återger i allmänhet avdelnings- och kapitelrubriker på vänster- respektive höger-

sidor, med smärre förkortningar av utrymmesskäl. Men det finns en avvikelse. I del I i 

avdelningen »1500-talet» preciserar kolumntiteln till kapitel I, »I staden», vilken stad 

som avses, »I STOCKHOLM» (U 1 del I, ss. 337–379; SV 9, ss. 309–345). 

Den tekniska hanteringen av illustrationer och andra bildelement  

Illustrationerna i Svenska Folket, inklusive xylograferingstekniken och Sgs samarbete 

med konstnärerna Carl Larsson och Robert Haglund m.fl., kommenteras utförligt i 

»Tillkomst och mottagande» (SV 10, ss. 482–507). En förteckning över tecknare och 

xylografer som medverkar i första upplagan återfinns nedan s. 60 ff. Här följer en 

redogörelse för den tekniska bildhanteringen (layout och reproduktion) i SV 9 och 10. 

SV följer om möjligt placeringen av bilderna på boksidan i första upplagan vad gäller 

ovan/mitten/nedan resp. ytter- och innerspalt. Exempelvis har en bild som i U 1 

återfinns till vänster på en vänstersida (ytterspalt), om en förskjutning skett till en 

högersida i SV, placerats till höger på denna sida. Helsidesplanscher har i normalfallet 

satts på högersidor (i SV liksom i U 1).  

När illustrationer samspelar med texten på en sida har SV i största möjliga 

utsträckning följt förlagan, trots skillnaderna i utgåvornas typografi. Ambitionen har 

varit att låta illustrationerna följa texten, varför mindre förskjutningar i förhållande till 

U 1 har gjorts, liksom begränsade omflyttningar av bilder – oftast för att lägga bilden 

närmare det textställe där den omtalas (där så sker). 

Den kraftigaste förskjutningen av en bild i SV i förhållande till U 1 gäller »Färd till 

brudbadet» som flyttats till det textställe där bilden omtalas (del I; U 1 nr 164; SV 

nr 154; se vidare förteckningen nedan s. 22). Inga bilder har omplacerats i förhållande 

till varandra i del II, där antalet bilder är färre och där de ofta består av helsides-

planscher. 

Illustrationerna liksom andra bildelement i Svenska Folket – musiknoter, text ur 

Ordinari Post-Tijdender (SV 10, ss. 154–157), dekor (ex.vis SV 9, s. 31) m.m. – har 

skannats och bearbetats för trycket på Strindbergsredaktionen. Bilderna i första 
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upplagan har skannats av Camilla Kretz och sedan efterarbetats på sätteriet (Ytterlids) 

och tryckeriet (del I på Centraltryckeriet, del II på Fälth & Hässler).  

Originalbilderna har på sätteriet i några fall av tekniska skäl något förstorats eller 

förminskats i del I, i det senare fallet oftast till 98 %. Förändringen är som mest 

(i enstaka fall) 5 % i förhållande till förlagan. Bilderna i del II har ej justerats vad gäller 

storleken.  
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Utgivarens egna ändringar (SV 9) 

Utgivaren har gjort följande nödvändiga ändringar i förhållande till bastexten (U 1). 

Företagna justeringar av bildernas ordningsföljd registreras i en särskild förteckning  

på s. 22.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV 9, därefter anges sidan i U 1. Först anges formen 

i SV, därefter i U 1. Kommentarer ges i förekommande fall med kursiv inom 

hakparentes. 

 

  13:33 /     6 figur 2 / figur 1  

  41:19 /   33 (27) / (28) 

  43:13 /   35 (29) / (31)  

  52:  2 /   43 jaf - - - nan, / jaf - - - nan. 

  52:  3 /   43 bek - ki bú - na / blek - ki bu - na  

  52:  4 /   44 bjúg - - vid - - um / bjug - - vid - - um 

  52:  5 /   44 Vi - dris / vi - dris 

  54:17 /   45 (37) / (38)  

  55:14 /   46 Gudens / Gud ns [tryckfel]  

  97:  7 /   91 vi - - - - - ta / vi - - - - - te 

  97:  8 /   91 nos - - - - - - - - tra / nos - - - - - - - - tre 

112:27 / 109 fogeeld dammask (taft) / fogeeld, dammask (taft) [jfr ordlistan i 

textvolymen] 

138:  7 / 141 bröllops- eller mungotstider / bröllops eller mungotstider 

158:35 / 167 kompani, bröder och systrar / kompani bröder och systrar 

159:35 / 168 Syllogismus / Sylogismus 

208:25 / 227 mans- och kvinnokjortel / mans eller qvinnokjortel 

219:  1 / 236 KAP. 14 / KAP. 15  

238:  6 / 256 van Nassouwe / von Nassouwe 

242:  6 / 260 in-ef-fa - - - bi-lis / in ef-fa - - - bi-lis 

253:  6 / 272 Det värker ock i min sida, / »Det värker ock i min sida,  

264:15 / 284 i Råda kyrka i Värmland / i Råda kyrka i Småland  

271:16 / 292 Gothan, / Gothan. 
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336:21 / 366 ljuskronor av mässing, järn, trä / ljuskronor af messing, jern, träd  

341:11 / 374 den enkla träbarriären / den enkla trädbarrieren  

348:11 / 383 kredensskivan / kredenskivan  

393:30 / 439 200 kronor / 140 kronor [fel i U 1; jfr texten: »en plikt på 140 mark 

(omkring 200 kronor) för att Tönnes mjölnare kallade sin värdinna 

sköka», SV, s. 394] 

416:  8 / 466 förhärjades / färhärjades  

430:22 / 482 ändan av en bjälke / ändan af bjelke 

Bilder som flyttats 

Följande bilder har i SV 9 flyttats i förhållande till den numrerade ordningsföljden i U 1. 

Först anges sidan i SV, därefter bildens nummer i SV resp. i U 1. 

 

  41   27 /  28 

  42   28 /  27 

  47   32 /  33 

  48   33 /  32 

194   85 /  86 

195   86 /  87 

195   87 /  88 

195   88 /  89 

195   89 /  90 

196   90 /  85 

197   91 /  92 

197    92 /  93 

198    93 /  91 

319 154 / 164 

320 155 / 154 

323 156 / 155 

324 157 / 156 

324 158 / 157 

325 159 / 158 

329 162 / 159 

336 163 / 162 

337 164 / 163 
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Utgivarens egna ändringar (SV 10) 

Utgivaren har gjort följande nödvändiga ändringar i förhållande till bastexten (U 1).  

I flera fall har utgivaren kompletterat med citattecken [ » ] där sådana saknats i U 1, 

dels där det framgår att avslutande citattecken saknas, dels där en i citatet inskjuten sats 

ej avskilts från det citerade. Exempel på det förra finns i U 1, s. 354 f. (SV 10, s. 307 f.), 

på det senare i U 1, s. 353 (SV 10, s. 306 rad 32): »Fransyska revolutionen, skriver han 

1790, denna gudomliga [---]» ändras alltså till »Fransyska revolutionen», skriver han 

1790, »denna gudomliga [---]». Korrigeringar av denna typ redovisas ej i förteckningen 

nedan. 

För en redovisning av utgivarändringar i Register och Översikt i Svenska Folket  

(SV 10, ss. 609–666) se nedan s. 27 f. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV 10, därefter anges sidan i U 1. Först anges 

formen i SV, därefter formen i U 1. 

 

  42:  6 /   45 Georgica / georgica 

  46:30 /   49 åsneöron / årsneören 

  57:31 /   63 Kap Verde / Cap Verd 

  57:32 /   63 Ascension / Asçension 

  67:17 /   75 hon / han 

  77:  6 /   86 Kärnan / kärnan 

  77:  7 /   86 Kärnan / kärnan 

  79:12 /   88 Tornet F / Tornet F. 

  79:25 /   89 (fig. 155) / (fig. 154) 

111:30 / 127 gående, åkande / gående åkande 

120:  8 / 136 att välborne / att (välborne 

121:28 / 138 hågkomma, bemöta / hågkomma bemöta 

124:16 / 140 få streck, smal / få streck smal 

130:34 / 148 träd / trä 

135:33 / 154 vakstugorna / vaktstugorna 

149:  6 / 169 stoder / stodes 

158:17 / 180 gristnar / griotnar 
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158:19 / 180 döve / däve 

158:30 / 180 måstu / måste 

159:  1 / 180 blijker / blickar 

159:  1 / 180 krusade / krusande 

159:  3 / 180 Vinn / Vill 

159:  4 / 180 hon / han 

159:  6 / 180 fyker / flyger 

159:  7 / 180 i dwaas / i svar 

188:22 / 216 C.B.S., en korg / C.B.S. en korg 

190:  5 / 218 32 fat / 32 fot 

191:22 / 219 Södra korset / södra korset 

195:16 / 224 trädgårdar / trägårdar 

195:17 / 224 trädgårdar / trägårdar 

198:27 / 227 Ascension / Abcension 

200:  7 / 231 I hällregn / »I hällregn 

226:35 / 262 Aberglauben / aberglauben 

239:21 / 277 då varder ock hans hustru / då varder och hans hustru 

255:24 / 297 trädplanteringar / träplanteringar 

256:  1 / 297 (se Förra Bandet, s. 241) / (se häftet 5) 

259:31 / 302 träd, träds frukt / trä, träs frukt 

264:16 / 306 Järntorget / jerntorget 

264:30 / 307 stridsskrifter / stridskrafter 

269:  6 / 312 Hjertskott / hjertskott 

269:  7 / 312 Hjernbrott / hjernbrott 

289:26 / 335 halskläden, handskar / halskläden handskar 

293:  6 / 339 färgverkan / färgverken 

302:23 / 349 (Nya skapelsen), / (Nya skapelsen) 

306:15 / 353 dagar / dager 

318:  1 / 366 Vatikanen / vatikanen 

327:13 / 177 gardies- / gardies 

328:  9 / 378 och / oeh 

349:12 / 405 sin mors fränder / sin mans fränder 
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Register, Illustrationsförteckning och Översikt (SV 10) 

I första upplagan av Svenska Folket ingår »Alfabetiskt register till båda banden», 

»Illustrationsförteckning» och »Detaljerad öfversigt öfver arbetets innehåll» i slutet  

av del II. Dessa etableras med normaliserad stavning i slutet av SV 10 (ss. 611–666;  

se även den inledande kommentaren s. 609 f.). 

I vilken utsträckning Sg har varit inblandad i utarbetandet och tryckningen framgår 

inte av källorna. Man kan emellertid räkna med att Sg har sanktionerat dem i första 

upplagan och att han har medverkat aktivt i upprättandet av åtminstone Register och 

Översikt. Många uppslagsord i registret, vilka fungerar som sammanfattningar av eller 

benämningar på sådant som omtalas i texten, har rimligen Sg till upphovsman. Ett par 

exempel på kvalificerade uppslagsord är Adressfriheten, som sammanfattar följande 

resonemang: »Detta tycktes byggt på frisinnade grunder och vann genast en betydande 

genklang, som oupphörligen växte, så att man år 1865 verkligen hade för sig en stark 

folkopinion, som gav sig uttryck i åtskilliga adresser och petitioner till konung och 

minister» etc. (SV 10, s. 337 f.), och Förvisningar, som syftar på »Tjuvar och mördare 

drevos i landsflykt, visades ur socknen, ur häradet» (SV 10, s. 23). Exemplen på 

liknande uppslagsord som bör emanera från Sg skulle kunna mångfaldigas 

(Begravningar till sjöss, Emigrantpionjärer, Puderhår, Kronoarbetsfolk, Holländares 

ärelöshet i handel etc.). 

I Samlade Skrifter exkluderar John Landquist registret med motiveringen att det 

»icke skrivits av Sg utan uppgjorts på förlaget och dessutom är fragmentariskt och i det 

hela ganska bristfälligt» (SS 8, s. 483). Landquist belägger emellertid inte sitt påstående 

att Sg inte skulle ha upprättat registret.  

Vad beträffar översikten kan denna knappast vara författad av någon annan än Sg. 

Den fungerar nämligen inte bara som en detaljerad repetition av innehållet utan också, 

på ett annat plan, som en sammanfattning av Sgs argument genom hela framställningen 

i Svenska Folket. Händelser och företeelser summeras på ett mycket insatt och 

välformulerat men ibland elliptisk sätt. Den muntliga sångarkulturen under vikingatiden 

omtalas: »Skalderna sjöngo icke på kalvskinn och trästockar» (SV 10, s. 651; jfr SV 9, 

s. 51). »De levande fornfynden skola tala, då flintstenarne tiga» heter det om etnologins 

och den muntliga traditionens fördel gentemot arkeologin (SV 10, s. 661 f.; jfr s. 151).  
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Texterna till registret, förteckningen och översikten etableras enligt samma principer 

som huvudtexten. Vid skiljaktigheter mellan texterna i dem och huvudtexten gäller 

följande särskilda etableringsprincip: 

Ord som stavas på ett annat sätt i registret, illustrationsförteckningen och översikten 

än i huvudtexten behåller sina stavningsvarianter i de förra texterna, under förutsättning 

att varianterna utgörs av språkligt acceptabla former. Så bibehålls exempelvis i registret 

uppslagsorden Konglige Majestetet där huvudtexten har Kongliga Maijestetet och på 

samma sätt accepteras i registret uppslagsorden Stockholmsposten resp. Postryttaren där 

huvudtexten har Stockholms-posten resp. Post-Ryttaren. 

Undantag från denna regel görs i fråga om stavningen av personnamn; namn som 

stavas annorlunda än i huvudtexten justeras efter denna. 

 

I registret – som innehåller närmare 2000 uppslagsord – görs några smärre 

omplaceringar i ordningsföljden mellan orden på grund av nystavningen i Samlade Verk 

(ord som »Qvinna», »Embete-» etc. normaliseras till »Kvinna», »Ämbete-» och byter 

därför plats i bokstavsordningen), dessutom korrigeras en hel del inkonsekvenser och 

inadvertenser i första upplagan (de beror bl.a. på skiftande principer för användning av 

versaler resp. gemener vid korshänvisningar). Dylika ändringar förtecknas ej nedan. 

Registret kompletteras ej utan följer första upplagans urval och hänvisningar. 

Banala bokstavs- och sifferfel korrigeras i SV.  

Vidare tycks registret till de sista 50–100 sidorna i del II ha utarbetats på grundval av 

ett korrektur. Ett flertal likartade felaktiga hänvisningar till sidan före resp. efter den 

aktuella sidan har uppdagats. Troligen har texten förskjutits något efter detta korrektur. 

Dessa smärre felaktiga hänvisningar har eliminerats i SV.  

Registret, som i U 1 har olika system för att återge sidintervall och följande sidor – 

ibland 133, 134, ibland 133–134, ibland 133–34, ibland 133–4 – får i SV »133, 134» 

eller »133–134», samt »o. följ.» där U 1 har den konstruktionen. Dessa justeringar 

förtecknas ej nedan. 

Registrets sidangivelser har tolkats välvilligt. Där den nya ombrytningen i SV har 

medgivit tydligare sidhänvisningar än motsvarande i U 1 har dessa införts i SV. 
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I illustrationsförteckningen anges bildernas nummer och därigenom deras ordningsföljd. 

I några få fall har ordningsföljden i del I ändrats i förhållande till U 1; endast en bild har 

emellertid flyttats mer än någon enstaka sida (betr. illustrationsförteckningen, se 

redovisningen ovan s. 22). 

Utgivarens egna ändringar (i Register och Översikt) 

Sidhänvisningar ges till registret i SV; i fråga om översikten ges både sid- och 

radhänvisningar. Först anges formen i SV, därefter formen i U 1. 

 

Register 

612 Arndts Sanna kristendom. / Arndts sanna kristendom. 

612 Barnamörderskors bränning. / Barnamöderskors bränning. 

614 Borgarståndet. II. 214. [motsvarar i U 1, 247] / Borgarståndet. II. 247–256. 

[motsvarar i SV, II. 214–222] 

615 Bykiuvalp. / Bykinvalp. 

615 Cederhielm, Josias. / Cederhielm, Jonas. 

618 Fries, E., Botanist. / Fries, E, Botanist. 

620 Gudmarsson, Ulf. / Gudmundson, Ulf.  

624 Judar, judeprivilegier. [---] II. 223–236. / Judar, judeprivilegier. [---] II. 257–269. 

[motsvarar i SV, II. 223–233] 

625 Kien-Long. / Kieu-Long. 

626 Kraveller. / Krafveler, kraveller. 

627 Kyrie Eleeson. / Kyriee Eleeson  

628 Ladulås, Magnus. I. 73, 425–426. / Ladulås, Magnus. I. 477–8. [jfr nedan 629 

Magnus Ladulås] 

629 Macheier. / Machejer. 

629 Magnus Ladulås. I. 73, 425–426. / Magnus Ladulås. I. 64. [jfr ovan 628 Ladulås, 

Magnus] 

630  Mercurius, den svenske. / Merkurius, den svenske. 

636 Sarduk. / Särduk. 

637 Skunkar. / Skurkar. 
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640 Den Svenske Mercurius. / Den Svenske Merkurius.  

640 Säterstuga [---] / Sätesstuga. // Säterstuga. [---] / Säterstuga. 

641 Torsdagsmat. / Tordagsmat. 

643 Vårdkasar. / Vårdkassor. 

 

Översikt 

652:19 hans bostad, hans tjänstepersonal / hans bostad hans tjänstepersonal 

657:34 Vetenskaperna, litteraturen, konsterna / Vetenskaperna, litteraturen konsterna 
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Textvarianter i ett exemplar av första upplagan 

Under arbetet med utgåvan i Samlade Verk av Svenska Folket I upptäckte utgivaren att 

ett exemplar i häftesemissionen 1885 i första upplagan (emission D) innehöll ett 

hundratal smärre, i allmänhet banala, textvarianter (förändrad interpunktion, utbytta 

ändelser av typen -ne och -na m.m.) i en begränsad del av texten (i ark 16–23; ss. 251–

368 i U 1; ss. 232–337 i SV 9). Upptäckten gjordes av en slump vid kontroll av den 

etablerade texten i del I mot detta exemplar, efter det att det hade slaktats av 

Strindbergsredaktionen för att användas som förlaga vid skanning av bilderna i del I. 

Med anledning av upptäckten av textvarianterna i detta exemplar, som var det andra av 

två exemplar av första upplagan av Svenska Folket som användes vid textetableringen 

och därför erhöll beteckningen »ex. B» (jfr ovan ss. 9, 11 f.), företogs en inventering 

hos Strindbergssamlare och på bibliotek etc. av närmare 40 olika exemplar i de olika 

emissionerna av första upplagar av Svenska Folket. Inventeringen gav ett negativt 

resultat såtillvida att inget ytterligare exemplar påträffades som innehöll samma 

textvarianter som »ex. B». 

Att textvarianter på detta sätt uppträder i ett exemplar av häftesemissionen 1885 kan 

hypotetiskt förklaras på följande sätt. När förlaget skulle sälja ut den restupplaga man 

hade kvar 1885 upptäckte man att ark 16–23 hade tagit slut i en del av upplagan. Texten 

till dessa ark sattes och trycktes därför på nytt så att man kunde saluföra ett maximalt 

antal kompletta exemplar. Vid sättningen normaliserade och korrigerade man texten i 

fråga om interpunktion m.m. i förhållande till förlagan, som bör ha varit ett bevarat 

exemplar av U 1 (eventuellt endast de aktuella arken; en del av restupplagan kan ha 

bevarats som lösa ark). Att texten på de aktuella arken inte bara bearbetades punktvis 

utan verkligen sattes på nytt framgår av att det förekommer ett flertal nya radbrytningar 

i dessa. Rimligen tillverkade man flera exemplar av samma typ som »ex. B» men tills 

vidare har alltså endast detta exemplar påträffats. Eftersom ingenting tyder på att Sg har 

haft något att göra med textvarianterna i »ex. B» har dessa inte påverkat etableringen av 

texten i del I. Att SV 9 i några fall etablerar samma normaliserade och korrigerade 

former som uppträder i »ex. B» beror på att SV:s redigeringsprinciper kräver att de 

införs.  
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De omsatta arken motsvarar inte enskilda häften i någon av de tre häftesemissionerna 

– se följande tablå:  

Emission A 1881–82 ark 15–17 = häfte nr 5; ark 18–20 = häfte nr 6;  

ark 21–23 = häfte nr 7 

Emission C 1883–84 ark 15–16 = häfte nr 8; ark 17–18 = häfte 9;  

ark 19–20 = häfte nr 10; ark 21–22 = häfte nr 11;  

ark 23–24 = häfte nr 12 

Emission D 1885 ark 15–20 = häfte nr 5–6; ark 21–26 = häfte nr 7–8 

Att »ex. B» är en del av emission D framgår av att rester av blå häftesomslag har 

påträffats i ryggen av inbindningen i det privatinbundna exemplaret; häftesomslaget 

tycks ha använts som material vid inbindningen. Omslagen till häftesemission D kan 

särskiljas från bokemissionen E genom texten ovan på det främre omslaget. I ett 

fragment av ett omslag i inbindningen återfinns dels »F» i »Svenska Folket» med 

riddarens arm, huvud och plym (jfr dok. nr 9:5), dels delar av häftesomslagets text, med 

den vertikala texten (här med fetstil): 

        »3 ark» 

    »hvarje månad» 

   »kommer sålunda att kosta» 

           »eller 10 kronor» 

De nysatta sidorna fördelar sig på olika ark på följande sätt (antal sidor med nya 

radbrytningar / andra ändringar):  

ark 16: 7 / 2   

ark 17: 4 / 2   

ark 18: 1 / 2   

ark 19: 5 / 6  

ark 20: 0 /   3  

ark 21: 0 /   5  

ark 22: 0 / 12  

ark 23: 0 / 14 

Några exempel på skillnaderna mellan normalversionen av första upplagan och den 

skiljaktiga versionen i »ex. B» kan studeras vid en jämförelse av uppslaget ss. 354–355 i 

dok. nr 9:10; ark 16–23 i »ex. B» återges som dok. nr 9:11. 

I förteckningen nedan ges ett urval av ungefär 40 form- eller interpunktionsvarianter 

som uppträder i intervallet. Man kan iakttaga två tendenser, dels ett striktare 

förhållningssätt än i förlagan (korrigerade former, rättade tryck- och skrivfel, 
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interpunktion enligt regler osv.), dels ett liberalare (eller slarvigare) förhållningssätt 

(semikolon blir kommatecken, nya stavfel osv.). 

Skillnader mellan den normala versionen av första upplagan och »ex. B»  

Förteckningen upptar ett urval skillnader i ändelser, interpunktion m.m. mellan den 

normala versionen av trycket och versionen i »ex. B». 

Först anges sida och rad i SV 9, sedan sida i U 1. Först citeras formen i U 1, därefter 

formen i »ex. B». – Den aktuella arknumreringen för U 1 (inkl. »ex. B») anges till 

vänster med kursiv. 

 

[ark 16 (ss. 241–256)] 

233:24 / 251 förlofningarne / förlofningarna 

234:  1 / 252  bön; hvarpå / bön, hvarpå 

[ark 17 (ss. 257–272)] 

248:  8 / 266 väckande upplifvande / väckande, upplifvande 

251:18 / 270 allt- / igenom // allt / igenom 

[ark 18 (ss. 273–288)] 

267:  5 / 287 verkligheten, med dagsljuset, endast sparsamt / verkligheten med 

dagsljuset endast sparsamt 

[ark 19 (ss. 289–304)] 

270:20 / 291 lofsång öfver konungamagten men icke saknar goda oförskräckta råd / 

lofsång öfver konungamagten, men icke saknar goda, oförskräckta råd 

272:28 / 294 tjugo /tjugu 

273: 8 / 294 är / äro 

276:28 / 299 egde jord, men / egde jord; men  

[ark 20 (ss. 305–320)] 

285:  2 / 308 skeppa / skäppa 

285:  5 / 308 klosterreglor / klosterregler 

287:26 / 310 St. Göran / S:t Göran 

293:18 / 317 aldra / allra 

[ark 21 (ss. 321–336)] 
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296:37 / 322 qvinna, vilken stal; hustru, som mördade / qvinna, vilken stal, hustru, 

som mördade 

301:26 / 328 överherskap / överherrskap 

303:  2 / 329 mägtiga / mägtige 

[ark 22 (ss. 337–352)] 

310:20 / 338 nuvarande / nu varande 

312:28 / 341 gränd; / gränd, 

314:23 / 343 Köpmantorget der / Köpmantorget, der 

314:24 / 343 straxt / strax 

316:35 / 346 den som icke passade på måltiderna fick skylla / den, som icke 

passade på måltiderna, fick skylla 

317:33 / 347 ’inga sjuka få ligga i stadsportarna [---] spetalen vid Danviken’. / 

»inga sjuka få ligga i stadsportarna [---] spetalen vid Danviken». 

[citationstecknen » på s. 347 i »ex. B» tycks bestå av två parenteser: 

))] 

318:25 / 348 K. M:jts / K. Maj:ts 

[ark 23 (ss. 353–368)] 

325:28 / 354 blommeradt under / blommeradt, under 

325:37 / 355 röda, blommerade under / röda blommerade, under 

326:21 / 355 gullskinns / guldskinns 

327:  7 / 356 bordsservis / bordservis 

327:11 / 356 1 ljusstake / en ljusstake 

327:16 / 356 kettel / kettil 

328:25 / 358 rödt siden-atlask / rödt sidenatlask 

329:12 / 359 längan vägg om vägg / längan, vägg om vägg 

333:29 / 363 ’K. Maj:ts ask och kryddkista’ / »K. Maj:ts ask och kryddkista» 

333:38 / 363 russin, blå och långa, fikon / russin, blå och långa fikon 

333:40 / 363 lakris / lakrits 

333:40 / 363 miriam / mejram 

335:15 / 366 härnere / här nere 

335:25 / 366 nejlickor / nejlikor 

336:21 / 366 messing, jern, träd / messing, jern, trä 
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Bevarade korrekturark 

Några korrekturark finns bevarade till Svenska Folket I, daterade juli–september 1881. 

De har inte funnits i Sgs kvarlåtenskap (Kungl. Biblioteket, SgA:3; inköpt av Carlheim-

Gyllensköld från H. Fischer 1921; brev till Carlheim-Gyllensköld 2/4 1921 i Carlheim-

Gyllenskölds-samlingen 26:1; KB). Det handlar om korrektur på två olika typer av 

sämre papper från olika stadier på några av de första åtta arken med och utan ändringar 

av Sg; ett av arken innehåller anvisningar av huvudillustratören Carl Larsson rörande 

bilder och rubriker m.m. Även ett sent korrektur på papper av god kvalitet av de tre 

första arken har överlevt tryckeriprocessen.  

Ett korrektur på Sgs baksidestext till häfte nr 3, »Meddelande från Författaren», finns 

veterligen bevarat endast i en fotografisk kopia (Olof Rabenius, Fritzes Bokförlag 

110 år. En minneskrönika, 1947, motsatt sida till s. 72; återges även i SV 10 som bild 

nr XXVII).  

Samtliga bevarade korrektur återges som dok. nr 9:12–9:25. 

Korrekturen försågs på Central-tryckeriet med en datumstämpel i vilken med 

färgpenna noterades att de utgjorde första, andra eller tredje korrektur (fjärde 

korrekturet på bättre papper saknar stämpel). Några av de bevarade korrekturarken 

(1, 2, 4) saknar ordningsnummer, men ark 1 och 2 är säkerligen förstakorrektur. Sg 

omnämner den 29 juli 1881 att han läser korrektur på första arket, som är daterat samma 

datum (brev till Richard Bergström). Ark 2 har samma datering som ark 1, medan ark 3 

som är daterat dagen efter (30/7) har ordningsnumret 1 ifyllt. Sg omtalar de tre arken 

som en enhet på första sidan av ark 3 (s. 33; se nedan s. 38). Det finns däremot inga 

uppgifter om korrekturläsning av det fjärde arket som är daterat 6 augusti, och som 

teoretiskt skulle kunna vara ett senare korrektur, men det är antagligen i likhet med de 

andra två arken utan ordningsnummer ett förstakorrektur. Korrekturet på bättre papper 

omnämns som ett fjärde korrektur »rentryckt» i en anteckning på tredje korrekturet 

(ark 3, se nedan s. 46).  

Samtliga bevarade korrekturark kommer från produktionen av de två första häftena i 

den första häftesemissionen. De stämplade dateringarna kan jämföras med utgivnings-

datum för de första häftena. Det första häftet (5 ark) utgavs 15–21 september 1881; 

bevarade korrektur är daterade 29 juli–13 augusti. Det andra häftet (3 ark) utgavs  
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13–19 oktober 1881; bevarade korrektur är daterade 26–28 september. (Jfr tablå i 

»Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 531.) 

De bevarade korrekturen har alltså tryckts på papper av tre olika kvaliteter: första 

korrekturets ark 1–4 på dåligt papper; första korrekturets ark 6 och 8 samt andra och 

tredje korrekturet på något bättre papper; fjärde korrekturet på papper av god kvalitet. 

Korrekturen tryckta på papper av sämsta kvalitet är i dåligt skick och håller på att falla 

sönder (2008). Samtliga faksimiler är reproducerade från äldre fotokopior av 

korrekturen (med undantag av de sidor i korrekturen som avfotograferades för bilder i 

kommentaren till SV 10). 

De bevarade korrekturarken fördelar sig enligt följande: 

 

Första korrektur (K 1): 

Ark 1 (ss. 1–16). »29 JUL 81». Utan ändringar. (Ordningsnumret ej angivet.) 

Ark 2 (ss. 17–30, ss. 31–32 saknas). »29 JUL 81». Utan ändringar. 

(Ordningsnumret ej angivet.) 

Ark 3 (ss. 33–48). »30 JUL 81». En ändring av annan hand. 

Ark 3 (ss. 33–48). »30 JUL 81». Med ändringar av Sg.  

Ark 4 (ss. 49–64). »8 AUG 81». Med ändringar av Sg. (Ordningsnumret ej 

angivet.) 

Ark 4 (ss. 49–64). »8 AUG 81». Med ändringar av Carl Larsson. (Ordningsnumret 

ej angivet.)  

Ark 6 (ss. 81–96). »26 SEP 81». Med ändringar av Sg.  

Ark 8 (ss. 113–128). »28 SEP 81». En ändring av annan hand.  

Andra korrektur (K 2): 

Ark 6 (ss. 81–96). »28 SEP 81». Med ändringar av annan hand.  

Tredje korrektur (K 3): 

Ark 3 (ss. 33–48). »13 AUG 81». Med ändringar av Sg.  

Fjärde korrektur (K 4): 

Ark 1 (ss. 1–16). Med ändringar av annan hand. (Utan stämpel och 

ordningsnummer.) 

Ark 2 (ss. 17–32). Utan ändringar. (Utan stämpel och ordningsnummer.) 
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Ark 3 (ss. 33–48). Med en ändring av Sg; ytterligare två ändringar, möjligen 

av Sg. (Utan stämpel och ordningsnummer.)  

Korrektur till Sgs baksidestext till häfte nr 3, med ändringar av Sg och någon annan. 

 

Man kan inte i något fall följa hela sättningsprocessen av ett ark mellan första korrektur 

och fjärde korrektur. Nedan ges en schematisk översikt över bevarade korrektur ark för 

ark. Ark utan ändringar markeras med »x». Där ändringar har gjorts för hand anges 

detta; »Sg» står för Strindberg, »CL» för Carl Larsson, och »Ä» för ändringar med 

annan hand; de smärre ändringar och anteckningar av andra händer som gjorts i ark där 

Sg resp. CL varit aktiva noteras ej i schemat. 

 

Ark K 1 K 2 K 3 K 4 

  1 x     Ä 

  2 x     x  

  3 Sg / Ä  Sg Sg 

  4 Sg / CL    

  6 Sg Ä 

  8 Ä 

 

Skillnaderna mellan de tidiga versioner av texten som påträffas i korrekturen och den 

färdiga texten i U 1 har ej analyserats i detalj, men några drag i ändringsmönstret kan 

summeras. De första korrekturen på de första arken saknar illustrationer, men har 

tomrum och bildtexter som anger bildens namn och placering. Det kan noteras att man 

ännu har en bit kvar till de slutgiltiga lösningarna vad gäller text- och bildlayout, 

hierarkisering av rubriker och underrubriker m.m. Vid flera tillfällen ändras bild-

placeringar och även bildtexter (några av de tidiga bildtexterna tycks fungera som listor 

över beställda motiv eller innehåller information som blir redundant när bilden är på 

plats). Men ganska tidigt i processen tycks man ha funnit formen (i senare korrektur av 

ark 1–3). De bevarade första korrekturen till ark 6 och 8 ligger vad gäller layouten 

relativt nära U 1. 

Det framgår av Sgs ändringar för hand i korrekturen och av skillnader mellan olika 

korrektur samt mellan korrekturen och U 1 att Sg både rättar felläsningar i satt text och 
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att han förbättrar eller utvecklar sina egna formuleringar. Åtminstone i dessa korrektur 

till de åtta första arken visar han stor omsorg om den text som skall möta läsarna. 

Samtidigt kan noteras att han vid några tillfällen när sättaren har lämnat en lucka i den 

satta texten (antagligen p.g.a. en lakun eller ett lämnat mellanrum i det förlorade 

tryckmanuskriptet eller att sättaren inte kunnat läsa ordet/orden), i stället för att sätta in 

det saknade ordet formulerar om meningen. Detta sker sannolikt antingen för att han 

inte har manuskriptet till hands eller för att han inte har kunnat finna korrekta fakta (se 

K 1, s. 12/K 4, s. 14; K 1, s. 19/K 4, s. 19; nedan s. 37). 

Det framgår också att sättaren och förlaget är aktiva. Förlagsnormaliseringar av 

versaler (från »Folkdrägten och Folkvisan», »Tyskar», »Danskar» och »Finnar» osv.) 

och justeringar av interpunktionen förekommer mellan första korrektur och senare 

korrektur, samt mellan fjärde korrekturet och U 1. Ännu i det fjärde korrekturet önskar 

förlaget justeringar av bilder och bildplaceringar. Några av skillnaderna mellan 

korrekturen och U 1 tyder på att förlaget också kan ha bedrivit censur av text och bild 

(jfr ovan s. 13), t.ex. en fotnot som senare utgår, »Sista landtmarskalken på Riddarhuset 

var af judisk härkomst» (se nedan s. 37), eller två bilder bredvid varandra av en 

»Sköka» och den heliga Birgitta (se nedan s. 40). 

 

Korrekturen beskrivs i förteckningarna nedan. I förekommande fall registeras ett urval 

av ändringar Sg, CL eller andra händer, fr.a. ändringar som har bedömts vara av 

semantiskt och stilistiskt intresse, eller som består av längre tillägg eller strykningar. 

Ändringar av interpunktion och troliga felläsningar av sättare, justeringar av mellanrum 

runt bilder o.dyl. förtecknas i allmänhet ej. Helsidesplancher (eller tomma utrymmen för 

helsidesplancher) har i korrekturen liksom i U 1 blanka baksidor.  

Korrekturändringarna är gjorda med bläck om ej annat anges. I förteckningarna ges 

först sid- och radhänvisning till SV 9, därefter sidnummer till korrekturet. (I beskriv-

ningarna ges först korrekturets sidnummer, därefter sid- och radhänvisninng till SV 9.) 
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Första korrektur 

Ark 1 (ss. 1–16; i SV 9, ss. 9:1–26:18). Med stämpel på s. 1: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 29 JUL 81 / [lucka] KORREKTURET.» (ordningsnumret ej angivet). 

Utan ändringar. – Med tomrum på sidorna för illustrationer, men med bildtexter, och 

med musiknoter. Se dok. nr 9:12.  

Många avläsningsfel: bl.a. »Lady Coro» för »Lady Cow» (s. 16; SV 9, s. 24:33); 

»Holländska Stugan» för »Halländska Stugan» (bildtext nr 10).  

Enstaka mellanrum för senare ifyllande av korrekt ord: »innevånarne i Färs härad 

och i [lucka] härad» (s. 12) har formulerats om i K 4 (s. 14), »innevånarne i tvenne 

härad» (SV 9, s. 21:26). 

En fotnot som senare utgår: s. 13; SV 9, s. 22:29 efter »rikets största possessioner»: 

»Sista landtmarskalken på Riddarhuset var af judisk härkomst.»; fotnoten återfinns ej i 

K 4 eller U 1 (s. 14). 

 

Ark 2 (ss. 17–30, ss. 31–32 saknas; i SV 9, ss. 26:18–39:16). Med stämpel på s. 17: 

»CENTRAL-TRYCKERIET / 29 JUL 81 /  [lucka] KORREKTURET.» (ordnings-

numret ej angivet). Utan ändringar. – Med tomrum på sidorna för illustrationer, men 

med bildtexter, och med musiknoter. Se dok. nr 9:13.  

Flera avläsningsfel: bl.a. »Oreliis» för »Orchis» (s. 17; SV 9, s. 26:28); »Eddarne» 

för »Eddorna» (s. 18; SV 9, s. 28:7).  

En intressant stavningsvariation: »thor-/skägg», »thordön», »Thor», »Torshammare» 

(s. 30) blir i K 4 »thors-/skägg», »tordön», »Thor», »Thorshammare» (s. 31) och har i 

U 1 korrigerats till det konsekventa »tors-/skägg», »tordön», »Tor», »Torshammare» 

(s. 31; SV 9, s. 39). På samma sida har »tog alltid vägen» i K 1 ändrats till »tog alltid 

kosan» i K 4 och U 1 (SV 9, s. 39:16). 

Enstaka mellanrum för ifyllande av korrekt ord: »såsom den i  [lucka]  gängse om 

dem» (s. 17 not) formuleras i K 4 (s. 19) »såsom den om dem» (SV 9, s. 27:29). 

Bildtexter som senare ändras: nr 14 »Stensö borg = Vikingaborg» blir i K 4 »Ruin af 

Vikingaborg» och i U 1 »Ruin af vikingaborg»; nr 18, 19 »Horn och lur. / De äldsta 

svenska instrumenten»; den andra meningen saknas i K 4 och U 1. 
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Ark 3 (ss. 33–48; SV 9, ss. 41:33–57:1). Med stämpel på s. 33: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 30 JUL 81 / 1 KORREKTURET.» (siffran 1 med blåpenna). En 

ändring av annan hand. – Med tomrum på sidorna för illustrationer, men med bildtexter, 

och med musiknoter. Även två runor finns tryckta (s. 42; SV 9, s. 51). Se dok. nr 9:14.  

En korrekturändring på s. 35 »Telge» ändras till »Telje» med blåpenna, troligen ej av 

Sg (SV 9, s. 44:1). Jfr nedan K 3 ark 3 och K 4 ark 3, där samma ändring begärs. 

Flera avläsningsfel: bl.a. »Kaggdjupet» för »Koggdjupet» (s. 33 not; SV 9, s. 45 not); 

»Hissingen» för »Hisingen» (s. 44 not; SV 9, s. 53 not); »Kapstaden» för »Köpstaden» 

(bildtext 30).  

Enstaka mellanrum för ifyllande av korrekt ord: »ett snedstreck öfver de fem 

[lucka]» (s. 41; SV 9, s. 50:15); jfr Sgs ändring av textstället i det andra exemplaret av 

K 1, se nedan. 

En formulering om Birka är här och i följande korrektur mer tvärsäker än i trycket: 

»Han skall som bekant upp till Birka, hvilket enligt vår äldsta krönika ’låg på en ö i 

Mälaren som heter Björkö;’», har i U 1 ändrats till det försiktigare »enligt en av våra 

äldsta krönikor» (SV 9, s. 43:16; K 1, s. 35; K 3 s. 37 [med kolon i slutet av meningen], 

K 4 s. 36 [med punkt i slutet av meningen]; U 1 s. 36). Jämför Sgs intresse för Birka 

och tidningspolemik i ämnet i början av 1880 (»Tillkomst och mottagande», SV 10, 

s. 390 f.). 

Bildtexter som senare ändras: nr 27 och 28 byter plats; »28. Hus från Hednatiden» 

ändras av Sg i K 1 till »Hednatidens bondstuga»; nr 32 »Husgeråd från hednatiden» blir 

i U 1 »Husgeråd från hedna tiden» (SV 9, nr 33); Sg gör ändringarna i det andra 

exemplaret av K 1, ark 3, se nedan. 

 

Ark 3 (ss. 33–48; SV 9, ss. 41:33–57:1). Med stämpel på s. 33: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 30 JUL 81 / 1 KORREKTURET.» (siffran 1 med blåpenna). Med 

ändringar av Sg. – Illustrationerna är tryckta separat och har klistrats och/eller lackats in 

på rätt platser (bild nr 31 är upp- och nedvänd). Med bildtexter, och med musiknoter. 

Även två runor finns tryckta (s. 42; SV 9, s. 51). Se dok. nr 9:15. 

Nedtill på korrekturets första sida har Sg skrivit: »2dra Korr önskas naturligtvis på 

alla tre arken.» Tryckerifaktorn har på några ställen skrivit kommentarer (ovan rubriken 

»FÖR TUSEN ÅR SEDAN» i kolumntiteln s. 33): »Obs annan stil, se föreg arken och mera 
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mellanrum.»; (invid bild nr 27, en synål, s. 33): »väl trångt»; (under en fotnot på s. 35, 

ovan vilken Sg vill införa ett avskiljningsstreck): »Notlinier är numera ej ’fint!’ / 

Faktorn» (U 1 s. 36; jfr SV 9, s. 44; fotnoterna i U 1 saknar avskiljningsstreck); (ovan 

avdelningsrubriken »Medeltiden», vilken ringats in, s. 47:) »annan stil / se förest.» 

(otydligt). – Sg rättar fornsvenskan i sången (s. 43); jfr bild nr XXIII i SV 10. 

Ändringar av Sg: 

 

42:bild 28 / 33 28. Hus från Hednatiden. ä t 28. Hednatidens bondstuga. 

42:17 / 34 i norr och ä t i norr, och 

43:14 / 35 England, Danmark i vester och Ryssland, Grekland i öster ä t 

England och Danmark i vester samt Ryssland och Grekland i öster 

45:17 / 36 e »hette»: äfven tillagt 

46:  1 / 37 bekanta tusenåriga ekarna ä t kända tusenåriga ekarne 

46:37 / 38 brukade att ligga i ä t brukade som sängar 

46:38 / 38 hänglås och nyckel ä t hänglås och nyckel [ej kursiv] 

47:17 / 38 jern eller brons / jern eller brons [ej kursiv] 

48:bild 33 / 38 32. Husgeråd från hednatiden. / Brynsten. Glaskärl. Knif med 

slida. Sax. Örslef och tång. / Nyckel. Skedar af trä. Skål af brons. 

ä t 32. Husgeråd från hednatiden. / Skedar. Skål. Glaskärl. 

Brynsten. Knif med slida. Sax. Örslef och tång. Nyckel. 

47:35 / 39 arabiska mynten åter man ä t arabiska mynt åter som man 

49:18 / 40 mjödet har man mindre reda på ä t mjödet har man mera reda på  

50: 5 / 41 e »sinnade»: gå ut tillagt 

52: 3 / 43 bi– -ma ä t bu – na 

52: 3 / 43 veil ä t veit 

52: 4 / 43 björ– –at ä t bjór- -at 

52: 5 / 43 a- -dru ä t æ- -dru 

52: 5 / 43 kal-lar ä t hal-lar 

52:10 / 43 voro sinnrikare än ä t voro lika sinnrika som  

55:20 / 46 e »men det»: tog igen den och det var senast adertonhundranio, 

och det är denna långa kretsvandring vi nu begynna. ä t håller på 
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att taga igen den nu, och det är genom dessa tio sekler till nu vi gå 

att begynna vår forskningsresa. 

 

Ark 4 (ss. 49–64; SV 9, ss. 55:11–70:20). Med stämpel på p. 49: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 6 AUG 81 /  [lucka] KORREKTURET.» (ordningsnumret ej angivet). 

Med ändringar av Sg. – Med tomrum på sidorna för illustrationer, men med bildtexter. 

Se dok. nr 9:16. 

Korrekturets första sida avslöjar att det har blivit satt efter Sgs korrekturändringar i 

ark 3 (K 1). Ändringen 55:20 / 46 är införd på s. 49. 

På s. 52 har Sg skrivit ett meddelande »Till Sättaren!» vilken har haft problem att 

hitta de rätta underordningsgraderna för rubrikerna (jfr SV 10, bild nr XXIV): 

»Menniskorna är öfvertitel / till / Kap. 1 Utseende Skick och sed. Tilltalsord. Titlar. 

Oqvädinsord. / Det manliga utseendet etc. äro undertitlar. (Sättes Derför med mindre 

stil) / Kap. 2 Kungen. / Kap. 3. Riddaren / Kap 4 os.v.» – Av detta korrektur att döma 

har man ännu en bit kvar till den slutgiltiga hierarkiseringen av rubriker m.m. i U 1  

(jfr ex.vis. s. 52 f.). Rubrikerna av typen »Det manliga utseendet» (s. 53; SV 9, s. 62:1) 

ändras i korrekturet så att de i U 1 markeras med spärr och inleder stycken på samma 

rad som brödtexten. – Man noterar de ändrade bildtexterna, som i sina ursprungligare 

former kan avslöja något om förlagorna till enskilda bilder. Man noterar också att 

bildtexten till bild nr 45, »Sköka» (placerad bredvid S. Birgitta, s. 59), ej ströks i detta 

korrektur, men att varken bild eller bildtext finns med i U 1. 

Ändringar av Sg: 

 

55:15 / 49 e »vållande till»: Svenska Folkets första riksdagsbeslut, och ä t ett 

Svenska Folkets riksdagsbeslut, som 

57:  1 / 51 e »MEDELTIDEN»: (Eller Katolska Tidehvarfvet / Från 

Kristendomens förkunnande / 830 till Lutherska Lärans införande 

1530.) tillagt, struket samt återtaget [»1530» och återtagning med 

blyerts] 

59:  1 / 53 e »Menniskorna»: och Lefnadssättet / Kap. 1. tillagt 

59:  4 / 53 e »Titlar.»: Oqvädingsord. ä t Oqvädinsord. [utgår i U 1 där ordet 

ersatts av »m.m.»; samma ord rättas flera ggr nedan] 
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59:  8 / 53 e »frågan, om»: ansigtena hafva ä t det menskliga anletet har 

62:  1 / 53 e »Skönhetstypen för»: 1300-talet, angifven af S:t Birgitta ä t  

1300-talet angifves sålunda af S. Birgitta 

63: 6 / 56 e »behagfulla»: lockar eller lugg. ä t testar. 

61:bild 40 / 56 40. Brieus Benedict-banan. ä t 40. Prest. 

62:bild 41 / 57 41. Thord, murmästareålderman. ä t 41. Murmästareålderman. 

[i U 1 »41. Borgare.»; jfr förlagan som återges som dok. nr 9:39] 

64:24 / 57 e »blir mera»: framträdande ä t utspringande 

64:29 / 57 h. Birgitta ä t S. Birgitta 

65:11 / 57 e »utan lades»: långsåt varandra ä t ihop 

65:19 / 58 e »Blygsel: nedslagna ögon»: och händerna skylande det hemliga 

str 

63:bild 42 / 58 42. Skoklosterbonde. ä t 42. Bonde. 

64:bild 43 / 58 43. Qvinna från medeltiden. ä t 43. Qvinna. 

65:bild 44 / 59 44. S:t Birgitta. ä t 44. S. Birgitta. 

66:17 / 60 e »bugning torde»: icke ha varit allmän ä t vara en senare tids 

uppfinning 

66:25 / 60 e »Tilltalsord och titlar.»: voro str 

67:20 / 61 e »Man uppgifver»: derför str 

67:21 / 61 e »tronen»: derför str 

68:  2 / 61 e »straffades af»: eller tilldömdes tillagt 

68:  7 / 61 bykin-hvalp ä t bykiu-hvalp 

68:  7 / 61 frälsgirvä ä t frälsgifvä 

68:19 / 62 bum- / habiter ä t bun- / kabiter 

69:20 / 62 rasnavarger ä t kasnavarger 

69:  2 / 62 Kungen. ä t Kap. 2. Kungen. 

70:  5 / 62 e »Att valet»: i forntiden tillagt 

68:29 / 62 biltoga ä t biltoge 

 

Ark 4 (ss. 49–64; SV 9, ss. 55:11–70:20). Med stämpel på s. 49: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 6 AUG 81 /  [lucka] KORREKTURET.» (ordningsnumret ej angivet). 
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Med ändringar och kommentarer av Carl Larsson. – Med tomrum på sidorna för 

illustrationer, men med bildtexter. Se dok. nr 9:17. 

Korrekturets första sida avslöjar att det har blivit satt efter Sgs korrekturändringar i 

ark 3 (K 1). Ändringen 55:20 / 46 är införd på s. 49. 

På s. 52 skriver CL angående rubrikerna och layouten på uppslaget: »Öfverföras till 

denna sidan så att rubriken, början af texten och teckningen till ’det Manliga utseendet’ 

kommer på andra sidan och gör ’ett vackert uppslag’; och är då att hoppas det alla till 

samma afdelning hörande gubbar komma inom sitt rätta textområde. / C. L.» (senare str. 

med blyerts). (Återges i SV 10, bild nr XXV.) 

På s. 55 kommenterar CL bildernas placering på uppslaget: »Teckningarne till 

adelsmannen och bonden böra ha lika fin plats och encadreras med en typografisk linie. 

/ C. L.» (encadreras ’inramas’). 

På s. 56 kommenterar CL bildernas placering på uppslaget (samt följande uppslag): 

»Presten, Muraren, Qvinnan, St. Birgitta och Skökan bör ha hvar sin plats, deraf må 

Muraren och Skökan inramas på samma sätt som adelsmannen och bonden / 

De encadrerade böra stå vid öfverkanterna. / C.L.» (encadrera ’inramade’).  

På ss. 62–63 kommenterar CL ånyo layouten: »[Rubriken ’Kungen’.] bör börjas på 

ny sida med teckning, rubrik och text.» (s. 62). Man kan notera att CL stryker bildtexten 

på s. 63 – »46. Konungens upphöjande af folket vid Mora stenar.» – med orden »Ingen 

underskrift.» (jfr ovan s. 40). 

 

Ark 6 (ss. 81–96; SV 9, ss. 88:4–101:33). Med stämpel på s. 81: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 26 SEP 81 / 1 KORREKTURET.» (siffran 1 med rödpenna). Med 

ändringar av Sg. – Delvis med tryckta illustrationer, delvis med tomrum på sidorna för 

dessa och med bildtexter, och med musiknoter. Se dok. nr 9:18. 

Nedtill på korrekturets första sida (s. 81) har någon skrivit med blyerts (trol. någon 

på sätteriet): (till höger) »nytt korr. hastar!»; (till vänster) »låt bli härefter alla 

typografiska ramar!», med syftning på en av Sg oönskad ram kring bild nr 51 av en 

nunna (s. 83; SV 9, s. 101 bild nr 56), där Sg har nedskrivit följande: »Hvad är detta för 

dumma tafvelramar! / Texten måtte väl vara god nog till ram åtminstone! / Fäll ner den i 

venstra hörnet och sätt texten till höger! / Se nedan! / Förf.» (»Se nedan!» med blyerts.) 

Sg förtydligar med en skiss nedtill t.v. och med en kommentar t.h. (båda med blyerts): 
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»Duger inte detta?» (jfr faksimil av korrekturet i SV 10, bild nr XXVI). – På samma 

sida (p. 83) har Sg antecknat i övre marginalen bredvid rubriken: »(Obs! Sedan kommer 

ju Biskopen Presten och Klockaren)», samt bredvid kapitlets underrubrik givit följande 

kommentar (som han sedan strukit): »Skall det vara så smått!» 

Man noterar Sgs självironiska kommentar till sin varierande stavning av ordet 

bygnad/byggnad (s. 85; SV 9, s. 91:33, 38): »(Obs! den sköna omvexlingen i 

Författarens stafning af bygg- och byg-)». Det ord (»bygnad»/»byggnad») som Sg 

markerar två gånger på sidan som exempel har i U 1 fått konventionell stavning 

(»byggnad»). 

Sg ber på s. 87 att få se bild »53. Vadstena kloster» (bildtexten tillagd med blyerts av 

annan hand; SV 9, s. 93, bild 52): »Författaren ville gerna se Vadstena innan det 

tryckes! Har icke ännu sett en skymt af det! Är det en Haglundare? / Så stor?» (dvs. på 

en hel sida). Förläggaren svarar, med blyerts: »Beder att få låna hem stocken, kliché, 

eller helst ett afdrag / Fritze». Av handstilen att döma är det inte förläggaren Karl 

Kruhs, vilken handhade utgivningen av Svenska Folket, som signerar med »Fritze». 

C.E. Fritzes Bokförlags AB drevs sedan 1870 av Kruhs och Bernhard Söderberg. –  

I K 2 lyder den med annan hand med blyerts skrivna bildtexten: »53. Vadstena kloster i 

fogelperspektiv» (s. 87); i U 1: »Rekonstruerad vy af Vadstena kloster» (s. 87). 

Noterbart är att s. 81 i korrekturet motsvarar s. 81 i U 1, vilket antyder att man löst 

många av de typografiska problem som korrekturen på de tidigare arken vittnade om.  

Ändringar av Sg: 

 

  88:17 / 81 e »kanske något»: prosaiska ä t mycket, 

  88:20 / 81 e »funnit»: mycket ä t rätt 

  88:38 / 82 e »sparsamhet»: ock så. ä t och sådant. 

  90:  1 / 83 KAP. 4. / De andlige. Klostret. ä t Kap 4. / De Andlige. Klosterfolk. 

101:bild 56 / 83 51. Nunna som knypplar. ä t 51. Vadstena-nunna. 

  91:  1 / 84 e »samhälle,»: de ä t utan 

  91:11 / 84 worter- / reylor ä t klosterreglor 

  92:  6 / 85 S:t Britas ä t S. Britas [även s. 86] 

  94:  5 / 86 e »apostlarne,»: fyra messedjeknar och åtta lekmän ä t 

messedjeknar fyra och lekmän åtta  
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  97:  6 / 92 mo-ter ä t ma-ter 

  97:  8 / 92 [åttonde tonen i notskriften ändrad, med kommentaren: »obs fiss / 

icke d»] 

  97:  8 / 92 [fotnotstecken inskjutet i slutet av strofen, e »salve»; fotnotstext:] 

Jemför med slutstrofen: O Guds Lamm, i Svenska Messan, samt 

sista takterna i melodin till Fredmans 14e Epistel af Bellman. tillagt 

  98:  7 / 93 Då han slutade ä t Beda predikade på; då han slutat 

  98:14 / 93 Hac ä t Hæc 

  98:30 / 94 som är omöjligt ä t hvilket är omöjligt 

  99:  2 / 94 e »hostian»: i näbbet str 

100:  1 / 95 Tystnaden som ä t Tystnaden,  

100:13 / 96 e »de äfven»: genom samma glugg str 

 

Ark 8 (ss. 113–128; SV 9, ss. 114:26–129:8). Med stämpel på s. 113: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 28 SEP 81 / 1 KORREKTURET.» (siffran 1 med bläck). Med en 

ändring av annan hand. – Delvis med tryckta illustrationer, delvis med tomrum på 

sidorna för dessa. Se dok. nr 9:19. 

På s. 115 har någon, ej Sg, med blyerts lagt till bildtexten »57. Skomakargatan» 

under bilden (bild nr 59. »Medeltidsgata», U 1 s. 115/SV 9, s. 117). (Sg omnämner 

bilden som »Skomakargatan» i brev till Haglund 25/5 1881, 20/10 1881.) 

Två kapitel har annan numrering än i U 1: »KAP. 6. / Handtverkaren» (s. 114) blir i 

U 1 kapitel 5 (s. 114; SV 9, s. 116); »KAP 7. / Köpmän, sjömän» (s. 124) blir i U 1 

kapitel 6 (s. 126; SV 9, s. 124). Möjligen har avsnittet med underrubriken »(Biskop, 

prest och klockare)» som nu ingår i kapitel 4, »De andlige. Klosterfolk», tidigare varit 

ett eget kapitel 5 (U 1 ss. 83–113, med avsnittet »(Biskop, prest och klockare)» 

s. 103 ff.; SV 9, ss. 90–115, med avsnittet »(Biskop, präst och klockare)» s. 108 ff.). 

Kapitelrubriken blir på detta sätt missvisande. Tyvärr finns inte ark 7 – i vilket 

kapitelrubrikerna skulle ha ingått – bevarat, varför hypotesen inte kan prövas. 
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Andra korrektur 

Ark 6 (ss. 81–96; SV 9, ss. 88:4–101:33). Med stämpel på s. 81: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 28 SEP 81 / 2 KORREKTURET.» (siffran 2 med blåpenna). Med 

blyertsändringar, ej av Sg. – Delvis utan illustrationer men med bildtexter, och med 

musiknoter. Se dok. nr 9:20. 

Kapitel 4 inleds fortfarande med bilden av en »Vadstena-nunna», ej som senare i U 1 

(s. 83) med »Munkar i ateliern» (SV 9, s. 90; nunnan återfinns i SV 9, s. 101 bild nr 56). 

– På den tomma s. 87 återfinns dels en bildtext med blyerts av annan hand: »53. 

Vadstena kloster i fogelperspektiv», dels en kommentar med blyerts (synbarligen 

samma hand som i föregående korrektur på samma sida undertecknat med »Fritze»): 

»Låt denna sidas illustration byta plats med sidan 89/90 så slipper uppslagsöppning ha 

en blank sida». I U 1 lyder bildtexten »Rekonstruerad vy af Vadstena kloster» (s. 87; 

SV 9, s. 93). 

Ändringar av annan hand: 

 

90: 2 / 83 e »De andlige.»: Klostret. ä t Klosterfolk. 

—     / 85, 89, 91, 93, 95  [kolumntitel:] DE ANDLIGE. KLOSTRET. ä t DE ANDLIGE. 

KLOSTERFOLK. 

93:bild 53 / 87 bildtexten 53. Vadstena kloster i fogelperspektiv tillagd 
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Tredje korrektur 

Ark 3 (ss. 33–48; SV 9, ss. 38:19–55:21). Med stämpel på s. 33: »CENTRAL-

TRYCKERIET / 13 AUG 81 / 3 KORREKTURET.» (siffran 3 med blåpenna). Med 

ändringar av Sg. – Utan illustrationer men med bildtexter. Se dok. nr 9:21. 

På korrekturets första sida nedtill t.h. med blåpenna: »nytt korr!»; nedtill t.v. ett svar 

med blyerts: »4o korr har Ni fått rentryckt» (svårläst). Ordväxlingen som antagligen 

pågår mellan förlag och sättare visar att det bevarade korrekturet på gott papper är ett 

fjärde korrektur, »rentryckt».  

Pagineringen är ny i förhållande till det första korrekturet, möjligen p.g.a. att flera 

bilder tillkommit eller att inledande sidor har fått pagina (första bild i ark 3: K 1 nr 27, 

K 3 nr 22). 

Ändringar av Sg; 44:1 / 38 (trol.) av annan hand: 

 

41:25 / 35 e »avbildade på»: Trojanikolonnen ä t Trajanikolonnen 

43:32 / 38 e »genom Stockholm»: hvars smala rännor, genom de omgifvande 

berg- och sandbäddarna icke kunnat ha varit bredare fordom; str 

44:  1 / 38 e »Maren var»: Telges hamn bokstaven »g» str med blåpenna 

[sannolikt ej av Sg; jfr ovan K 1, ark 3, s. 35 och nedan K 4, ark 3, 

s. 36] 

44:  1 / 38 e »och då»: samtidigt str 

44:  2 / 38 e »landtungan,»: hvilket icke kunde ha varit så svårt ä t kunde 

uppgrundningen icke ha varit så svår 

44:  4 / 38 e »gå i land»: dermed. ä t med dess genomgräfning. 

44:11 / 38 e »svart-lera,»: det vill säga ä t eller [slår ej igenom i U 1] 

51:  9 / 44 e »order»: inskars ä t inskuros 
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Fjärde korrektur 

Ark 1 (ss. 1–16; SV 9, ss. 9:1–24:29). Med ändringar av annan hand. (Utan stämpel och 

ordningsnummer.) – Med bilder och bildtexter. Se dok. nr 9:22. 

På s. 5 i marginalen vid bild »2. Morakarl på 1600-talet» med blyerts: »Borde denna 

ej ritas om? / i likhet med motstående». Bilden har något ändrats i U 1; den mörka 

bakgrunden har eliminerats så att bilden (liksom motstående bild nr 1) har ljus bakgrund 

(SV 9, s. 13). 

På s. 9 i marginalen vid bild »9. Bonde från Skokloster» med blyerts: »Kan ej denna 

flyttas upp i Jemnhöjd med de båda motstående? / Borde den ej ritas om (utan fond)?» 

Bilden har ej ändrats (eller ritats om) i U 1 (jfr SV 9, s. 17). 

I marginalen till s. 12 med blyerts vid notlinjerna (e »detta utseende»): »Större / Ram 

/ här.», respektive (e »följande utseende»): »för stort / mellanrum» (SV 9, ss. 19–20). 

Instruktionerna har följts i U 1. 

 

Ark 2 (ss. 17–32; SV 9, ss. 24:29–40:38). Utan ändringar. (Utan stämpel och ordnings-

nummer.) – Med bilder och bildtexter. Se dok. nr 9:23. 

Avdelningsrubriken s. 21 lyder ännu i detta fjärde korrektur »HEDNATIDEN» men 

har i U 1 ändrats till »HEDNA TIDEN». 

Kring bilden på s. 22 är en extra ram tecknad med bläck; ramen är ej införd i U 1 

(SV 9, s. 30). 

 

Ark 3 (ss. 33–48; SV 9, ss. 40:38–57:5). Med två ändringar som sannolikt är av annan 

hand, och en ändring av Sg. (Utan stämpel och ordningsnummer.) – Med bilder och 

bildtexter. Se dok. nr 9:24. 

Korrekturändringar med blyerts s. 36, möjligen av Sg: »Telges hamn» ändras till 

»Teljes hamn» (jfr ovan K 1 och K 2; SV 9, s. 44:1); »Telge sund» ändras till »Telje 

sund» (SV 9, s. 44:6). Båda ändringarna slår igenom i U 1 (s. 36). 

Korrekturändring med blyerts av Sg, s. 47: »LÄRANS INFÖRANDE» ändras till 

»LÄRANS INFÖRANDE OMKRING» (tillägg av omkring) (SV 9, s. 57:3). Ändringen 

slår igenom i U 1 (s. 47). 
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Korrektur till Strindbergs baksidestext till häfte nr 3 

Fotografisk kopia av korrektur till baksidestexten till häfte nr 3, med ändringar av både 

Sg och av annan hand, möjligen tillhörande förläggaren Karl Kruhs (synbarligen ej 

samma hand som signerar med »Fritze» i K 1 ark 6, s. 86) (se dok. nr 9:25 och SV 10, 

bild nr XXVII). Av allt att döma har Sg (och möjligen andra) gjort ytterligare ändringar 

före tryckningen; jämför den slutgiltiga versionen, som återges i faksimil som 

dok. nr 9:9, och som etablerad text i SV 10, s. 536 f. – Kopian av det försvunna 

originalet till korrekturet är delvis otydlig och medger inte alltid säkra iakttagelser: 

ibland har den andra handens ändringar i sin tur ändrats av Sg (möjligen även vice 

versa). De säkra Sg-ändringarna markeras nedan med asterisk. Sid- och radhänvisningar 

ges till SV 10. Lokaliseringsord citeras efter SV 10. 

 

536:25 f »motståndare»: Jag har länge undrat om det var dumheten eller 

okunnigheten som jag hade att bekämpa hos ä t Åtskilliga af mina 

536:25 e »motståndare»: och ä t hafva 

536:26 e »trätt upp»: och behagat ä t för att 

536:26 e »om vilkas»: oriktighet ä t obehörighet [»behörighet» på det tryckta 

omslaget] 

536:27 e »mina av»: motståndarne ä t dem 

536:29 e »lämna»: upplysning och rättelse ä t åtminstone någon anledning till 

tvifvel. 

536:29 e »göra sig igenkänd»: – jag står ansigte mot ansigte mot den lärda 

halfbildningen, doktrinen ä t – jag står ansigte mot ansigte mot doktrinen ä t 

– jag står ansigte mot ansigte mot den lärda halfbildningen, doktrinen 

[»den lärda halfbildningen» str och återkallat; den slutgiltigt tryckta texten 

lyder »som akademisk halfbildning, doktrin»] 

536:31 e »ordkäbblet»: , [kommatecken] tillagt 

536:34 f »dogmen»: Hvad ä t Men hvad 

537:  4 e »studera»: ett af str 

537:  4 e »äldsta skriftspråk,»: som han åter igen icke känner str 
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  537:  4 e »äldsta skriftspråk,»: den af mina motståndare, hvilken klandrat mig för 

okunnighet om runorna tillagt och senare struket (ersätts av 537:5 »Men 

hvar och en») 

*537:  5 e »okunnig»: Jag, såsom skrifvande populära (: ovetenskapliga) skildringar 

hade dessutom rätt att i min framställning af bokstafsskriftens uppkomst ur 

bildskriften för mitt ändamål begagna runorna, likasåväl som hvarje annan 

bokstafskrift, och stannade derför vid den gamla historien hvilken nog en 

dag kommer till heders igen. (Jemför Wieselgren Sveriges Sköna litteratur 

och Faulmanns Geschichte der Schrift!) tillagt 

*537:  5 e » okunnig»: [strukna ord kan ej läsas] ä t Men hvar och en  

  537:20 e »om»: Eddarna ä t Eddorna 

*537:25 e »Jag»: måste le ä t blir svarslös 

  537:25 e »som»: iag läste tryckta i min ungdom ä t jag liksom andra läst i tryck 

  537:26 e »rättelser på»: , hvad jag vill anse för tillagt 

  537:28 e »ty»: det är rörande såsom oskulden ä t jag vet respektera andras fromma 

tro 

  537:30 e »hos mina»: ärade tillagt 

  537:30 e »att de»: inuti ä t från  

  537:30 e »min text»: söka ä t ville hemta 

  537:32 e »synliga i tryck.»: [strukna ord kan ej läsas] str 

*537:32 e » synliga i tryck.»: Att mitt arbete är ofullkomligt som allt här på jorden, 

det vet jag, och att andras med större anspråk också äro det, det vet jag 

[också] men hvad jag skrifvit tillagt [ordet »också» är otydligt i kopian, 

supplerat från den slutgiltiga baksidestexten] 

  537:35 e »har jag»: efter bästa förmåga tillagt 
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Strindbergs efterhandsändringar i bevarade exemplar  
av första upplagan 

Vid något tillfälle efter 1884 har Sg gjort ändringar i ett exemplar av Svenska Folket I. 

Det bevarade exemplaret, som ingår i Sgs efterlämnade bibliotek och förvaras på 

Strindbergsmuseet (bok nr 1382), är en häftad bok från 1885 (emission E, med blått 

omslag med text i nedre marginalen på främre omslaget, tryckår 1885 på bakre 

omslaget; jfr dok. nr 9:6). Sgs ändringar i detta ex. tar hänsyn till en del av den kritik 

som framfördes i recensionerna av verket, vilket i förteckningen nedan noteras inom 

hakparentes efter respektive textställe (jfr »Tillkomst och mottagande», SV 10, ss. 429, 

431–433, 439–440, 530). Ändringssidorna återges som dok. nr 9:40.  

Sg har också gjort understrykningar och en enstaka ändring i ett exemplar av del II 

(emission B, 1882). Även detta exemplar ingår i hans efterlämnade bibliotek på 

Strindbergsmuseet (nr 1383) och är en häftad bok (omslag med svart och rött tryck, 

tryckåret 1882 på bakre omslaget; jfr dok. nr 9:3). I del II finns endast en ändring i 

inlagan, därutöver siffran »2» (för del II) på omslaget, ett antal understrykningar och 

inklistringar. Det är oklart om ändringen är ämnad för en ev. ny upplaga – Sg har 

tydligen i första hand markerat uppgifter om bl.a. Karl XII och E.G. Geijer i detta ex., 

antagligen i samband med författandet av senare verk. Svenska Folket har i detta 

sammanhang fungerat som källa. Ändringssidorna återges som dok. nr 9:41. 

Ingen av ändringarna i dessa två exemplar har påverkat textetableringen i SV. 

»Inklistring» syftar på sidmarkeringar med (färdiggjorda) runda klisterlappar i kanten 

eller övre hörnet av sidan. 

 

I förteckningen nedan ges först sid- och radhänvisningar till SV 9 resp. 10, sedan 

sidhänvisningar i U 1. Därefter beskrivs och kommenteras Sgs ändringar. Om ej annat 

sägs är tilläggen gjorda med blyerts och strykningarna med blåpenna. För understryk-

ningar och inklistringar anges i allmänhet endast på vilka sidor de förekommer.  
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Svenska Folket I 

    3:12 / [omslag] under »Carl Larsson / m. fl.»: 1 tillagt med blåpenna 

  21:  8 / 13 e »konventiklar.»: Å andra sidan har kyrkan, särskildt under 

Reformationstiden, hemtat ur folkvisor, till och med slagdängor, 

hvilka dock utrensades efter Tridentiska mötet. tillagt 

  23:  4 / 15 Ledungslaman str [jfr »Tillkomst och mottagande», SV 10, 

s. 431] 

  25:bild 12 / 17 Nyckelpigskartan [bildtext] str 

  34:bild 15 / 26 15. Pilspets av järn. [bild och bildtext] str 

  36:bild 17 / 28 [bild av metkrok] str 

  50:bild 34 / 41 34. Kam. [bild och bildtext] str 

  50:bild 35 / 41 35. Rakkniv. [bild och bildtext] str [jfr »Tillkomst och 

mottagande», SV 10, s. 431 f.] 

  51:11 / 43 e »och vi tro det.»: Äfven om Runorna äro härledda ur 

Romersk-Grekiska och dessa ur Pheniciska, som uppstått ur 

ideografiska tecken afbildande föremål, så skall väl än i dag 

Runan bära spåren af det ursprungliga ideografiska tecknet. 

tillagt [jfr »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 530] 

  70–73 / 60–63 [understrykningar (om konungaval); inklistring s. 63] 

  80:bild 49 / 72 49. Loppsupen ä t Säng-gång. [str m blåpenna; ny text m 

blyerts] [jfr »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 433] 

  97:22 / 91 e »i svenska mässan,»: samt sista takterna i melodien till 

Fredmans 14:e Epistel af Bellman str m blyerts 

109:bild 57 / 105 [de fyra gestalterna nedan t.h., kvinnan med barnet, prästen och 

klockaren överstrukna, med deleaturtecken i marginalen] str m 

blyerts [jfr »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 439 f.] 

286 / 310 [understrykningar (om svenska färgerna och Sveriges vapen); 

inklistring] 

371–374 / 412–415 [understrykningar (om utseende, skick och sed)] 
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Svenska Folket II 

    3:12 / [omslag] under »Carl Larsson / m. fl.»: 2 tillagt med blåpenna 

  64:  9 /   71 låntagare ä t löntagare [med blyerts] 

  73 /   81 [understrykningar (om inflyttningar)] 

100 / 113 [understrykningar (om stjärnor)] 

102 / 115 [klammer i marginalen (vid avsnitt om tuviga ängar)] 

103 / 117 [understrykning och markering i marginalen (de »fem 

millionerna» efter fredsslutet 1648)] 

135 / 153 [understrykningar och markering i marginalen (om häxprocesser 

och Urban Hiärne)] 

201:bild 32 / 229 [inklistring] 

205 / 237 [inklistring (Karl XII)] 

321 / 371  [inklistring (Karl XII)] 

327 / 377 [understrykning och markering i marginalen (Karl XII)] 

334 / 387 [understrykningar och markering i marginalen (E.G. Geijer)] 

336 / 389 [markering i marginalen (E.G. Geijer)] 

625 / 435 Carl XII. [i registret; understruket med rödpenna; sidan har även 

inklistring i övre högra hörnet] 
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Förarbeten 

Sgs bevarade förarbeten till Svenska Folket beskrivs i »Tillkomst och mottagande», 

(SV 10, s. 373 ff. och s. 399 ff.), se även bilderna i kommentaren nr I a–d, II–VIII, X–

XIV; bilderna i textvolymen återges i färg som dok. nr 9:26–9:38 (bildtexterna i textvol. 

upprepas i allmänhet här). Det som följer är en kortfattad sammanfattning.  

Sg använde sina egna tidigare publicerade kulturhistoriska texter som källor till 

Svenska Folket. Dessa texter, vilka räknas upp i »Tillkomst och mottagande» (SV 10, 

s. 388 ff.) kan betecknas som ett slags förarbeten. 

Även Sgs brev till verkets illustratörer, Carl Larsson, Robert Haglund m.fl., skulle 

kunna betecknas som förarbeten. Se »Tillkomst och mottagande», SV 10, ss. 482–507 

och bild nr XXVIII–XXXI, XXXIV–XXXVI (i denna textvol.). De bildförlagor som 

omnämns där och som återges i textvolymens bilder (nr XIX–XXI, XXXII–XXXIII) är 

ett urval av identifierade förlagor. Ytterligare en bildförlaga har upptäckts efter text-

volymens tryckning. Det handlar om en förlaga till bild nr 41 i del I, och där den senare 

ändrade bildtexten i K 1 ark 4 bekräftar sambandet. Se dok. nr 9:39 (om den senare 

ändrade bildtexten ovan s. 41 [62:bild 41]). 

Fem av Carl Larssons originalteckningar är kända av utgivaren, tre av dem återges i 

färg i textvolymen. Carl Larssons blyertsskiss till omslaget för den första häftes-

upplagan återges också i textvolymen. (Se »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 486, 

bild nr XV–XVII, IX.) 

 

En stor samling bestående av hundratals blad med notiser, anteckningar och excerpter 

med anknytning till Svenska Folket har bevarats. Den kallas av Sg »Samlingar till en 

Svensk Kulturhistoria, ur Svenska Bibliotek och Arkiv» (förkortas i fortsättningen 

Samlingar) i hans 1889 tryckta Meritförteckning (SV 30, ss. 286, 292).  

Margareta Brundin, tidigare föreståndare för Strindbergsarkivet på KB, har gjort en 

detaljerad förteckning över Samlingar, vilken återges nedan in extenso. – Jfr Hans 

Söderströms kommentar till Gamla Stockholm, i SV 8, s. 188 ff., inkl. bilder, och TK 8, 

ss. 32–50, inkl. dokument.  

Sg sålde dessa sina Samlingar till Artur Hazelius och Nordiska museet 1891 (för 

deras senare öden, se Margareta Brundins ingress nedan s. 56).  
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Materialet förvaras numera i två kartonger som förmodligen motsvarar de två 

folioportföljer som John Landquist 1912 beskrev kortfattat i kommentaren till Gamla 

Stockholm i sin utgåva av Samlade Skrifter. Den rubrik som Landquist anger att 

portföljerna hade, »Svensk kulturhistoria 1 och 2. Ur bibliotek och arkiv», var 

antagligen den som Sg själv använt på dessa (SS 6, s. 209). Sgs originalomslag med 

hans egna rubriker på de fjorton olika huvudavdelningar han har använt som indelnings-

grund är bevarade: »Konst», »Mat och Dryck», »Musik», »Seder», »Stockholm», 

»Bibliografiskt», »Etnografi», »Glas», »Handtverkerier», »Trädgårdskonst», »Hus-

geråd, Inventarier, Kläder m.m.», »Judarne», »Skolor» och Samfärdsel». Hur mycket 

som har bevarats av det handskriftsmaterial som Sg förfogade över när han författade 

Gamla Stockholm (utg. 1880–82 tillsammans med Claes Lundin) och Svenska Folket är 

oklart. Antagligen har han gallrat ut inte bara planskisser och liknande – att så skett i 

fråga om Svenska Folket förefaller säkert – utan även anteckningar och excerpter som 

han använde när han författade dessa verk. I Samlingar ligger visserligen åtskilliga 

dokument som kan knytas till bestämda textställen i Gamla Stockholm och Svenska 

Folket, men ofta tycks Sg ha sparat sådant som inte kom till användning eller som han 

endast utnyttjade till en del. Det finns även papper i de kulturhistoriska samlingarna som 

tillförts denna efter utgivningen av Svenska Folket och Gamla Stockholm, dvs. efter 

1882 (se »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 479). 

Ungefär hälften av materialet i de två kartongerna består av förarbeten till Svenska 

Folket, det som inte har samband med detta verk består av förarbeten till Gamla 

Stockholm. Det material som har anknytning till det senare verket återfinns främst i 

omslaget med rubriken »Stockholm». I den textkritiska kommentaren till Gamla 

Stockholm registreras Gamla Stockholm-materialet på ett sådant sätt att det underlättar 

för lokaliseringen av materialet rörande Svenska Folket. 

I Samlingar ligger bl.a. två manuskriptfragment som har nära anknytning till Svenska 

Folket. Det är fråga om dels ett folioblad med löpande text av Sg på båda sidor 

(paginerade 17–18; avd. »Judarne», Samlingar II:4 b, se dok. nr 9:37), som delvis går 

igen ordagrant i kapitlet »Judarne» i del II (SV 10, texten ss. 224 och 236), dels sju 

folioblad med förteckningar av Sg över hantverksprodukter (paginerade 192–199, text 

endast på ena sidan; avd. »Handtverkerier», Samlingar II:4, se dok. nr 9:38), vilka har 

en motsvarighet i avsnittet om medeltiden i del I (SV 9, texten ss. 271–274). Likheterna 
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mellan det fragment som är paginerat 192–199 och den definitiva texten i Svenska 

Folket är så begränsade att det ligger närmast till hands att tänka sig att Sg har övergivit 

denna version och ersatt den med en annan redan på manuskriptstadiet; helt uteslutet är 

emellertid inte att han gått ifrån den först när han hade fått korrektur på texten. Att 

också detta fragment varit påtänkt som tryckmanuskript framgår av att det är försett 

med en anvisning av Sg till »Sättaren». 

Det äldsta bevarade tecknet på Sgs planer på ett kulturhistoriskt översiktsverk utgör 

de »Anteckningar till Svensk Kulturhistoria» som han har gjort i ett litet häfte, som 

ingår i »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria» (på avd. »Bibliografiskt», II:1 a). 

Häftet, som har titeln »Collectanea / Varia / Miscellanea» (’Notiser (ur andra författares 

skrifter) / Varia / Blandgods’), är daterat »MCCCLXXVIII» (1878) innehåller som 

titeln antyder spridda notiser om ämnen och källor som kan användas för en kultur-

historia. Anteckningarna gör intryck av att vara högst preliminära – det kan vara fråga 

om den allra första inventeringen för det arbete som sedan blev Svenska Folket – men 

åtskilligt av dem går igen i det färdiga verket. Flertalet notiser gäller förhållanden från 

1500-talet och framåt (dok. nr 9:26; jfr SV 10, bild nr I a–d).  

De undersökningar som Sg bedrev för sin s.k. nyckelpigskarta i inledningen till 

Svenska Folket I kan vara äldre än 1878. Eventuellt startade de innan han började 

planera för Svenska Folket. Bevarade brev visar att Sg bedrivit forskningar om nyckel-

pigan åtminstone sedan 1879; de kan ha påbörjats 1876 – som han själv påstår i 

inledningen till Svenska Folket (texten s. 23) – eller 1877, då han läste och tog intryck 

av en uppsats om en liknande undersökning av namn på Maria nyckelpiga i den franska 

tidskriften Mélusine. Från slutet av 1870-talet fick Sg hjälp av flera personer med sina 

forskningar angående nyckelpigan. Eventuellt utgjorde dessa forskningar ett eget 

projekt som först efter hand inlemmades i hans svenska kulturhistoria.  

Som framgår av bildmaterialet i textvolymen och i den textkritiska kommentaren kan 

man identifiera många av förarbetena i samlingarna och se exakt var i Svenska Folket 

Sg har använt dem (se bild nr I–VIII, X–XIV och dok. nr 9:26–9:38). Utgivaren har 

dock inte haft möjlighet att inventera hela detta omfattande material för att konstatera 

vilka förarbeten som hör till Svenska Folket och var i verket de har satt spår. 
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Förteckning över Strindbergs  
»Samlingar till en Svensk Kulturhistoria, ur Svenska Bibliotek och Arkiv» 

(Svenska Folket och Gamla Stockholm) 
Kartong I–II 

1891 sålde Strindberg sina kulturhistoriska excerpter och anteckningar för Svenska 

Folket och Gamla Stockholm till Artur Hazelius/Nordiska museet. 1914 erhöll museet 

hans efterlämnade papper, »Gröna Säcken», som gåva av arvingarna. Sedan dessa i 

januari 1922 förordnat att Gröna Säcken skulle deponeras i KB beslöt museet i augusti 

samma år att överlämna även de av Strindberg 1891 försålda kulturhistoriska 

anteckningarna till KB som deposition. I november 1963 hade tydligen omständig-

heterna kring den senare depositionen fallit i glömska. Museets dåvarande styresman, 

Gösta Berg, skriver då (16/11) till Riksbibliotekarien Willers och ber att återfå 

»buntarna med excerpter rörande svensk kulturhistoria. De kommo av misstag med vid 

den brådskande evakueringen 1922». Återförandet till museet dröjde emellertid till 1975 

(!) vilket framgår av ett brev ställt till Nordiska museet 24/3 detta år från dåvarande 

chefen för KB:s handskriftsavdelning Harry Järv. 

1984 återkom samlingarna till KB − som lån − och här befinner de sig fortfarande. 

De har nu, i februari 2002, reviderats och fått en översiktlig förteckning.  

 

Numreringen inom parentes av de båda kartongernas sammanlagt 14 enheter (67,668–

67,681) är Nordiska museets inventarienummer. Inom respektive enhet är varje enskilt 

blad försett med enhetens gemensamma nummer. − De kursiverade titlarna är Strind-

bergs egna på de bevarade originalomslagen till respektive enhet. 

Kartong I 

1. (nr. 67,668) Konst. 

 

2. (nr 67,669) Mat och Dryck. 

 

3. (nr 67,670) Musik. 
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4. (nr 67,671) Seder. 

 

5. (nr 67,672) Stockholm. 

  a) Brev till Sg. 

  b) Planer. 

  c) Illustrering. 

  d) Stockholmsspråk. 

  e) Diverse ramsor och verser. Noter / Arbetsvisor. 

  f) »Ryktbarheter, karikatyrer / Stockholm.» 

  g) »Förlustelseplatser», »Nöjen, Olyckor m.m.» 

  h) »Svensk Folk-Dramatik.» / »Friaren.» 

  i) »Qvinnan och Mätta Dottern samtala.» Drama-dialog a–e. 

  j) Diverse lappar. 

  k) Stockholms Schacksällskap. Årsberättelser. 

  l) Diverse lappar, 14–1800-tal, monterade och omonterade. 

  m) Folkmålsuppteckning (?), Weberöd i October 1871. 

  n) Teckningar (ej Sg) av dräkter och byggnader (ej Stockholm). 

  o) Plan till »Landsflykt» i Dikter 1883. 

  p) Diverse. 

Kartong II 

1. (nr 67,673) Bibliografiskt. 

  a) »Collectanea Varia Miscellania», 1878, 1 häfte. 

  b) »S:t Görans Reliker.» Sgs avskrifter i Storkyrkan 1880. 

  c) »Plan för forskningsarbeten i och för bestämmandet af Uppsala 

Domkyrkas verkliga ålder.» 

  d) »Bibliografiskt.» Bl.a.: Förteckning över fynd i Krigskollegii 

arkiv 1880, Kulturminnen ur hovrättens arkiv, Sv. kulturhistoriska 

teckningar i Ny Illustrerad Tidning 1865–78, PM till Carl Larsson 

(om »äldsta utsikt över Stockholm»). [Påståendet att Sg i PM:et 

riktar sig till Carl Larsson korrigeras av Hans Söderström i TK 8, 
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s. 47: initialerna »C. L.» åsyftar antagligen Claes Lundin och inte 

Carl Larsson som Brundin förmodar; uppgifterna som Sg meddelar 

inflyter i Lundins kapitel »Eldsvådor».]  

 

2. (nr 67,674) Etnografi. 

  a) Nyckelpige-kartan. 

  b) »Svenska skrifttecken.» 

  c) »Karfstocken», »Futark» m.m. 

  d) »Svear och Götar» m.m. 

  e) Anteckningar om Uppsala, Sigtuna, Birka (excerpter ur KB:s 

mss D4 och D26). 

  f) Diverse. 

 

3. (nr 67,675) Glas. 

  a) »Svenska Glas / samlade / och / beskrefne / af / August 

Strindberg.» 

  b)–f) Avskrifter av handlingar rörande glas och glastillverkning i 

olika arkiv. 

  g) »Slade Collection.» Excerpter (Sgs hand) och kalkeringar av 

bilder, tydligen ur en katalog över denna samling. 

 

4. (nr 67,676) Handtverkerier. 

  a) »Arbetstaxor 1636.» 

  b) Ämbeten. 

  c) Excerpter. 

  d) Bibliografiska anteckningar. 

 

5. (nr 67,677) Trädgårdskonst. 

  Anteckningar och excerpter 1528–1780. 

 

6. (nr 67,678) Husgeråd, Inventarier, Kläder m.m. 
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  a) Inventarium, Stockholms Slott 1521. / Gustav Vasas döttrars 

tillhörigheter förtecknade efter deras bröllop 1539 och 1563. 

  Bouppteckningar efter hustrun till N.A. v. Ungern-Steinsberg 1697 

och efter C.Fr. Froms första hustru, f. Lode; 1765.  

  »Stockholms Slotts räkningar 1543–58.» 

  »Stockholms Slotts Fatbur 1545.» 

  Bouppteckningar 1500–1700-tal. 

  b) »Klädedrägten. 1300–1500.», 1 fol. 

  Carl Larsson: Akvarellerade teckningar av dräktdetaljer, 1500-tal. 

  c) »Svenska Tapeter.» 

  »Tegel.» 

  d) Diverse anteckningar 1300–1700-tal. 

 

7. (nr 67,679) Judarne. 

  1 ms-blad, pag. 17–18; 4 blad ordlista (jiddisch?) pag. 19–26 

(Siri Sgs hand); 4 blad ordlista pag. 1–8 (okänd hand). 

 

8. (nr 67,680) Skolor. 

  a) »Kungsholms Apologistskola vid början af 1850-talet.» (okänd 

hand) 

  b) »Hågkomster från ’Lancasterskolan’» daterad 2/10 1880. (okänd 

hand) 

  c) Skolminnen, signerade »E.K.Lb». 

  d) Diverse anteckningar. (Sg) 

 

9. (nr 67,681) Samfärdsel. 

 

Margareta Brundin, i februari 2002. 
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Förteckning över tecknare och xylografer 

Flertalet bilder i Svenska Folket I–II går att attribuera med hjälp av signaturer på 

bilderna och/eller bevarade beställningar i Sgs brev. Följande tecknare har med säkerhet 

medverkat med illustrationer i Svenska Folket: Carl Larsson, Robert Haglund, Olof 

Sörling och Wilhelm Dahlbom; vem som döljer sig bakom signaturen »N.N.» är okänt. 

Som xylografer anlitades bl.a. Jonas Engberg, Wilhelm Meyer, Tekla Lindeström och 

Oscar Dahlbäck. Flertalet bilder har både tecknarens och xylografens signatur. Om 

signatur saknas lämnas en lucka i förteckningen. 

Den tecknare som bidrog med flest bilder var Carl Larsson (ca 85 bilder). Nästan alla 

hans bilder är tydligt signerade. Att bild nr 166 (del I, s. 339), som är osignerad, har 

utförts av honom framgår av hans bevarade brev till Sg 16/11 1881. Möjligen har 

Larsson även tecknat bilderna nr 103, 104 och 135 i del I.  

Carl Larsson har tecknat 11 helsidesplanscher i del I (beteckningen helsidesplansch 

definieras på följande sätt: ingen text på sidan förutom bildtext; stora vinjetter räknas ej 

som helsidesplanscher) och 58 andra säkra bilder, och i del II 12 helsidesplanscher och 

4 andra säkra bilder. Sammanlagt alltså 23 planscher och 62 övriga bilder. Carl Larsson 

har även tecknat omslagsbilden till häftena och dekoren på bokbanden. 

Som nämnts ovan är fem av Carl Larssons bevarade originalteckningar kända av 

utgivaren, tre av dem återges i textvolymen, liksom hans blyertsskiss till omslaget för 

den första häftesupplagan (»Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 486, bild nr XV–

XVII resp. IX). 

Vid sidan av Carl Larsson var Robert Haglund den flitigaste tecknaren. Han bidrog 

med minst 70 bilder.  

Angående illustrationerna i Svenska Folket och de medverkande konstnärerna och 

xylograferna, se vidare »Tillkomst och mottagande», SV 10, ss. 482–507; där ges även 

en utförlig beskrivning av reproduktionstekniken i första upplagan (s. 482 ff.). 

Den förteckning över »Klichéer till Strindberg Sv. Folket» och anteckningar rörande 

produktionen av Svenska Folket som bevarats i fotokopior (SgKB doss. 3) avbildas som 

dok. nr 9:42 (jfr »Tillkomst och mottagande», SV 10, s. 484). 
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I förteckningen nedan anges bildnummer i SV (när numret i SV ändrats från U 1 anges 

numret i U 1 inom parentes), därefter tecknare respektive xylograf.  

Bildernas nummer framgår av siffror och bildtext i anslutning till bilden och/eller av 

illustrationsförteckningen i del II (SV 10, s. 647 ff.). Vissa bilder (el. vinjetter) saknar 

nummer vid bilden, medan andra helt saknar nummer i sviten. De senare betecknas 

»Onumrerad». För de senare (och vid behov för de förra) anges sidnummer i SV inom 

parentes. – De onumrerade »bilderna» på sidorna 154–157 i del II av SV är i första 

upplagan av Svenska Folket nysatt text som imiterar Ordinari Post-Tijdender; de är 

alltså inte avfotograferingar av nämnda tidning (i SV har sidorna i första upplagan 

skannats). Bild nr 25 i del II, SV 10, s. 153, är däremot en avfotografering av tidningen. 

Svenska Folket I 

Bild nr  Tecknare Xylograf 

    1. Robert Haglund Jonas Engberg 

    2. Haglund Engberg 

    3. Osignerad; Haglund William Meyer 

    4. Haglund Engberg 

    5. Osignerad; Haglund 

    6. Osignerad; Haglund Meyer 

    7. Osignerad; Haglund Meyer 

    8. Osignerad; Haglund 

    9. Haglund Meyer 

  10. Haglund Engberg 

  11. Haglund Engberg 

  12. Osignerad; Haglund  

  13. Carl Larsson Engberg 

  Onumrerad (s. 31) Larsson Engberg 

  14. Engberg 

  15.  

  16. Haglund Meyer 

  17. Haglund Engberg 
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  18. 

  19. 

  20. Larsson Engberg 

  21. Haglund Meyer 

  22. Larsson Engberg 

  23. Haglund Engberg 

  24. Haglund Engberg 

  25. 

  26. 

  27. (28.) 

  28. (27.) Haglund 

  29. Haglund Meyer 

  30. Larsson Engberg 

  31.  

  32. (33.) Haglund Meyer 

  33. (32.) Haglund  Engberg 

  34. 

  35. 

  36.  Osignerad; Haglund 

  37. Haglund Meyer 

  38. Larsson Engberg (skadad signatur) 

  39. Larsson Engberg 

  40. Larsson 

  41. Larsson Engberg 

  42. Larsson Engberg 

  43. Larsson Engberg 

  44.  Engberg 

  45. Larsson Meyer 

  46–47. (s. 73) Larsson Meyer 

  48. Larsson Engberg 

  49. Larsson 

  50. Larsson Meyer 
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  51. Larsson Engberg 

  52.  

  53. Osignerad; Haglund 

  54. Larsson Meyer 

  55. Haglund 

  56. Larsson Engberg 

  57. Larsson 

  58. Larsson Engberg 

  59. Haglund Meyer 

  60. Larsson Engberg 

  61. Larsson  

  62. Larsson Engberg 

  63.  Meyer 

  64. Larsson Meyer 

  65. Larsson Tekla Lindeström 

  66. Larsson Tekla Lindeström 

  67. Larsson 

  68. Larsson Meyer 

  69. Larsson Engberg 

  70. Larsson Meyer 

  71. Larsson Meyer 

  72. Larsson Engberg 

  73. Larsson Tekla Lindeström 

  74. Larsson Tekla Lindeström 

  75. Larsson Meyer 

  76.  

  77. Larsson Engberg 

  78. Larsson Meyer 

  79. 

  80. Haglund Meyer 

  81. Haglund Meyer 

  82. Haglund Meyer 
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  83. 

  84. Osignerad; Haglund  

  85. (86.)  Haglund Meyer 

  86. (87.) Osignerad; Haglund 

  87. (88.) Osignerad; Haglund 

  88. (89.) Osignerad; Haglund 

  89. (90.)  Osignerad; Haglund 

  90. (85.) Haglund Meyer 

  91. (92.) Haglund Meyer 

  92. (93.) Haglund Engberg 

  93. (91.)  Meyer 

  94. Haglund Meyer 

  95. Larsson 

  96. Haglund Engberg 

  97. Osignerad; Haglund trol. Meyer 

  98. Osignerad; Haglund trol. Meyer  

  99. Osignerad; Haglund trol. Meyer 

100. Osignerad; Haglund trol. Meyer  

101. Osignerad; Haglund trol. Meyer  

102. Osignerad; Haglund trol. Meyer 

103. 

104.   Meyer 

105.   Meyer 

106. Osignerad; Haglund Engberg 

107. Osignerad; Haglund Engberg 

108. Osignerad; Haglund Engberg 

109. Osignerad; Haglund Engberg 

110. Osignerad; Haglund Engberg 

111. Osignerad; Haglund Engberg 

112.  Engberg 

113. Larsson Engberg 

114.  
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115. Wilhelm Dahlbom Oscar Dahlbäck 

116. (s. 219) Larsson 

117. Osignerad; Haglund 

118. Osignerad; Haglund 

119. Haglund Engberg 

120. 

121. Dahlbom Dahlbäck 

122. 

123. Haglund Meyer 

124. Osignerad; Haglund  

125.   Meyer 

126. Osignerad; Haglund  

127.   Meyer 

128. Osignerad; Haglund Dahlbäck 

129. Osignerad; Haglund Dahlbäck 

130.   

131.  trol. Meyer 

132. Haglund Engberg 

133. Larsson Engberg 

134. Dahlbom Engberg 

135.  Meyer 

136 Haglund 

137. Haglund 

138. Dahlbom Dahlbäck 

139. Haglund Meyer 

140. 

141. 

142. 

143.   trol. Meyer 

144. Dahlbom Meyer 

145. Dahlbom F. Lindström 

146. Dahlbom Evald Hansen 
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147.   Hansen 

148. Dahlbom Meyer 

149. Larsson Engberg 

150. (s. 309) Larsson Engberg 

151. (s. 309) Larsson Engberg 

152. Larsson Engberg 

153. Larsson (jfr signatur till bild 165 och 167, 183) 

154. (164.) Larsson Engberg 

155. (154.)  Dahlbäck 

156. (155.)   Meyer 

157. (156.) Olof Sörling Engberg 

158. (157.) Sörling  

159. (158.) 

160. Sörling Engberg  

161. Sörling Engberg 

162. (159.) Larsson Engberg 

163. (162.) Larsson Engberg  

164. (163.) trol. Sörling Dahlbäck 

165.  Larsson (jfr signatur till bild 153, 167 och 183) 

166. Larsson Meyer 

167. Larsson (jfr signatur till bild 153, 165 och 183) 

168. Osignerad; Haglund?  

 (jfr SV 10, s. 505) 

169. Larsson Engberg 

170. N.N. Meyer 

171.  Meyer 

172. Sörling trol. Dahlbäck 

173. Sörling trol. Dahlbäck 

174.   Engberg 

175. Larsson Engberg 

176. Larsson Engberg 

177. Larsson Engberg 
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178. Larsson Engberg 

179. Larsson Engberg 

180. Osignerad; Larsson Engberg 

181. Larsson Engberg 

182. Larsson Engberg 

183. Larsson (jfr signatur till bild 153, 165 och 167) 

184. 

185. Larsson Meyer 

186. Larsson Engberg 

187. Larsson Engberg 

188. Larsson  

189. Larsson Engberg 

Svenska Folket II 

Bild nr  Konstnär Xylograf 

    1. Larsson Engberg 

    2. Larsson Engberg 

    3. Larsson Engberg 

    4. Larsson Engberg 

    5. Larsson Engberg 

    6.  Meyer 

    7. Sörling Meyer 

    8. 

    9.   Meyer 

  10. 

  11. trol. Haglund Meyer 

  12. 

  13. Haglund Meyer 

  14. Haglund Meyer 

  15. Haglund Meyer 

  16. Haglund Meyer 
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  17.   Meyer 

  18. 

  19. Larsson Engberg 

  20. Larsson Engberg 

  21. Larsson Engberg 

  22. Larsson Engberg 

  23.   Osignerad; Elisabeth Strindberg 

  24.  

  25.  

  26. Larsson Engberg 

  27. Sörling Meyer 

  28. Sörling Meyer 

  29. Larsson Engberg 

  30. Sörling Meyer 

  31. Sörling Meyer 

  32. Larsson Engberg 

  33. Larsson Engberg 

  34. Larsson Engberg 

  35. Sörling Meyer 

  36. Larsson Engberg 

  37. Larsson Engberg 

  38. Sörling Meyer 

  39. Sörling Meyer 

  40. Sörling Meyer 

  41. Sörling Meyer 

  42.   Meyer 

  43. 

  44.   Meyer 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
första upplagan 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på resp. sida i SV. 

Svenska Folket I 

 

Sida i SV Sida i U 1 

 

    9     1 

  15     8 

  20   12 

  25   18 

  30   22 

  35   26 

  40   32 

  45   36 

  50   42 

  55   45 

  60   50 

  65   55 

  70   60 

  75   65 

  80   72 

  85   78 

  90   83 

  95   88 

100   94 

105 100 

110 104 

115 112 

 

 

120 118 

125 126 

130 132 

135 138 

140 144 

145 150 

150 156 

155 162 

160 169 

165 174 

170 183 

175 188 

180 193 

185 199 

190 204 

195 210 

200 217 

205 222 

210 228 

215 232 

220 238 

225 242 
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230 247 345 378 

235 253 350 385 

240 258 355 390 

245 263 360 396 

250 269 365 404 

255 273 370 409 

260 279 375 415 

265 284 380 422 

270 290 385 428 

275 297 390 434 

280 303 395 440 

285 308 400 446 

290 314 405 452 

295 320 410 459 

300 326 415 465 

305 331 420 471 

310 338 425 476 

315 344 430 482 

320 348 435 487 

325 354 440 493 

330 359 445 499 

335 365 446 500 

340 374 
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Svenska Folket II 

 

Sida i SV Sida i U 1 

 

  9     1 

15     8 

20   16 

25   22 

30   30 

35   35 

40   41 

45   47 

50   53 

55   60 

60   66 

65   72 

70   78 

75   83 

80   89 

85   95 

90 102 

95 107 

100 113 

105 121 

110 125 

115 131 

120 136 

125 142 

130 147 

135 153 

140 159 

 

 

145 164 

150 170 

155 176 

160 181 

165 187 

170 193 

175 199 

180 205 

185 211 

190 218 

195 223 

200 231 

205 236 

210 242 

215 248 

220 254 

(225 plansch) (257 plansch) 

226 261 

230 266 

235 272 

240 278 

245 284 

250 290 

255 296 

260 302 

265 307 

270 313 
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275 319 325 375 

280 324 330 382 

285 330 335 387 

290 336 340 394 

295 341 345 399 

300 346 350 405 

305 351 355 411 

310 357 360 417 

315 363 365 422 

320 369 370 430 
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Förteckning över errata 

Följande ändringar skall införas i SV 9 och SV 10 i en eventuell andra tryckning av 

textvolymerna. 

Hänvisningar inom parentes efter sidnummer gäller den sida i vänstermarginalen i 

ordlistan, till vilken resp. ordförklaring hänför sig.  

SV 9 

skall ändras till 

183:  2 Electus Erlandsson Electus Erlandson 

189:29 20 fots 1. [siffran ett (1)] 20 fots l. [gemena bokstaven L ( l)] 

479 (331) birkhanar  av Birkhuhn (tyska) 

’orre’, ’orrtupp’ 

birkhanar  av Birkhahn (tyska) 

’orre’, ’orrtupp’ 

479 (332) Mucius Scaevola  eg.: konsul i 

Rom på 100-talet f.Kr.; talare och 

rättslärd 

Mucius Scaevola  Gajus Mucius 

Cordus, familjen Mucius mytiske 

anfader, skall ha fått tillnamnet 

Scaevola (»vänsterhänt»), då han 

efter ett misslyckat mordförsök på 

etruskerkungen Porsenna 507 f.Kr. 

visade sitt mod genom att oberörd 

låta högerhanden förkolna i elden 

på ett fyrfat  

479 (332) bållar boll  bållar bolle  
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SV 10 

skall ändras till 

390:22 tidigare otryckta tidigare ej omtryckta 

421:21 (1836, s. 392) (1834, s. 392) 

447:  6 Geijer Geijers 

480:  5 nyckepigskartan nyckelpigskartan 

530:17 Phenisiska Pheniciska  

542 (28) under »Foes Robinson Crusoe» 

etc. skall införas förklaringen: 

Saint-Pierres Paul och Virginie  

syftar på romanen Paul et Virginie 

(1787; sv. övers. Paul och Virginie, 

1851 och senare) av Bernardin de 

Saint-Pierre 

591 (243) under »liqueur» etc. skall införas 

förklaringen: 

plågad av uppstigningar  

uppstigningar här antagligen: 

uppstötningar 

649:12 bor- / ggård borg- / gård 

649:27 Benickeb- / rinken Benicke- / brinken 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 9:26–9:38 återges även i textvolymen (där i svartvitt); bildtexterna upprepas i 

allmänhet här. 

De i dok. nr 9:40–9:41 återgivna sidorna med ändringar m.m. är hämtade från 

databasen över Sgs ändringar i böcker i Sgs bevarade bibliotek, Strindbergsmuseet. 

Enstaka dokument återger inte hela boksidor – men detta medför inte bortfall av 

ändringar, understrykningar el.dyl.  

 

Dok. nr 9:  1. Framsidan av omslaget till det första häftet i den första 

häftesemissionen av Svenska Folket (1881–82; emission A), samt 

titelsidan i samma emission. 

Dok. nr 9:  2. Främre pärmen till förlagsbandet till den första bokemissionen av 

Svenska Folket (1882; emission B), samt titelsidan i samma 

emission (del I). 

Dok. nr 9:  3. Framsidan av det häftade omslaget till den första bokemissionen av 

Svenska Folket (1882; emission B; del II). (Sgs ex.)  

Dok. nr 9:  4. Framsidan av omslaget till det första häftet i den andra 

häftesemissionen av Svenska Folket (1883–84; emission C). 

(Exemplar i Anders Ollfors’ ägo.) 

Dok. nr 9:  5. Framsidan av omslaget till det tredje häftet i den tredje 

häftesemissionen av Svenska Folket (1885; emission D). (Exemplar 

i Anders Ollfors’ ägo.) 

Dok. nr 9:  6. Framsidan av det häftade omslaget till den andra bokemissionen av 

Svenska Folket (1885; emission E; del II).  

Dok. nr 9:  7. Baksidan av omslaget till häfte nr 1 i den första häftesemissionen 

av Svenska Folket (1881–82; emission A), med Sgs baksidestext, 

»Anmälan».  

Dok. nr 9:  8. Baksidan av omslaget till häfte nr 2 i den första häftesemissionen 

av Svenska Folket (1881–82; emission A), med Sgs baksidestext, 

»Meddelande från Författaren».  
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Dok. nr 9:  9. Baksidan av omslaget till häfte nr 3 i den första häftesemissionen 

av Svenska Folket (1881–82; emission A), med Sgs baksidestext, 

»Meddelande från Författaren».  

Dok. nr 9:10. Jämförelse mellan normalversionen av första upplagan av 

Svenska Folket I och den skiljaktiga versionen i »ex. B»; 

uppslaget ss. 354–355. 

Dok. nr 9:11. »Ex. B», ark 16–23, ss. 241–368. 

 

Bevarade korrektur till Svenska Folket (dok. nr 9:12–9:25): 

Dok. nr 9:12. Första korrektur. Ark 1. »29 JUL 81». Utan ändringar.  

Dok. nr 9:13. Första korrektur. Ark 2. »29 JUL 81». Utan ändringar. 

Dok. nr 9:14. Första korrektur. Ark 3. »30 JUL 81». En ändring av annan hand. 

Dok. nr 9:15. Första korrektur. Ark 3. »30 JUL 81». Ändringar av Sg.  

Dok. nr 9:16. Första korrektur. Ark 4. »8 AUG 81». Ändringar av Sg.  

Dok. nr 9:17. Första korrektur. Ark 4. »8 AUG 81». Ändringar av Carl Larsson.  

Dok. nr 9:18. Första korrektur. Ark 6. »26 SEP 81». Ändringar av Sg.  

Dok. nr 9:19. Första korrektur. Ark 8. »28 SEP 81». En ändring av annan hand.  

Dok. nr 9:20. Andra korrektur. Ark 6. »28 SEP 81». Ändringar av annan hand.  

Dok. nr 9:21. Tredje korrektur. Ark 3. »13 AUG 81». Ändringar av Sg.  

Dok. nr 9:22. Fjärde korrektur. Ark 1. Odaterat. Ändringar av annan hand. 

Dok. nr 9:23. Fjärde korrektur. Ark 2. Odaterat. Utan ändringar. 

Dok. nr 9:24. Fjärde korrektur. Ark 3. Odaterat. En ändring av Sg; övriga två 

ändringar möjligen av Sg. 

Dok. nr 9:25. Fotografisk kopia av korrektur på Sgs baksidestext till häfte nr 3 i 

den första häftesemissionen (emission A), med ändringar av Sg och 

av annan hand. 

 

Ur »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria, ur Svenska Bibliotek och Arkiv» 

(Samlingar) (dok. nr 9:26–9:38):  

Dok. nr 9:26. »Collectanea Varia Miscellanea», 1878. Främre omslaget och de 

tre första uppslagen. Samlingar II:1 a. 

Dok. nr 9:27. »Ave Maris Stella». Samlingar I:3. 
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Dok. nr 9:28. »Cantiones». Samlingar I:3. 

Dok. nr 9:29. »Stockholms Stad / 1567». Samlingar I:5 l. 

Dok. nr 9:30. Anteckningar om och skisser av glas. Samlingar II:3.  

Dok. nr 9:31. »Carl XII’ Fält Hofförtäring / Febr. 1708». Samlingar I:2. 

Dok. nr 9:32. »Klädedrägten». Samlingar II:6 b. 

Dok. nr 9:33. »En biskopsvisitation». Samlingar I:4.  

Dok. nr 9:34. Anteckningar om Maria Nyckelpiga på bägge sidor av ett folioblad. 

Samlingar II:2 a. 

Dok. nr 9:35. Förarbeten till nyckelpige-kartan; ett folioblad med två kartor över 

södra och mellersta Sverige. Samlingar II:2 a. 

Dok. nr 9:36. Nyckelpigekartan i slutstadiet för tryckningen i Svenska Folket. 

Samlingar II:2 a. 

Dok. nr 9:37. Manuskriptfragment, folioblad med löpande text av Sg på båda 

sidor, pag. 17–18. Samlingar II:7 (i avd. »Judarne»). 

Dok. nr 9:38. Manuskriptfragment, sju folioblad pag. 192–199. Samlingar II:4 b 

(i avd. »Handtverkerier»). 

 

Dok. nr 9:39. »Tord Murarmästare». Miniatyr i murarskråets äldsta stadga, 

Stockholm 1487. Troligen av Albertus Pictor. (KB, Codex B 601, 

fol. I verso.) – Förlaga till bild nr 41 i Svenska Folket I. 

Dok. nr 9:40. Strindbergs efterhandsändringar i ett bevarat exemplar av 

Svenska Folket I. 

Dok. nr 9:41. Strindbergs efterhandsändringar i ett bevarat exemplar av 

Svenska Folket II.  

Dok. nr 9:42. Förteckning över »Klichéer till Strindberg Sv. Folket» och 

anteckningar rörande produktionen av Svenska Folket (SgKB 

doss. 3). 
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Reproduktion:  

Dok. nr 9:26–9:38 och 9:42. Kungliga Biblioteket. 

Dok. nr 9:26 (de två senare bilderna), 9:34, 9:35 och 9:37. Kungliga Biblioteket: 

Esbjörn Eriksson. 

Dok. nr 9:3, 9:40 och 9:41. Strindbergsmuseet.  

Dok. nr 9:1–2, 9:4–9:25 och 9:39. Redaktionen för August Strindbergs Samlade Verk. 
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Dok. nr 9:1. Framsidan av omslaget till första häftet i den första häftesemissionen av 
Svenska Folket (1881–82; emission A), samt titelsidan i samma emission (det senare 
från ett exemplar i Anders Ollfors’ ägo).





Dok. nr 9:2. Främre pärmen till förlagsbandet till den första bokemissionen av Svenska 
Folket (1882; emission B), samt titelsidan i samma emission (del I). Pärmen salufördes 
även i färgen ljusbrunt (både pärm och rygg) samt med röd skinnrygg med mörkbrun pärm 
(Anders Ollfors, August Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning, 1987, s. 35).





Dok. nr 9:3. Framsidan av det häftade omslaget till den första bokemissionen av 
Svenska Folket (1882; emission B; del II). Detta exemplar är Sgs eget, bevarat i hans 
bibliotek (Strindbergsmuseet).



Dok. nr 9:4. Framsidan av omslaget till det första häftet i den andra häftesemissionen av 
Svenska Folket (1883–84; emission C). (Exemplar i Anders Ollfors’ ägo.)



Dok. nr 9:5. Framsidan av omslaget till det tredje häftet i den tredje häftesemissionen av 
Svenska Folket (1885; emission D). (Exemplar i Anders Ollfors’ ägo.)



Dok. nr 9:6. Framsidan av det häftade omslaget till den andra bokemissionen av Svenska 
Folket (1885; emission E; del II).



Dok. nr 9:7. Baksidan av omslaget till häfte nr 1 i den första häftesemissionen av 
Svenska Folket (1881–82; emission A), med Sgs baksidestext, »Anmälan».



Dok. nr 9:8. Baksidan av omslaget till häfte nr 2 i den första häftesemissionen av 
Svenska Folket (1881–82; emission A), med Sgs baksidestext, »Meddelande från 
Författaren».



Dok. nr 9:9. Baksidan av omslaget till häfte nr 3 i den första häftesemissionen av 
Svenska Folket (1881–82; emission A), med Sgs baksidestext, »Meddelande från 
Författaren».



Dok. nr 9:10. På följande sidor visas en jämförelse mellan normalversio-
nen av första upplagan av Svenska Folket I och den skiljaktiga versionen 
i »ex. B»; uppslaget ss. 354–355 (motsvarar SV ss. 324–326). – Följande 
detaljskillnader kan noteras mellan den normala versionen och versionen 
i »ex. B». Först citeras den normala versionen, därefter »ex. B»:

354 tronform med / tronform, med
 kista upplyftad / kista, upplyftad
 uppstiger slutande / uppstiger, slutande
 bänkarna / bänkarne
 blommeradt under / blommeradt, under
 silkesatin 3 ½ aln / silkesatin, 3 ½ aln
 rysseverk 6 alnar / rysseverk, 6 alnar
 bänkdynor under / bänkdynor, under
 svart lagda / svart, lagda
355 röda, blommerade under / röda blommerade, under
 Silkes / silkes
 gullskinns / guldskinns
 Svartmunkakloster» och / Svartmunkakloster», och



Normalversionen av första upplagan av Svenska Folket I, uppslaget ss. 354–355.



Den skiljaktiga versionen av första upplagan av Svenska Folket I i »ex. B», uppslaget ss. 354–355.



Dok. nr 9:11. »Ex. B», ark 16–23, ss. 241–368.



































































































































Dok. nr 9:12. Första korrektur. Ark 1. »29 JUL 81». Utan ändringar.



















Dok. nr 9:13. Första korrektur. Ark 2. »29 JUL 81». Utan ändringar. 
(Sidorna 31–32 saknas.)

















Dok. nr 9:14. Första korrektur. Ark 3. »30 JUL 81». En ändring av 
annan hand. (Sidan 48 saknar tryck.)

















Dok. nr 9:15. Första korrektur. Ark 3. »30 JUL 81». Ändringar av Sg. 
(Sidan 48 saknar tryck.)

















Dok. nr 9:16. Första korrektur. Ark 4. »8 AUG 81». Ändringar av Sg. 
(Sidan 64 saknar tryck.)

















Dok. nr 9:17. Första korrektur. Ark 4. »8 AUG 81». Ändringar av 
Carl Larsson. (Sidan 64 saknar tryck.)

















Dok. nr 9:18. Första korrektur. Ark 6. »26 SEP 81». Ändringar av Sg. 
(Sidan 83 återges även i färg, efter uppslaget ss. 82–83.) 





















Dok. nr 9:19. Första korrektur. Ark 8. »28 SEP 81». En ändring av 
annan hand.



















Dok. nr 9:20. Andra korrektur. Ark 6. »28 SEP 81». Ändringar av 
annan hand.



















Dok. nr 9:21. Tredje korrektur. Ark 3. »13 AUG 81». Ändringar av Sg.



















Dok. nr 9:22. Fjärde korrektur. Ark 1. Odaterat. Ändringar av annan 
hand. (Sidan 1 och 2 saknar tryck och reproduceras ej.).

















Dok. nr 9:23. Fjärde korrektur. Ark 2. Odaterat. Utan ändringar.



















Dok. nr 9:24. Fjärde korrektur. Ark 3. Odaterat. En ändring av Sg  
(s. 47); övriga två ändringar möjligen av Sg. (Sidan 48 saknar tryck.)

















Dok. nr 9:25. Fotografisk kopia av korrektur på Sgs baksidestext till häfte nr 3 i den första häftesemissionen (emission A), med  
ändringar av Sg och av annan hand. Originalet har inte varit tillgängligt. (Reproduktion ur Olof Rabenius, Fritzes Bokförlag 110 år.  
En minneskrönika, 1947, motsatt sida till s. 72.)



Dok. nr 9:26. På denna och följande tre sidor återges omslaget och de tre första 
uppslagen i »Collectanea / Varia / Miscellanea», 1878. Samlingar II:1 a. – Det 
långsmala häftet (10 × 22 cm) består av 14 blad (28 sidor) inkl. omslaget. Bladen är 
ihopsydda med tråd. I häftet har Sg gjort anteckningar med bläck och blyerts . Flertalet 
anteckningar gäller den nyare tiden (fr.o.m. 1500-talet). På ett blad inne i häftet 
förekommer noteringar som ingår i planeringen av romanen Röda rummet (se TK 8).



Det första uppslaget i »Collectanea» etc. Några exempel på anteckningar på detta uppslag 
som har motsvarigheter i Svenska Folket: »Orbis Pictus» (del II, ss. 259–261); »Kongl 
Förordningar. / Kaffe, The, Tobak. / Lyx [---]» (del II, ss. 289–292); »Exercisreglementet» 
(del II, ss.136–139); »Skråordningar» (del I, s. 122 f. och ss. 271–274); »Bottenfrysning. 
Göteb. Magaz. 1759» (del II, s. 99). 



Det andra uppslaget i »Collectanea» etc. Exempel på motsvarigheter i Svenska Folket: 
»Judarne. / Jüdischer Ceremonien. / Chr. G. Seligmann. Sthm 1725» (del II, s. 226); 
»Synagogan under påstående krig med Ryssland. Upps. af Marcus Maure. (Aron Isaacs 
och Gumpert Hirschs) Sthm, 1790» (del II, s. 234); »Sverge till Kina» (del II, ss. 186–198 
m.fl. sidor); »Carl XIIs krigare i Sibirien» (del II, ss. 206–211); »Ur Rudbecks Atland» 
(del II, ss. 146–151); »Den höga fontangen och de blotta brösten» (del II, s. 124); »Riksens 
Ständers dom i saken ang. det upplopp och owäsen som d 29 nov. nästl. år sig hos thet 
ärbara Bondeståndet tildragit [---] 1756» (del II, ss. 216–218); »Örtebok» (del I, s. 267 f.).



Det tredje uppslaget i »Collectanea» etc. Exempel på motsvarigheter i Svenska Folket: 
»Öfverflödsförordning 1731. Likvagnar 1735» (del II, s. 289 f.); »Visingsborgs tryckeri» 
(del II, s. 57); »Nya Secten, Sthlm 1782» (del II, s. 226 f.); »Judarne. / Junbeck mot 
Michaelson och Benedicks (Hofjuvelerare) om falska vikter. 1812» (del II, s. 231 f.).



Dok. nr 9:27. »Ave Maris Stella». Samlingar I:3. Uppteckning av Sg i fyrlinjig 
notskrift av »Ave Maris Stella» (’Hell Havets Stjärna’),  kopierad ur en handskrift, ett 
s.k. hymnale (från Skokloster), på Kungl. Biblioteket. – En något avvikande melodi i 
modern notskrift återges i Svenska Folket (del I, s. 241).



Dok. nr 9:28. »Cantiones» etc. Samlingar I:3. Uppteckning av annan hand än Sgs. 
Den andliga sången Dies est laetitiae (’Detta är glädjens dag’) ingår i den berömda 
samlingen Piae Cantiones (’Andliga Visor’, tr. 1582), som var mycket spridd i Norden 
under senmedeltiden. texten författades på 900-talet. Melodin återges i modern notskrift 
i Svenska Folket (del I, s. 242). Sången återfinns i standardverket Analacta Hymnica 
Medii Aevi I (utg. av G.M. Dreves, 1886), s. 194.



Dok. nr 9:29. »Stockholms Stad / 1567». Samlingar I:5 l. Jfr Svenska Folket, del I, s. 393 f.



Dok. nr 9:30. Anteckningar om och skisser av glas. Samlingar II:3. Jfr Svenska Folket, 
del I, s. 334 och bild nr XXII i textvolymen.





Dok. nr 9:31. »Carl XII’ Fält Hofförtäring / Febr. 1708». Samlingar I:2. Båda sidor av 
ett blad med anteckningar som används i kap. »Ute i kriget» i Svenska Folket (del II,  
s. 199) för att visa att Karl XII ingalunda levde så spartanskt i fält som man påstått.



Dok. nr 9:32. »Klädedrägten». Samlingar II:6 b. Folioblad med kronologisk samman-
ställning av uppgifter angående klädedräkter från 1300- och 1400-talen. Anteckningarna 
utnyttjades i Svenska Folket (del I, ss. 199 ff. och 336 ff.).



Dok. nr 9:33. »En biskopsvisitation / på / Femton Hundra-talet». Samlingar I:4. Första 
sidan i en flera sidor lång avskrift av annan hand. Sg har satt in rubriken och ändrat 
sporadiskt i texten. Enl. Sgs uppgift i Svenska Folket (del I, s. 377) är det fråga om 
ett »protokoll» av »biskop Abraham Angermannus [---] i Linköpings stift»  (jfr de 
överstrukna raderna överst och underst). En del av texten på första sidan motsvarar delar 
av texten i Svenska Folket, t.ex. »Torsåås Socknen Olof Ingemarsson hafver slagit sin 
moder» och »Joen Kroch i Kätilhult en tyran emot sin hustru» (jfr del I, s. 378 mitten 
resp. längst ner).





Dok. nr 9:34. Anteckningar om »Maria Nyckelpiga» på bägge sidor av ett folioblad. 
Samlingar II:2 a. På bladet har Sg sammanfört en mängd notiser rörande benämningar 
på och spådomsrim med anknytning till nyckelpigan från olika landskap och länder. 
Anteckningarna har sedan legat till grund för Sgs ’nyckelpigskartor’. Se »Tillkomst och 
mottagande» s. 475 ff.





Dok. nr 9:35. Förarbeten till nyckelpige-kartan; ett folioblad med två kartor över södra 
och mellersta Sverige. Samlingar II:2 a. Den första kartan registrerar beteckningar 
på nyckelpigan och den andra benämningar på nyckelpigan som väder- eller 
kärleksorakel. I de östra landskapen dominerar namnet »Maria Nyckelpiga» och 
föreställningar om nyckelpigan som kärleksorakel, i de västra namnet »Gullhöna» 
med varianter, t.ex. »Gulltupp», och föreställningen att nyckelpigan förebådar vackert 
väder. Kartorna överensstämmer med de resultat som Sg redovisar i Inledningen till 
Svenska Folket (del I, ss. 23–27). – På den första kartan har Sg använt rött i bokstaven 
»G» i »Gullhöna» och blått i bokstaven »M» i »Maria», dvs. samma färger som 
används schematiskt i den tryckta nyckelpigskartan i Svenska Folket (SV 9, s. 25) 
och dess närmaste föregångare i Samlingar (se dok. nr 9:34). – Nederst på den första 
kartan har Sg antecknat: »Smålands och Ölands innevånare förblefvo hedniska ett 
årh. längre än Vestgötarne och vikens innebyggare.» Med vikens» menar Sg sannolikt 
»Mälarvikens».





Dok. nr 9:36. Nyckelpigekartan i slutstadiet före tryckningen i Svenska Folket. Samlingar 
II:2 a. I denna version har Sg sammanfattat sina forskningar i ämnet: han har prickat 
in både benämningar på nyckelpigan (»M» står för »Maria Nyckelpiga» och »G» för 
»Gullhöna») och, med hjälp av siffror, olika föreställningar om nyckelpigan (t.ex. »4 = 
Vackert väder»). – Den här återgivna kartan överensstämmer med de resultat som Sg 
redovisar för sitt »etnografiska experiment» i Inledningen till Svenska Folket; den karta 
som han presenterar där är starkt förenklad – Sg påpekar också att den är »summarisk» 
(del I, s. 24 f.).





Dok. nr 9:37. Manuskriptfragment, folioblad med löpande text av Sg på båda sidor, pag. 
17–18. Samlingar II:7 (i avd. »Judarne»). Texten i fragmentet går delvis igen ordagrant i 
kapitlet »Judarne» (del II, ss. 224 och 236).





Dok. nr 9:38. Manuskriptfragment, sju folioblad pag. 192–199. Samlingar II:4 b (i avd. 
»Handtverkerier»). På ena sidan återfinns förteckningar av Sg över hantverksprodukter, 
med motsvarighet i avsnittet om medeltiden (del I, ss. 271–274).



















Dok. nr 9:39. »Tord Murarmästare». Miniatyr i murarskråets äldsta stadga, Stockholm 
1487. Troligen av Albertus Pictor. (KB, Codex B 601, fol. I verso.) – Förlaga till bild  
nr 41 i Svenska Folket I.



Dok. nr 9:40. Strindbergs efterhandsändringar i ett bevarat exemplar av Svenska Folket I 
(Sgs bibliotek, Strindbergsmuseet).









































Dok. nr 9:41. Strindbergs efterhandsändringar i ett bevarat exemplar av Svenska Folket II 
(Sgs bibliotek, Strindbergsmuseet).





























Dok. nr 9:42. Förteckning över »Klichéer till Strindberg Sv. Folket» samt anteckningar 
rörande produktionen av Svenska Folket (SgKB doss. 3).
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