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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 41, som innehåller 

Folkungasagan, Gustav Vasa och Erik XIV. 

Textvolymen, som utkom 1992, redigerades av Gunnar Ollén. Den textkritiska 

kommentaren utarbetades av Ollén samma år (1992). Den har granskats och 

färdigredigerats av Ilaria Tedde vid redaktionen för Samlade Verk 2015. 

 

Variantförteckningarna upptar i regel inte rena stavningsvarianter. I förteckningarna 

markeras ej radkliv mellan replikrubrik och replik med snedstreck. Replikrubriker 

återges standardiserat i de enskilda förteckningarna. 

Redovisningen av urvalet av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller 

stilistiskt viktigare ändringar inkl. strykningar omfattande minst ett helt ord. Ändringar, 

som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten är osäker, 

har icke medtagits. 

Förteckningarna över förarbeten bygger delvis på Barbro Ståhle Sjönells Katalog 

över »Gröna Säcken». Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1–9 

(1991). Rubriker citeras efter Ståhle Sjönells katalog (ord i kursiv innebär att orden kan 

ses som huvudrubriker men saknar understrykning i originalet). 



 

  

 



  

FOLKUNGASAGAN 
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Textläget 

Bastext i SV:s utgåva av Folkungasagan är MS, komplementtexter U 1 och U 2. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Folkunga-Sagan. / Skådespel / i / 5 akter» tillhör  

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm (tidigare Drottningholms Teatermuseums 

bibliotek). Av sättarmärken att döma har MS varit förlaga för den första tryckta 

upplagan. MS har digitaliserats och finns tillgängligt via dramawebben.se. 

Sgs ändringar i ett tryckt exemplar av första upplagan (U 1), som har tillhört 

Knut Lundmark, finns på Strindbergsmuseet i Stockholm. Ändringarna redovisas 

nedan s. 18 f. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Folkunga-Sagan / Skådespel i fem akter (172 s.,

14,5 × 8,5 cm) trycktes av Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag i Stockholm och utgavs 

under perioden 5–11/10 1899 av C. & E. Gernandts förlag därstädes. Strindberg har läst 

korrektur på upplagan (Brev 27/6, 29/6 och 5/8 1899). 

Andra upplagan (U 2) med titeln Folkunga-Sagan / Skådespel i fem akter/ (författad 

1899) trycktes av Isaac Marcus’ boktryckeri-aktiebolag i Stockholm och ingår i häftena 

1 och 2 av Samlade Dramatiska Arbeten II:1, ss. 5–90, som utgavs under perioden 

17/9–14/10 1903 och i bokform under 1904 av Hugo Gebers förlag därstädes. 

Strindberg har läst korrektur på upplagan. 

Femte akten trycktes i tidskriften Varia, nr 7, juli 1899, ss. 401–406, med rubriken 

»Folkungasagan. Drama i fem akter». 



– TK 41 – 

 10 

Upplagor på andra språk 

Danska 

Viggo Adlers översättning till danska Folkungerne / Skuespil i fem Akter utgavs som 

»Dansk-norsk udgave» av Gyldendalske Boghandels Forlag i Köpenhamn (och 

Kristiania) under perioden 6–12/10 1899 (Nordisk Boghandlertidende). 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska Folkungersage. Schauspiel in fünf Akter utgavs 

av Georg Müllers förlag i Berlin/München 1905 och ingick också i volymen 

Königsdramen i Strindbergs Werke (Abteilung 1, Band 12), Berlin/München 1914. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS och sist U 1 och U 2. 

 

  21:19 Korus / ryska seder // Chorus. / Danska seder 

Chorus. / Danska seder // Chorus. Ryske seder 

  44:22 regeln.» / regeln! / regeln»! / regeln!» 

  44:29 »Högfärd / Högfärd / Högfärd / Högfärd 

  44:30 skörlevnad (vad är det för slag?), fåfängliga / 

skörlefnad (hvad är det för slag?) / skörlefnad … fåfängliga 

  63:  1 slotts-sal, djupa / slotts-sal djupa / slotts-sal; djupa 

  63:11 riturnellen. / Vem // 

riturnellen] / Algotson [reciterar] / Hvem // 

riturnellen. ALGOTSON reciterar. / Hvem // 

riturnellen). / Algotson (reciterar). / Hvem 

133:25 Ingeborg tar hans arm och de gå. / Ridå. // 

[Ingeborg tar hans arm och de gå] // 

Ingeborg tar hans arm och de gå. // 

(Ingeborg tar hans arm och de gå). / Ridå. 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

SV följer ifråga om växlingen mellan replikrubrikerna Barberaren / Barberarn och 

Bagaren / Bagarn MS-formerna (också U 1 växlar mellan Barberaren och Barberarn 

men har enbart Bagaren). 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras U 1, därefter MS. 

 

    9:  7 BRIGITTA / Birgitta [samma ändring på flera ställen] 

  15:19 i solskenet / på solsidan 

  18:20 gult / rödt [jfr 19:1 där »rödt» i MS ä t »gult»] 

  19:  6 bassarne / mullsurkarne 

  21:  6 få folk / tag folk [annars 2 »tag»] 

  32:24 Dominum / Domine 

  36:15 gäldas / gällas 

  47:  4 tagit munnen / tagit lilla munnen [annars 2 »lilla»] 

  53:13 hans fader / hans faders 

  59:12 hand. / Må // hand] / Brigitta / Må 

  60:  6 gissel den där / gissel som [annars 2 »som»] 

  72:  3 med dem» Känner / med dem och trädde fram för Herran.» Känner 

  73:  9 och hon är ensam. / och den är tom] 

  83:27 en med hvar hand / en med hvars hand 

  85:20 DEN BESATTA / Den Besatte 

  98:  3 bryr mig inte en körkan / skyter i körkan 

  98:29 om sista / om den sista [annars 2 »den»] 

133:  6 bröllopsfärden / bröllopsresan – till utlandet 

139:31 Nu börja / Men nu börja [annars 2 »Men»] 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

U 1 har, till skillnad mot MS, som SV följer, kursiv i verspartier.  

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras MS, därefter U 1. 

 

  16:24 Nej si / Nej se 

  16:30 klenäter / klenätter 

  18:  6 stock, men allt / stock och allt 

  18:12 lilla bikungen / lille bikonungen 

  19:11 snäpparn / snäppan 

  19:13 så ond / så vred 

  19:18  snäpparn / snäppan 

  20:20 säg nu / säg mig nu 

  21:  4 oppåt / uppåt 

  28:  3 Enkehertiginnan Ingeborg / Enkehertiginnan 

  31:  1 Rike först vordet / Rike vordet 

  32:  9 det är icke / det är icke 

  32:13 heldre / hellre 

  32:20 ringas / ringa 

  33:29 då min lycka / ty min lycka 

  35:  4 kungamördaren / konungamördaren 

  39:10 sådant något / något sådant 

  43:16 Fru Brita / Fru Britta 

  44:30 Skörlefnad (hvad är det för slag?) fåfängliga / skörlefnad … fåfängliga 

  45:  4 äter, äter sockertyg / äter sockertyg 

  45:17  ska / skall 

  45:25  af / på 

  57:19 pantsatt / pantsatte 

  68:12 kortena / korten 

  69:15 träffadt / träffad 

  70:10 fingerna / fingrarna 

  73:17 anletet / ansiktet 
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  73:20 är en förruttnelsens / är förruttnelsens 

  74:  9 peccadiller / precadiller 

  75:  4 i misshumör / misshumör 

  75:21  ser förskräckt på / ser för skräckt ut på 

  79:14 den oskyldige / den olycklige 

  81:  9 Konungen din fader / Konungen min fader 

  81:10 frågan om / fråga om 

  81:25 i aftons / i afton 

  81:26 göra så, då / göra så, så 

  83:17 ta / taga 

  83:26  eljes / eljest 

  84:16 Ve! Det är / Det är 

  88:  4 urkokt / kokt 

  93:13 nerdragen / neddragen 

  94:  3 sportuler / sportler 

  94:  4 Inte / Icke 

  95:  7 allting är rätt / allting rätt 

  95:10 undersåter / undersåtar 

  98:10 borgare / bagare 

  98:25 han jag / han att jag 

100:19 kungen! / Munskänken // kungen! / BARBERARN. / Tyst, där 

kommer kungen! / MUNSKÄNKEN. 

101:  2 och hattarne / och håll hattarne 

101:18 sinnen, lyda / sinnen, som lyda 

101:20  i tal / i samtal 

102:  3 fastade dagar i / fastade i 

105:22 sp 2 låt blåsa / låt oss blåsa 

106:16 Trumpeterna / Trumpetarna 

107:14 Simons och Judae / Simon och Judæ 

110:17 på folks / på folkets 

113:27 besparde / besparade 

115:10 till papa / till far [accenter i »papa»; se ordförklaringar] 
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127:  4 så att han / så han 

127:14 så hon / då hon 

139:32 störtar sin broder / störtade sin broder 

144:15 hos oss alla / hos alla 

147:17 aldrakäraste / allrakäraste 
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Ändringar i andra upplagan 

Bortsett från normaliseringar ifråga om interpunktion, stavning och vissa ordformer, 

förekommer ändringar med semantisk innebörd som i några fall kan tänkas vara gjorda 

av Sg under korrekturläsningen.  

Ett tryckfel har tillkommit 18:2 »annars kan barberarn» (U 1: »annars kan bagarn»). 

Ändringarna i U 2 16:11, 21:19, 60:8, 82:2, 82:21, 89:17, 133:25, 139:19, 139:26, 

139:27, 139:32 har tillförts SV (de markeras med x). Samtliga har karaktär av rättelser. 

Av övriga ändringar i U 2 är det inte osannolikt att 22:10, 22:14, 36:12, 85:21 och 

102:2 har gjorts av Sg. 

Sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras U 2, därefter U 1. 

 

x16:11 Algotson / Algotsson [samma ändring på flera ställen] 

x21:19 Chorus. Ryske seder // Chorus. / Danska seder 

[SV: »Korus / ryska seder»] 

  22:10 som ömma för / som jollra för 

[men 130:21 även i U 2 »jollra»] 

  22:14 som ömma för / som jollra för 

[men 130:21 även i U 2 »jollra»] 

  36:12 i Österland. – / Alla fasor //  

i Österland. – Kom in Jakob och ät välling med mig; / Alla fasor 

  39:  4 att någon lagt / att några lagt 

  44:  9 skola för onda seder / skola för goda seder 

  49:15 kan inte föra / kan icke föra 

  52:  5 slutar vid Håtuna / slutar med Håtuna 

  52:11 lyte. Hvad som / lyte. Och hvad som 

  56:12 denna påfvens Babyloniska / denna påfvarnes Babyloniska 

x60:  8 Amen! / Ridå. // Amen! [SV: »Amen! Ridå.»] 

  65:19 af sig själft / af sig sjelf 

x82:  2 farmor Ingeborg / faster Ingeborg 

x82:  2 om det för / om detta för 

  82:  5 fråga om det / fråga det 
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 x 82:21 ALGOTSON / Bengt 

    85:21 i de sferer där / i de kretsar der 

    85:31 Nyp mig då inte, elake / Nyp mig då inte, människa 

 x89:17 känna den! / Ridå. // känna den! [SV: »känna den! / Ridå.»] 

  102:  2 som de dagar Vår / som Vår 

  117:  8 strider mot folket / strider med folket 

  130:24 hvad vi gör / hvad vi göra 

x133:23 ihjäl mig, för att / ihjäl mig, att 

x133:25 de gå). / Ridå. // de gå. [SV: »de gå. / Ridå.»] 

x139:19 Nu hade Abel mördat / Nu var Abel mördad af 

  139:25 med den mördade Erik / med mördaren Erik 

x139:26 gift med mördarens änka / gift med den mördades änka. 

x139:27 sonen med den mördades dotter / sonen med mördarens dotter 

x139:32 och höll honom fjorton / och hölls fjorton 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar av 
första upplagan 

Sg har gjort 18 ändringar, därav 16 med blyerts och 2 (kommateringarna s. 52) med rött 

bläck. Ändringarna som bör ha tillkommit innan den andra upplagan trycktes 1903 är 

följande. Endast de ändringar som också införts i U 2 har införts i SV. 

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter ges sidhänvisning till U 1. 

 

  18:12 /   13 e »gadd i»: rumpan ä t stjerten 

  39:25 /   40 e »gå på»: Pelikanen ä t Hvita Hästen 

  46:18 /   47 e »fönstret!»: – Nu ska Du få se Mäster Erik dansa. / Hon dansar med 

käppen. str 

  46:27 /   48 e »är det»: för dansnöje str 

  52:13 /   55 e »man»: kommatecken tillagt 

  52:15 /   55 e »mild»: kommatecken tillagt 

  55:23 /   59 e »Tänk på»: det, så ä t det Du, så 

  75:19 /   85 e »sanna»: vänskapen ä t vännen 

  85:31 /   99 e »då inte,»: människa ä t qvinna 

  89:  4 / 103 e »sus och»: i tillagt 

  93:  1 / 107 e »galge»: med en hängd, hvars hufvud är doldt under en kapuschong str 

  93:  9 / 107 e »upphängd.»: Nedanför galgen står en bår med ett lik under ett täcke. 

tillagt 

  94:  7 / 108 e »pekar»: uppåt galgen ä t på båren 

  94:12 / 108 e »just»: tas ner ä t bergas in 

  95:  5 / 109 e »in»: med stege och bår str 

  95:12 / 110 e »drängarne»: hissa ner den Hängda och lägga honom på båren samt 

hölja med ett svart täcke ä t syssla med liket 

102:  3 / 118 e »fastade»: dagar tillagt 

107:14 / 125 e »dag.»: Minnens ä t Känner 

127:12 / 148 e »på»: Pelikanen ä t Hvita Hästen 

133:16 / 156 e »Satan!»: tankstreck tillagt 

139:19 / 162 e »Nu»: var Abel mördad af ä t hade Abel mördat [= U 2] 
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139:25 / 162  e »med»: mördaren str 

[U 1:162 »mördaren Erik Plogbennings dotter»; 

jfr U 2:84 »den mördade Erik Plogbennings dotter»;  

jfr SV: »den mördade Erik Plogbennings dotter»; 

jfr ovan s. 17] 

139:27 / 162  e »med»: den mördades ä t mördarens [= U 2] 

139:28 / 162 e »sonen med»: mördarens ä t den mördades [= U 2] 
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Ändringar i tidskriften Varias publicering av femte akten 

Femte akten trycktes i tidskriften Varia, nr 7, juli 1899, ss. 401–406, med rubriken 

»Folkungasagan. Drama i fem akter». 

Den tryckta versionen av femte akten inleds med en personförteckning som upptar: 

Konung Magnus, Drottning Blanche, Erik, deras son, medregent, Beatrix, dennes 

gemål, Brigitta, Budet. Kring rollnamnen Erik och Beatrix står en klammer med 

beteckningen »Minderåriga». Utövar ett stort antal avvikelser ifråga om interpunktionen 

och några ifråga om stavningen uppvisar tidskriftsversionen följande ändringar i 

förhållande till MS. Samtliga ändringar i Varia har karaktären av läs- eller tryckfel och 

ingen har påverkat etableringen av texten i SV. 

Sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras MS, därefter Varia. 

 

137:  2 helfigurer / helfigur 

137:  5  stickar / stickande 

138:17 Och när / Ty när 

138:19 det har / det ha 

139:  8 där längst / där långt 

140:  1 lockas att / lyckas att 

140:  3 den skändliga / den oändliga 

140:26 det stå / det står 

140:32 min enda vän / min ende vän 

141:  8 Ja, den / Jo, den 

142:21 förstar / furstar 

143:  5 vara / var 

143:  8 exemplet / exempel 

143:24 från femtio får / från femtio år får 

143:27 vid fyrtio finner / vid fyrtio år finner 

144:17 vill tro det / vill tro att det 

145:21 men kunde inte / men inte kunde 

146:  4 lilla / lille 

146:20 armarne / armarna 
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146:25 jag gick under / jag under 

147:24  ner / ned 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS med titeln »Folkunga-Sagan. / Skådespel / i / 5 akter»  består av pärm, 1 blad 

med personförteckning, 1 blad med scenerilista samt 6 lägg, som innesluter sammanlagt 

122 blad (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, tidigare Drottningholms 

Teatermuseums bibliotek). Dialogtexten är skriven med svartlila bläck på bladens båda 

sidor (jfr dok. nr 41:1). MS finns tillgängligt i digital version på dramawebben.se. 

Formatet är ca 22,5 × 31,5 cm och papperssorten Lessebo Bikupa med vattenstämpel 

1895. Texten är omgiven av ramar, tecknade med grön, röd, brun, grå, violett eller blå 

färgpenna. Pagineringen är oregelbunden, en sida (163) är dubblerad, flera sidor saknar 

paginering och vissa paginerade sidor är blanka. 

Pärmen är grå, av tunn papp, och omsluter en röd pärm av tunn papp. På pärmens 

första sida står inom grön ram: »Folkunga-Sagan. / Skådespel / i / 5 akter / af / August 

Strindberg.» Versalerna F och S i huvudtiteln är tecknade i rött. Nederst, men inom 

ramen, står »Lund 1899». 

Förteckningen Personer har versalen P i rött och omges av en röd ram. Format 

ca 22 × 27 cm. 

Förteckningen Sceneriet har brun ram och formatet ca 22 × 31 cm. 

Lägg nr 1 är bundet med röd tråd och omfattar 10 blad, paginerade 1 t.o.m. 20. 

På p. 1 är i rubriken »Akt I.» versalen, siffran och punkten tecknade i rödbrunt. Alla 

följande aktrubriker i de olika läggen är tecknade på samma sätt, i rödbrunt eller rött. 

På första textraden, »Hofbarberarens Rakstuga». I fonden är versalerna H, R och I 

tecknade i blått. 

Lägg nr 2 är bundet med röd tråd och omfattar 36 blad, paginerade 21 t.o.m. 92. 

Pp. 76 och 78 är paginerade men blanka, pp. 44, 46, 80 opaginerade och blanka. 

P. 31 (SV 33:14) står med blyerts i marginalen planeringsanteckningen »Ryssarnes 

grymheter». P. 33 (SV 34:6) har »Farisé!» först skrivits med blyerts, sedan förtydligats 

med bläck. P. 77 (SV 61:1) står följande, överstruket med blå färgpenna: »En Källarsal; 

väggarne med girlander af grönt ris; vin- och öltunnor på båda sidor, omväxlande med 

bord och bänkar; en disk till höger, musikläktare till venster.». Sättarmärken bl.a. 

på p. 67. 
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Lägg nr 3 är bundet med röd tråd och omfattar 20 blad, paginerade 93 t.o.m. 132. 

P. 129 med texten »Akt IV.» är opaginerad. Pp. 127, 128 och 130 är blanka och 

opaginerade. P.122 (SV 86:28) står med blyerts i marginalen planeringsanteckningen 

»Förlåta / Jenseits. / Hon leder någon ut. / Gud är god!». 

Lägg nr 4 är bundet med gul tråd och omfattar 12 blad, paginerade 133 t.o.m. 156. 

De dubbelspaltiga pp. 148 och 149 saknar ramar. 

Lägg nr 5 är bundet med röd tråd och omfattar 24 blad, paginerade 157 t.o.m. 204. 

P. 163 är dubblerad. P. 192 är överhoppad, p. 190 paginerad men blank, pp. 191 och 

194 opaginerade och blanka. 

Lägg nr 6 är bundet med röd tråd och omfattar 20 blad. De 4 första är paginerade 

205 t.o.m. 212, varefter följer 16 blanka, opaginerade men ramförsedda blad. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter sidhänvisning till MS. 

 

    9:  6 / Personer e »favorit.»: Israel Birgersson. Riksföreståndare under Konungens 

frånvaro str [namnet struket även 28:7 / 21] 

  26:27 /   20 e »Erik»: Det är ingen nyhet; pratet har gått länge om 

Enkedrottningen, men nu skall det bli slut str 

  57:18 /   70 e »till»: Skånelösen ä t Ryska kriget 

  61:  1 /   77 f. »Akt III.»: En Källarsal; väggarne med girlander af grönt ris; 

vin- och öltunnor på båda sidor, omväxlande med bord och 

bänkar; en disk till höger, musikläktare till venster. str 

  63:  1 /   81 e »slotts-sal»: hos Enkedrottning Ingeborg. str 

  73:27 /   99 e »i qväll,»: som dödens vårflöden str 

  87:  4 / 122 e »ondt,»: eller godt str 

  96:25 / 137 e »Barberarn»: »Medregenten» ä t »Simon och Judæ dag!» 

  96:27 / 137 e »Munskänken»: »Motregenten.» ä t »Känner I den?» 

107:13 / 152 e »Erik»: Nyköpings slott och Håtuna gård! Känner I dem? str 

139:20 / 199 e »Erik»: Glipping ä t Plogpenning 

139:25 / 199 e »med»: den mördades ä t mördaren 
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Förarbeten 

De på Kungliga biblioteket bevarade utkasten (SgNM) kan indelas i tre kategorier: 

1) Historiska anteckningar 2) Skisser till en indelning av drama i fem akter och 

3) Strödda noteringar. 

Historiska anteckningar 

1:4,2 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Folkunga-Bot». Noteringar om 

Magnus, Erik och Blanche. Anteckningar om Magnus förfäder och deras 

försyndelser. Flera detaljer utnyttjade i Magnus berättelse för Blanche i 

slutakten s. 137 ff. 

1:4,3 Blad 4:o (Lessebo Bikupa), »Konflikter och Konseqvenser». Notiser om 

bl.a. »Bengt Algotsson», Magnus, Birgitta, Ingeborg, Beatrix och 

Birgittas bror Israel. Denne som fick gå i borgen vid inlösen av Skåne 

stod först med på rollistan i pjäsmanuskriptet men ströks. 

1:4,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Konflikter och Konsekvenser». 

Anteckningar om »Bengt Algotson», Israel Birgersson och Magnus samt 

om ättens förflutna, bl.a. att Magnus »har blod i Kronan». 

1:4,6 Blad 4:o (Lessebo Bikupa 1895), »Digerdöden». Detaljer som »Husen 

tecknade med ett hvitt Kors.». 

1:4,11 Blad 4:o (Lessebo Bikupa), »Birgitta = Oregerlig qvinna». Bild i 

textvol. s. 486. Anteckningar som underbygger framställningen i andra 

akten, t.ex. citatet s. 44 om »Världsliga mästare», »Anklagelserna mot 

K. Magnus» s. 47, benämningen »Judas, Pilatus, Lucifer» på påven 

Clemens VI, s. 44. 

1:4,19 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Brigitta och Styrbjörn.». 

Anteckningar som ger viss bakgrund till andra aktens samtal s. 58 ff. 

mellan Birgitta och biskop Styrbjörn. 

1:5,4 Blad 4:o (Lessebo Bikupa), »Birgitta». Anteckningar, som går igen i 

andra akten, t.ex. förteckningen över hennes skötesynder, s. 44; 

»Högfärd, Skörlefnad, fåfängliga ord» etc. och anklagelser mot påven, 
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»Lucifer, Judas, Pilatus»; »B. smälte vax», s. 59, »tuggade Gentiana», 

s. 46. 

1:5,5 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), »Birgitta». Bild i textvol. s. 485. Fakta 

om hennes familj och om Vadstena kloster. 

1:5,9 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik, med text bl.a. om Beatrix 

släktförhållanden. 

Skisser till en indelning av drama i fem akter 

1:4,1 Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1898). På första sidan »Folkunga-Bot. / 

Dram.». Äldre titel på Folkungasagan. 

1:4,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Folkunga-Bot». Dramautkast med 

aktindelning I–V. Akt I behandlar som i det färdiga dramat händelser i 

»Rakstugan» och »Intåget». Likaså innehåller Akt II dialogen i »Birgittas 

Bönekammare». Men en tablå i »Rådhuskällaren» återfinns inte, fast 

scenanvisningen finns skisserad men struken i pjäsmanuskriptet, se ovan 

s. 22 om »Lägg nr 2». Akt III tänks utspelad i »Slottets Humlegård», 

akt IV på »Clara Klostergård», medan akt V är förlagd till 

»Barnkammaren på Slottet» och slutar med att biskop Styrbjörn löser 

Magnus från hans bann, varefter denne reser »till Norge för att expiera 

[’sona’] Folkunga-skuld». Tredje aktens humlegård utbyttas sedermera 

mot en slottssal. 

1:4,7 Omslag halvt fol. (Van Gelder Zonen). Bild i textvol. s. 483. Mitt på 

första sidan »Folkunga-Blot. / Magnus Den Gode.» Bl.a. en beskrivning 

av Magnus karaktär. En passage som »Allt hvad han gör häcklas» osv. 

går nästan ordagrant igen i andra akten s. 52. 

1:4,9 Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Karakterer:». Bild i textvol. s. 484. 

Utkast till beskrivande personförteckning. En person som »Dvergen, 

f. Träl» finns inte med i det färdiga dramat, inte heller »Junker Håkan: 

Kung i Norge». Vid Magnus står bl.a. »Hiob» [’Job’]. 

1:4,10 Fol. blad (Lessebo Bikupa). Rubrik mitt på sidan: »Magnus.». 

Personförteckning och historiska notiser. »En besatt» nämns men finns 
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inte med bland rollerna (liksom heller inte i 1:4,9), Biskop Styrbjörn 

»i Strengnäs slår Konungen i bann för tionde». 

1:4,12 Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Sceneriet:». Dramautkast med 

aktindelning I–V och delvis annan uppläggning än i det färdiga dramat. 

Under Akt V står t.ex. »Magnus bannlyst. / Vadstena Kloster». 

1:4,13 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), utan rubrik. Bild i textvol. s. 490 f. 

Dramautkast med aktindelning I–V. Akterna I, III och V är förlagda till 

»Stockholms Slottsgård» med »Fogden» som genomgående rollfigur. 

Som i 1:4,12 slutar sista akten med »Vadstena Kloster». 

1:4,14 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), utan rubrik. Dramautkast med 

aktindelning I–IV. En mängd detaljer i aktbeskrivningarna återfinns i det 

färdiga dramat. Under akt IV står bl.a. »Magnus Eriksson: Domalder 

Gudarnes offer». 

1:4,15 Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Euphemia-Visorna». Under 

rubriken »Rakstugan:» många detaljer från pjäsens upptakt. 

Anmärkningsvärd är notisen »Medkonung Erik 14 år saknar skägg» 

(i pjäsen är han sjutton). Under rubriken »Stora Torget:» detaljer om 

triumftåget. Intill står; »Riddar Brunkes vi sa!» »Det sitter en Dufva» och 

»Min moder red mig min bädd!», alltså folkvise-hänvisningar. 

1:4,16 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), utan rubrik. Notiser kring 

triumftåget. »En Besatt» nämns, »Pestflickan» likaså och folkvisan 

»Stenen i Grönan dal». 

1:4,17 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), utan rubrik med aktindelning II–V. 

Andra akten tänks utspelad på värdshuset »Pelikanen». I akt II bl.a. »Den 

Besatta i mask». Under akt V står »Clara Klostergård» och »Visby 

sköfladt». 

1:4,18 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), »Birgittas Bönkammare.». Notiser till 

det färdiga dramats andra akt, 

1:4,20 Fol. blad (Lessebo Bikupa) utan rubrik. Dramautkast till akterna IV–V. 

En mängd notiser om detaljer i torgscenen i det färdiga dramats fjärde 

akt. Invid femte akten står helt korrekt att »Abel mördade sin Broder Erik 

Plogpenning» men i manuskriptet blev det fel (se textvol. s. 492 f.). 
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1:4,23 Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1898). På första sidan »Folkungarne.». 

1:4,24  5 blad 4:o (Lessebo Bikupa 1895), »Akt I» – »Akt V». En akt på varje 

blad. Text bara på första bladet rörande innehållet. I första aktens första 

scen: »Rakstugan. Bengt Algotson den unge som pratar.». 

Strödda noteringar 

1:1,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Svenska Historiska Dramer.» med en 

titeluppräkning. De fyra första är: Erik Den Helige, Birger Jarl, Magnus 

Ladulås och Magnus Den Gode. Bild i textvol. s. 472. 

1:1,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Svenska Historiska Dramer» med en 

titeluppräkning. De fyra första är: Folkunga-Sagan, Mäster Olof, Gustaf 

Vasa och Erik XIV. 

1:2,11 Lapp (rutad), »Drottning Blanca.», med texten »Comes Johannes, et 

conjux Maria, domo artesiaca oriunda.». 

1:4,21  Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Skrifter», med texten »Konung 

Magnus Eriksson. / Eller Magnus den Gode / Sverges, Norges, Götes, 

Vendes / Konung.». 
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Textens placering i originalmanuskriptet 
i förhållande till Samlade Verk 

Utgångspunkt för jämförelsen är översta raden på respektive SV-sida. 

 

Sida i SV Sida i MS 

15      1 

 18      6 

 21    11 

 24    16 

 27    20 

 30    24 

 33    30 

 36    36 

 39    41 

 43    47 

 46    52 

 49    57 

 52    61 

 55    66 

 58    71 

 63    81 

 66    85 

 69    90 

 72    95 

 75  101 

 78  106 

 81  111 

 84  117 

Sida i SV Sida i MS 

   87  122 

   93  131 

  96  136 

   99  140 

 102  145 

 105  149 

 108  153 

 111  158 

 114  162 

 117  166 

 120  170 

 123  174 

 126  178 

 129  182 

 132  187 

 137  195 

 140  200 

 143  205 

 146  209 

 

 

 

 



  

 



  

GUSTAV VASA 
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Textläget 

Bastext i SV:s utgåva av Gustav Vasa är MS, komplementtexter U 1 och U 2. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Wasa-Sagan. / II. / Skådespel i Fem Akter» 

finns på Kungliga biblioteket i Stockholm (SgKB 54/38). Av sättaranteckningar att 

döma har det utgjort förlaga till den första tryckta upplagan. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln titeln Gustaf Vasa / Skådespel i fem akter (212 s., 

14,5 × 8,5 cm) trycktes av Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag i Stockholm och utgavs av 

G. & E. Gernandts förlag därstädes under perioden 12–18/10 1899. Sg har läst korrektur 

på upplagan (Brev 22/8 1899 till Ernst Gernandt). 

Andra upplagan (U 2) med samma titel som U 1 trycktes av Isaac Marcus’ 

Boktryckeri-Aktiebolag i Stockholm och ingår i häftena 5 och 6 av Samlade Dramatiska 

Arbeten II:1, ss. 281–378, som utgavs under perioden 12/11–2/12 1903 av Hugo Gebers 

förlag därstädes (i bokform 1904). Upplagan korrekturlästes av Sg. 

Upplagor på andra språk 

Danska 

Viggo Adlers översättning till danska Gustav Wasa / Skuespil i fem Akter utgavs som 

»Dansk-norsk udgave» av Gyldendalske Boghandels Förlag i Köpenhamn och 

Kristiania under perioden 13–19/10 1899 (Nordisk Boghandlertidende). 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska Die Wasa-Sage II. Gustav Wasa / Schauspiel in 

5 Akten utgavs av E. Piersons förlag i Dresden 1900 i August Strindbergs Schriften 
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(Abteilung 1, Band 6). Den ingick senare också i volymen Königsdramen i Strindbergs 

Werke, 1914 (se ovan s. 10). 

Ryska 

Je. Blagovesitjenskajas översättning till ryska Gustav Vaza utgavs 1909 i band 9 av 

August Strindberg, Polnoje sobranije sotjenenij v 15 tomach av Sovremennyje 

problemy i Moskva. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS och sist U 1 och U 2. 

 

150:  2 del III är Erik XIV / del III blir Erik XIV [MS, U 1] 

252:  9 Cisterciensernunnornas / Cirsterciensernunnornas 

283:  1 I haven med mig ståndit / I hafven mig ståndit [jfr SV 164:27] 

298:24 Elisabet / Elisabeth 

307:  7 Cistercienserdräkt / Cirsterciensedräkt 

320:10  DRONNINGEN / Margareta / MARGARETA 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

De person- och sceneriförteckningar som finns i U 1 men saknas i MS har införts i SV. 

Ifråga om namnformen Israel (MS: Isræl) följer SV U 1. 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras U 1, därefter MS. 

 

164:18 Kung / Konung [ändrat av rytmiska skäl; jfr strof 2: »I hafven»] 

178:22 MAGISTER S. / Magister Stig 

179:  1 MAGISTER S. / Magister O. 

184:14 Herman I. / Herman 

187:24 Förtroenden, dem / Dem 

221:  4 Luther själf / Luther sjelf, 

231:  6 att långt / en långt 

235:  3 DRONNINGEN / Dronning 

239:  6 Jag skall säga / Jag vill säga [annars 2 »vill»] 

241:19 Herman / Herrman [samma ändring på flera ställen] 

242:14 en karl numera; / en karl; 

260:19 stängda högra dörren / stängda högra [»dörren» str] 

262:  3 ANDERS P. OCH MÅNS N. / ämna tala. / KUNGEN. / Tyst! // 

Anders P. och Måns N. [ämna tala] / Tyst! 

278:16 Menar Du / Tror du [annars 4 »tro»] 

278:18 det menar jag / det tror jag 

282:21 Kopparberget / kopparberget 

292:  5 anabaptist / Zwinglian 

296:16 adelskap / adelsskap 

300:22 Engelbrekt äfven / Engelbrecht också [annars 2 »också»] 

316:17 ett pergament på bordet / ett pergament på ett bord 

320:  3 Po-alla! Po-alla! Po? Oj-ola! Oj-ola? Oj! / Po-a! Po-a! [320:4 »Po?» har 

i SV ä t »Po!» i enlighet med U 2, se även nedan s. 43] 



– TK 41 – 

 37 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras MS, därefter U 1. 

 

161:25 bordssilfver / bordsilfver 

163:24 förer / förde 

164:20 Dalekarlar / Dalkarlar 

164:23 Dalekarlar / Dalkarlar 

169:  3 sen / sedan 

174:16 tider / tiden 

175:10 I Hungertid / I hungersnöd 

175:22 hvad menar han / hvad han menar 

176:  6 allenast / endast 

176:11 hviskar åt honom och / hviskar och 

176:13 Gillesstuga / gillestuga 

179:28 Det vet jag inte! / Magister S. / I hvilket ärende är Konungen här? Man 

har föregifvit att han ärnade tåga mot Norge? Är det sant? / Magister O. / 

Det vet jag inte! / Magister S. / Så skall // 

Det vet jag inte! / MAGISTER S. / Så skall 

181:18 Magistern / Magister 

182:13 rådligt gå / rådligt att gå 

185:  6 Bestrider / Bestriden 

186:11 [ut till venster] / * / Magister O. [till Herman Isræl] // 

ut till venster / MAGISTER O. / till Herman I. 

186:20 har I / har i 

186:24 ta / veta 

187:16 genomförde / genomfört 

188:  4 visste berätta / visste att berätta 

189:  4 sin domare / sina domare 

190:  3 konungatrogna / kungatrogna 

190:19 mina kära / mine kära 

190:26 Gillessal / gillesal 
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191:  9 Tron / Tro 

192:  3 ber Er alltså / ber alltså 

192:  6 Als! // Als! / Ridå. 

196:  9 ta / taga 

196:17 nerdansande / neddansande 

199:  3 för ena / för den ena 

200:27 i går aftons / i går afton 

201:15 ut vara / ut att vara 

201:30 jag vara / jag att vara 

203:13 Riksstaden / riksstaten 

206:28 och när / men när 

206:31 tills nyss / till nyss 

211:  9 vid svärdet / på svärdet 

211:  9 gå! // gå! / Ridå. 

213:12 Denna frihetshjelte / Denne frihetshjälte 

213:25 öfver små menskliga / öfver mänskliga 

214:11 återknyter vid sin / återknyter sin 

214:25 lofvat komma / lofvat att komma 

215:  4 mig få göra / mig att göra 

216:23 slinkor snart af / slinkor af 

217:15 »den rätta» / »den rätte» 

218:16 timma / timme 

218:16 omtanka / omtanke 

219:12 regerningen / regeringen 

220:28 till en slant aldrig blir / till slant han blir aldrig 

221:  2 Jo, det är / Jo, det är det 

221:  9 icke / inte 

221:14 var en munk / var munk 

221:15 stängdes så gick / stängdes gick 

222:21 och hans falska / och falska 

223:  5 värdt Du / värdt att Du 

224:18 ner / ned 
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226:  9 Sekteraren / Sekreteraren 

227:  8 då! // då! / Ridå. 

232:21 hvilka som, jag / hvilka som helst, jag 

233:12 till Eriks / till prins Eriks 

236:  3 vatten-alcarazas / vattenkaraffen 

236:12 Prins E. / snäsigt // PRINS E. 

237:  7 ner i / nere i 

237:10 har / hade 

237:14 lika lite / lika litet 

237:17 röda djefvulens / röde djefvulns 

238:20 hindras! / hindras, 

238:21 mer / mera 

238:25 in läsande i ett / in, läsande ett 

239:  6 in till barnen! / nu till barnen! 

240:  2 men har / men han har 

240:23 får befalla / får att befalla 

242:  3 golfvet framåt / golfvet fram 

242:24 behålla sans och måtta / behålla måtta 

243:  5 Kungen / [lägger undan hammaren] / Haha! // KUNGEN / Haha! 

243:16 Heldre / Hellre 

244:23 Den Allerhögste / Den allsmäktige 

244:25 ofvanfrån / ofvanifrån 

244:26 hjertrötterna / hjärterötterna 

245:26 eger icke mig sjelf / äger mig icke själf 

246:20 Handels- och vänskapstraktaten / Handel- och vänskapstraktaten 

247:22 ville kalla / vill kalla 

248:  8 råkan / kråkan 

248:16 Romerska – Tyska / romersk – tyska 

249:12 märka Herman I. / märka fadern 

254:20 på venster / åt venster 

254:20 på höger / åt höger 

254:22 tjufvar / tjuf 
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254:28 hatfull / hotfull 

256:  3 icke att räsonnera / icke resonnera 

260:  6 rätt bli / rätt att bli 

260:20 förstars / furstars 

261:12 mig och Kronan för / mig för 

261:32 Nä! / Nåd! 

262:12 delinkventerna / delikventerna 

267:20 och jag kan / och kan 

274:10 en snäll och en god / en snäll och god 

275:  2 sekreterarn / sekreterare 

275:17 skall / ska 

278:12 såsom om / som om 

286:20 mitt land / mitt land 

286:28 Adjé / Adjö 

290:25 vore dö / vore död 

291:  4 I inte / I icke 

292:  4 nådavalet / nådevalet 

293:  5 våra falska profeter / våra profeter 

296:27 förödmjukelser / förödmjukelsen 

297:28 sin tro skull / sin tros skull 

299:23 fromt och derför barnsligt / barnsligt och därför fromt 

301:27 rört sig / rest sig 

302:26 Börjom! / Början? 

307:17 hålla tillsamman / hålla tillsammans 

308:25 och har fått / och han har fått 

310:  8 aldra / allra 

310:19 intet att mer / intet mer att 

311:  8 är åt / är det åt 

311:10 funnit en / funnit sig en 

311:18 Dronningen / SVÄRMODERN 

312:24 Konungen / Kungen 

313:  1 Magister Olaus / MAGISTER O. 
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314:12 och trodde jag / och jag trodde jag 

314:25 Ingendera / Intetdera 

316:16 tunga skor / tunga steg 

316:25 Erik / PRINS E. [så även i Eriks följande replikrubriker] 

317:18 fingerna / fingrarne 

319:14 di anra / di andra 

320:12 Johan / PRINS J. 
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Ändringar i andra upplagan 

Bortsett från normaliseringar ifråga om interpunktion, stavning och vissa ordformer, 

förekommer ändringar med semantisk innebörd som i några fall kan tänkas vara gjorda 

av Sg under korrekturläsningen.  

Ändringar som U 2 välsigne (U 1 välsigna), U 2 parter har (U 1 ha), U 2 litet (U 1 

lite), U 2 hufvudet (U 1 hufvet) eller tryckfel som U 2 Nils Söderby (U 1 Nils i 

Söderby) har icke registrerats. 

Rättelserna 202:3, 213:9, 235:6, 241:4, 316:12 och 320:3 har tillförts SV (de 

markeras med x). 

Av övriga ändringar i U 2 är det troligt att 221:27, 240:22, 248:22, 261:9, 270:21, 

300:8, 307:3, 314:13 och 314:15 har gjorts av Sg. 

Sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras U 2, därefter U 1. 

 

  169:21 gingen / gingo 

  184:21 korn [– – –] icke varit otillräckligt / korn [– – –] icke varit otillräcklig 

  196:  4 Nigels Bröms, guldsmed / Nigels Bröms, guldsmen 

  196:19 höstslakten [– – –] slut är det inte / höstslagten [– – –] slut är den inte 

  201:15 Och ändå ge sig / Och ändä ge de sig [»ändä» tryckfel] 

x202:  4 plågar / låter 

  202:19 vill / ville 

  204:19 i förbigående / i förbigåendet 

  206:  6 gifvet; det / gifvit, och det 

x213:  9 Norman / Norrman 

  219:26 kanslipredikningar / kanslistilspredikningar 

  221:  9 skoj alltihop / skoj alltsammans 

  221:27 Här och där / Här och hvar [annars 2 »hvar»] 

  226:  2 Detta är icke / Det är icke 

  231:  1 stora fönster; / stora fönster och ingen dörr 

  234:27 skulle roa dig / skulle roga dig 

x235:  6 om detta / om annat 
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  240:22 Vänta tills du en gång får att befalla så skall du / Vänta en gång tills Du 

får att befalla så får Du [annars 2 »får»] 

x241:  4 skölj framför allt din / skölj framför din 

  241:  6 tornet under åtta / tornet i åtta 

  248:  8 som när kajan ropar / som när kråkan ropar [MS: råkan] 

  248:22 dig! – Du / dig! – Och du [annars 2 »och»] 

  249:  6 HOFMANNEN (införer Jakob Israel) // 

HOFMANNEN / inför Jakob Israel 

  261:  9 Försynen nog barmhärtig låta / Försynen nog nådig låta 

  262:30 händerna). / Ridå. // händerna. 

  270:21 det är min / Det är nog min [annars 2 »nog»] 

  286:28 Adjö! / Ridå. // Adjö! [MS: Adjé] 

  292:11 allmännelig kyrka / allmänlig kyrka 

  299:21 hänsyn som den starkare / hänsyn den starkare 

  300:  8 har aldrig förnummit maken / har aldrig hört maken [annars 2 »höra»] 

  303:23 skrifva! / Ridå. // skrifva! 

  307:  3 med blommor i fajanskrukor / med fajanskrukor med blommor 

[annars 2 »med»] 

  314:13 till; jag / till och jag [annars 2 »och»] 

  314:15 sig; jag / sig och jag [annars 2 »och»] 

x316:12 von Hutten / Erasmus 

x320:  4 Po! / Po? 

  320:16 tackar dig! / Ridå. // tackar Dig! 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS med titeln »Wasa-Sagan. / II. / Skådespel i Fem Akter» består av pärm, omslag och 

5 lägg, ett per akt, innehållande sammanlagt 60 blad (SgKB 54/38). Varje lägg omges 

av ett omslag på vilket står »Akt I.» osv. med versal, nummer och punkt i rött. 

Dramatexten är skriven på bladens bägge sidor med svartlila bläck. Formatet är 

ca 22 × 37,5 cm och papperssorten Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1898 och 

(ett titelblad) 1897. 

Pärmen består av vit papp, inklädd med brunt pergamentimiterande papper. På 

pärmen står titeln »Wasa-Sagan. / II.» med »W» och »S» i rött och »II.» i blått. 

Omslag. På s. 1 står »Wasa-Sagan. / II. / Skådespel i Fem Akter» med »W» och »S» 

i rött och »II.» tecknat med blått. På s. 2 står den i SV s. 150 återgivna noten om 

»Vasasagans del I» osv. 

Lägg nr 1, bundet med röd tråd. Omslaget med titeln »Akt I.» innefattar 12 blad, 

paginerade 1 t.o.m. 22 (a). P. 4 finns en sättaranteckning »[pag. 17», vilken avser 

sidbytet 16/17 i U 1. 

Lägg nr 2, bundet med grön tråd. Omslaget med titeln »Akt II.» (se dok. nr 41:2) 

innefattar 12 blad, paginerade 24 (b) t.o.m. 45. P. 24 är dubblerad (första sidan, p. 24 (a),

i lägg nr 1). På p. 29 (SV 202:3) finns strykningar med blyerts (se dok. nr 41:2). På 

p. 44 finns två inskottstecken med brun färgpenna. Blad 12 saknar text men har en sida 

felaktigt paginerad 46 (jfr lägg nr 3). 

Lägg nr 3, bundet med blå tråd. Omslaget med titeln »Akt III.» innefattar 12 blad, 

paginerade 46 t.o.m. 66. P. 54 är dubblerad. Blad 12 saknar text men har en sida 

felaktigt paginerad 67 (jfr lägg nr 4). 

Lägg nr 4, bundet med röd tråd. Omslaget med titeln »Akt IV.» innefattar 12 blad, 

paginerad 67 t.o.m. 90. P. 79 överstrykning med svart färgpenna (se nedan s. 45). P. 80 

är paginerad men saknar text. P. 91 utgörs av omslagets tredje sida. 

Lägg nr 5, bundet med gul tråd. Omslaget med titeln »Akt V.» innefattar 12 blad, de 

5 första paginerade 92 t.o.m. 100. Baksidan av p. 100 saknar text. Därefter följer 7 blad 

utan text. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Manuskriptet uppvisar få ändringar. Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter 

sidhänvisning till MS. 
 

168:10 /   8 e »(spörjande)»: För hvad? str 

168:11 /   8 e »Nils I S.»: Eskils gemak! Str 

202:  3 / 29     e »styfmor»: han är Pristen man hon lefver som en hedning; 

str m. blyerts 

203:  3 / 30 e »hvarann»: som vänner. str 

221:  4 / 41 e »Luther sjelf,»: Augustinermunken str 

260:19 / 64 e »händer»: dörren str 

270:21 / 70 e »det är»: intressant att se på. Str 

286:20 / 79 e »af mig?»: Marcus / Det har hans fader dragit försorg om, och Ert 

förbund är helgadt af vårt lands lagar! / Agda / Välsignadt vare hans 

minne! / Marcus / Ty han var en god menniska; och säll den som fick dö i 

sin ungdom! str 
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Förarbeten 

Nedan förtecknade utkast ingår samtliga i kartong 1 i »Gröna Säcken» (SgNM) på 

Kungliga biblioteket. De kan indelas i 1) historiska anteckningar 2) planer på ett drama 

i fem akter 3) motiv till de olika akterna samt 4) en titelrubrik. På vissa utkast torde 

anteckningar ha tillkommit vid skilda tidpunkter. 

Historiska anteckningar 

1:7,53 Fol. Blad (Lessebo Bikupa), »Gustaf Vasa.». Ett blad fulltecknat med 

diverse anteckningar kring en kärna av tio tablåer alltifrån »Fången på 

Kallö» till »Arendt Persson och Gustaf Vasa, brutit kungsed». Bland 

noteringarna: »Erik – Liderlig. / Hedning, rumlar opp reformationens 

pengar», »Meyer och Israel togo klockorna», »Silfverlånet från kyrkor 

1523», »Terrassen till Stockholms Slott». 

1:8,1 Omslag, fol. (Lessebo Bikupa 1898), på första sidans mitt: »Gustaf 

Vasa.». Historiska personanteckningar med namn och data, t.ex. 

»Stenbock, Gustaf Olofsson, f. 1502. (Katarina, hans dotter.)» [Katarina 

Stenbock var Gustav Vasas tredje gemål]. 

1:8,3 Omslag halvt fol. (Van Gelder Zonen), »Wasa-Sagan.» med tillägget 

»inclusive Erik XIV.». Ett flertal anteckningar, som kom att utnyttjas i 

dramat, bl.a.»Blinda Blodlös» [Karin Månsdotters docka som hon liknar 

vid Erik], »Jon i Svärdsjö halshöggs efter Daljunkarens uppror. Tuna 

Askonsdag 1528», »Smältaren med Silfverdarten som visade vägen till 

Svärdsjö från Sandvikshyttan» [jfr med dalkarlen Engelbrecht], »Rasmus 

Jute i Mora slog ihjel Nils Västgöte. Den förste som hjelpte Gustaf mot 

Kristian II var en Dansk, Skidlöparne hette Engelbrecht från Mora och 

Lars från Kettilbo, träffade Gustaf vid Sälens by norr om Transtrands 

kapell», »Långheden = Tuna – Enligt Vesterås Recess och Ordinantia 

hade konungen endast rätt till Biskopars, Klosters och Domkapitel. När 

han tillgrep landskyrkornas egendom begick han brott» [inslag i Magister 

Olaus straffpredikan mot Kungen i fjärde akten]. 
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1:8,6 Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Gustaf I.». En mängd historiska 

anteckningar med namn och årtal, bl.a. om »Dalupproren» 1524–33. 

Citat också ur kungens tal strax före sin död: »Men Gud dref werket och 

gjorde mig till sin underman på hvilken hans Allsmägtighet skulle 

uppenbar varda» etc. [»Guds underman» kallas han av Måns Nilsson, 

s. 137]. 
1:8,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Vasa-Sagan.». Personlista med en 

mängd namn bl.a. »Erik född 1533.», »Georg Norrman Superintendent», 

»Konrad v Peutinger Kansler och Hofråd», »Olaus Petri Sekreterare i 

Rådstugan». 

Planer på ett drama i fem akter 

1:7,52 Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Vasa-Sagan.». Dramautkast med 

personförteckning men utan aktindelning. Andars Persson på Rankhyttan 

och Måns Nilsson i Aspeboda figurerar jämte Olaus Petri, Herman Israel 

och Gustaf I. Pjäsen tänks inledd av en prolog. Under den anteckningen 

»Klockekriget – Vid Siljan: Väntar Kungen!» I slutscenen bl.a. 

»Dackefejden: Dalkarlarna hjelpa». 

1:8,10 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Gustaf I». Utkast till drama i fem akter. 

Under akt I står bl.a. »Slotts-terrassen = födelsedag: Prisar sin lycka: 

Pang! Nemesis hör.». Under akt IV står bl.a.»Slaganfall» och under akt V 

»Sängkammare». 

1:8,11 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Vasa-Sagan.». Utkast till drama i fem akter, 

men endast text knuten till akt I på »Slottsterrassen»: »Konung Gustaf IS 

födelsedag firas med tablåer föreställande de vigtigaste händelser ur hans 

lif.». [Förefaller vara en skiss till den mer utförda 1:8,10] 

1:8,12 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Vasa-Sagan:». Bild i textvol. s. 55 f. 

Förteckning över scener, inledd av en prolog, »Afskedet af Klockorna». 

»Hos Herman Israel», »Mäster Olofs» och »Hos Konungen» är några av 

scenbeteckningarna. 
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1:8,13 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Vasa-Sagan:». Inleds av: »Vid Siljan 

– Vårdkas skall tändas; klockorna saknas; Nordanväder väntas. På 

Rankhyttan: Gästabud tillredes: Kungen kommer icke!!». Därefter följer 

en indelning i fem akter. Under akt I bl.a. »Slottssalen», »Ebba 

Karlsdotter från Wreta Kloster», »Strid med M. Olof!». Under akt II bl.a. 

»Herman Israel omtalar Olofs uppförande i Dalarne. De äro spioner på 

hvarann åt Gustaf som misstror båda». Under akt IV: »Erik hedning. 

Johan katolik». Under akt V: »Dackefejdens slut». »Slutet. / Dalkarlarna 

behöfvas i Dackefejden.». 

Motiv till de olika akterna 

1:8,3–4 Omslag halvt fol. (Van Gelder Zonen), »Wasa-Sagan.». Bild och 

textbeskrivning i textvol. s. 504. 

1:8,8–9 Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1898),. På första sidan »Personer:». 

Rollista till Gustav Vasa, som överensstämmer med pjäsens definitiva. – 

På omslagets tredje sida »Scenerie:». Scenförteckning som 

överensstämmer med pjäsens definitiva. 

1:8,14 Fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik. Dramautkast med aktindelning 

I–V och personförteckning. Under akt I en skildring som liggen nära det 

färdiga dramats, »Det redes till gästabud emedan Kungen väntas», »De 

blodiga kläderna af de afrättade inbäras». Först i andra tablån av akt III 

tycks konungen visa sig: »Hos Konungen». Akt V utspelas i »Konungens 

Sjukrum» [jfr ovan 1:8,10]. 

1:8,15 Fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik. Dramautkast med aktindelning 

II–V. Många detaljer om akt II, »Hanseat-Kontoret». Bl.a. »Erik vän med 

Herman Israels son. Israel har kännt Eriks mor», »Erik är Calvinist», 

»Herman Israel låter packa in guldet och silfret! Konspirerar om 

Dackefejden med Jon Andersson!». I akt III bl.a.»Konungen till Mäster 

Olof: ’Du är väl ingen hofnarr att Du skall gå och drunta sanningar!’», 

»Erik: Styfbarnet: Katarina af Sachsen Lauenburg modren misshandlad». 

I akt V: »Konungen sjuk: Dacken: vill afsäga sig regeringen. Erik väntar 

lifvet ur G. Frierierna. 
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1:8,16 Fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik. Liksom 1:8,15 dramautkast med 

aktindelning II–V, akt I blev färdigskisserad i 1:8,14. Akt IV indelas i två 

tablåer, A och B. Under A bl.a.»Tiggare stryka; kungen har indragit 

fattigtionden», »Efter att ha talat vid Karin, får Erik afsky för Görans», 

»Förför henne, då!». Under B bl.a. »Hos M. Olof; som säger Kungen 

allt». I akt V: »Man packar in för att fly!», »2000 Dalkarlar komma», 

»Eriks palatsrevolution!». 

1:8,17 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Akt I.». Detaljer till akt I i Måns Nilssons 

dalastuga, bl.a. »Klockan klämtar 4 e.m.», »Bud att alla hålla sig 

hemma», »Kristian fången», »Magister Olaus afslöjar sig som medveten 

om allt = auf alles gefasst». Bland de agerande även en 

cisterciensermunk från »Nydala där Kristiern dränkte alla munkarne!». 

»Blodiga kläder». 

1:8,18 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Akt II / B)». Detaljer i scenen på Blå 

Duvan, bl.a. Erik: Grössenwahn: Nero; deklamerar» [jfr Claës Lundins 

recension, Tillkomst och mottagande s. 20], »Slutet: Göran häktas och 

Erik föres till vakten». 

1:7,51 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Akt III» med text bl.a.»Hos 

Konungen. […] Jakob Israel angifve sin far: […] Kungen hör honom; 

tackar honom men utlämnar honom åt Hansan som vanvördig son;» 

[inslag i det färdiga dramats tredje akt]. 

1:8,19 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Akt IV. / B.». Bl.a. »Magister O och 

Sonen», »Luther: Lärostridernas slut, för långt!», »Kungen lofvar skrifva: 

rifva Wreta; återställa Dalmännens egendom!». 

1:8,20 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Akt V.». Bild i textvol. s. 503. Detaljer 

till sista akten, bl.a. »Kungens Arbetsrum», »Midsommardagen», 

»Dacken har svarat nej!», »Dalkarlarna komma 2000 man!». »Erik (är 

städad),», »Gustaf I afsäger sig regeringen», »Slutscen: Engelbrecht in. 

Silfverdarten / Dacken är dödad. / Dalkarlarna hålla intåg: Kör: Herr 

Gustaf han rider i Dalarne om!» 

1:8,21 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), utan rubrik, repliker och sentenser, 

avsedda att infogas i pjäsen, t.ex. »Du Erik kan aldrig bli konung, ty Du 
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kan icke respektera herskaren», »Eriks idé: att verlden är galen och alla 

andra galna utom han och Göran P.» [jfr texten s. 213]. 

En titelrubrik 

1:8,2 Blad 4:o (Lessebo Bikupa), »Gustaf Eriksson / Till Rydboholm. / Fem 

Akter / af / August Strindberg.», en titel som ev. avser någon annan pjäs 

än Gustav Vasa (4:o-formatet unikt bland utkasten till Gustav Vasa). 
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Textens placering i originalmanuskriptet i förhållande till 
Samlade Verk 

Utgångspunkt för jämförelsen är översta raden på respektive SV-sida. 

 

  Sida i SV    Sida i MS 

 159    1 

 162    3 

 165    5 

 168    7 

 171     9 

 174  11 

 177  13 

 180  15 

 183  17 

 186  19 

 189  21 

 192  23 

 195  24 [b] 

 198  26 

 201  28 

 204  31 

 207  33 

 210  34 

 213  36 

 216  38 

 219  40 

 222  42 

 225  43 

 231  46 

 234  48 

 237  50 

Sida i SV    Sida i MS 

 240  52 

 243  53 

 246  54 

 249  57 

 252  58 

 255  60 

 258  62 

 261  64 

 265  67 

 268  69 

 271  70 

 274  72 

 277  74 

 280  75 

 283  77 

 286  79 

 289  82 

 292  84 

 295  85 

 298  87 

 301  89 

 307  92 

 310  94 

 313  95 

 316  97 

 319  99 





  

ERIK XIV 



  

 



– TK 41 – 

 55 

Textläget 

Bastext i SV:s utgåva av Erik XIV är MS, komplementtexter U 1 och U 2. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln med titeln »Wasa Sagan / III. / Erik XIV.» finns 

på Nordiska museet i Stockholm. Inga sättarmärken tyder på att MS skulle ha utgjort 

förlaga för den första upplagan. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Erik XIV / Skådespel i fyra akter (178 s., 14,5 × 8,5 cm) 

trycktes av Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag i Stockholm och utgavs under perioden 

16–22/11 1899 av C. & E. Gernandts förlag därstädes. På ett försättsblad står  

»Vasa-Sagan / III». Strindberg har läst korrektur (Brev 12/10, 25/10, 26/10 1899). 

Förlaga har varit en nu förkommen avskrift (jfr brev till Gustaf af Geijerstam 1/8 1899). 

Andra upplagan (U 2) med samma titel trycktes av Isaac Marcus’ Boktryckeri-

Aktiebolag i Stockholm och ingår i häftena 6, 7 och 8 av Samlade Dramatiska 

Arbeten II:1, ss. 379–458, som utgavs under perioden 26/11–16/12 1903 av Hugo 

Gebers förlag därstädes (i bokform 1904). Sg har troligen läst korrektur. 

Upplagor på andra språk 

Danska 

Viggo Adlers översättning till danska Erik XIV / Skuespil i fem Akter utgavs som 

»Dansk-norsk udgave» av Gyldendalske Boghandels Forlag i Köpenhamn och 

Kristiania under perioden 3–11/11 1899 (Nordisk Boghandlertidende). 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska Erich XIV / Schauspiel in vier Akten utgavs av 

Hermann Seemann Nachfolgers förlag i Leipzig 1903, August Strindbergs Schriften 
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(Abteilung 1, Band 6). Den ingick senare också i Strindbergs Werke, 1914 

(se ovan s. 10). 

Ryska 

Je. Barsovas översättning till ryska Erik XIV utgavs 1909 i band 9 av August Strindberg, 

Polnoje sobranije sotjenenij v 12 tomach av Sablin i Moskva. 

Ju. Veselovskijs översättning Erik XIV utgavs 1909 i band 9 av August Strindberg, 

Polnoje sobranije sotjenenij v 15 tomach av Sovremennyje problemy i Moskva. 



– TK 41 – 

 57 

Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS och sist U 1 och U 2. 

 

325:  7 Gyllenstierna / Gyllenstjerna [samma ändr. genomgående] 

325:20 Leijonhufvud / Lejonhufvud [samma ändr. genomgående] 

402:  6 NILS G. / går. // Nils G. [jfr nedan 402:9] 

402:  9 GÖRAN P. // Göran P. [går] // 

GÖRAN P. / går. // GÖRAN P. (går). 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras U 1, därefter MS. Eftersom förlaga för 

U 1 har varit en numera förkommen avskrift kan icke avgöras om ändringarna i 

förhållande till MS har gjorts redan i avskriften. 

 

321:  1 VASA-SAGAN / III. // Wasa Sagan / III. / Erik XIV. 

322:  1 Vasasagans del I är MÄSTER OLOF. / Vasasagans del II är GUSTAF 

Vasa. / De anakronismer som förekomma i denna pjes äro nödvändiga 

offer åt dramats teknik. // [saknas i MS]

323:  1 ERIK XIV / SKÅDESPEL I FYRA AKTER // ERIK XIV 

325:15 PEDER WELAMSON / Peder Welamsson [i MS mestadels bara ett »s»] 

325:19 MÅNS KNEKT, Karin Månsdotters far / Måns knekt 

354:13 varit, något dålmånsar, men / varit, men 

355:22  så blef Du / då blef Du   

358:26 den där får / som får [annars 2 »som»] 

358:27 säga, Nej, / säga, utan [annars 2 »utan»] 

360:26 Johan lever, som / Johan, som 

372:25 så rysligt hårdt / så hårdt 

375:13 igen mera. MODREN // igen mera. Malte skall ta honom i näsan för han 

var näsvis mot Marias vänner. / MODREN 

376:18 Jag lyssnade till ditt / Jag åhörde ditt 

377:24 för Du kan lätt / för Du kan Du lätt 

379:19 Johan är, som Du vet, redan / Johan är redan 

380:28 krona mot dina / krona för dina 

389:  4 mor Persson! – Åt Göran. – Nå / mor Persson! – Nå 

398:  1 ERIK S. / Erik 

406:  1 GÖRAN P. / Göran 

409:25 KARIN M. / Karin 

412:25 härliga / herrliga 

412:28 numera endast om att döda / numer aldrig om annat än döda 

416:15 ojäf domare / gäf domare 
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423:16 religiösa svin och irreligiösa svin! Svin / religiösa skurkar och irreligiösa 

skurkar! Skurkar 

424:19 så blir det / då blir det 

426:  7 att ständerna / att riksdagen 

426:28 I alla fall / i alla falla 

440:22 enda statskloke / enda minister 

443:  2 KARIN M. / Karin M 

443:  6 välkommen i konungaborgen / välkommen konungaborgen] 

445:  1 KARIN M. / Karin 

451:10 Till och Ifrån / Till-och Ifrån 

457:18 MÅNS K fullkomligt nykter, men förlägen; höjer / Måns K [höjer 

[jfr textvolymen s. 527] 

458:  3 denna kollation / detta kollats 

459:11 MANSRÖST III / Mansröster III 

460:  5 eller kollationen / eller kollat-set 

463:10 Vivat! Johan den tredje! / Vivat! 

463:17  Min syn är något skröplig / Jag ser så illa 

464:  8 Du är en stor kältring! / Skurk! 

465:  2  Ho vet / Fan vet 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras MS, därefter U 1. Alla asterisker i MS 

har systematiskt tagits bort i U 1. SV följer MS. Eftersom förlaga för U 1 har varit en 

numera förkommen avskrift kan icke avgöras om ändringarna i förhållande till MS har 

gjorts redan i avskriften. 

 

329:10 fönstret der och / fönstret och 

330:  4 Derom ville jag / Därom vill jag 

332:16 möta med mig / möta mig 

333:12 En skur med stora / En skur af stora 

334:17  gör orätt / gör mig orätt 

336:11 kastas ner / kastas ned 

337:  9 slungas ner / slängas ned 

339:27 Hvad så / Hvad då 

340:27 unga Sturen / den unge Sturen 

342:  5 Renata / Renatha 

345:27 aldra / allra 

346:10 Hofman [in] // HOFMANNEN / in 

347:23 största ögonblick / största ögonblicket 

352:19 hufvet / hufvudet 

354:22 huru ödet / hur ödet 

368:  9 fingerna / fingrarna 

268:14 på förstar / på furstar 

369:27 jag slår lös / jag slår mig lös 

371:12 papperen på bordet / papperen på borden 

372:12 Kristiern Tyrannen / Kristian Tyrannen 

376:  9 Må ädlingarne / När ädlingarne 

377:  6 upprättelse, ty det / upprättelse, ty den 

379:24 kungen / konungen 

381:14 golik herrarne / mera lik herrarne 

381:28 tanke; derför / tanke, och därför 
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382:20 hur går / huru går 

383:11 Göran Djefvul från Blådufvan / Göran djäfvulen från Blå Dufvan 

384:24 öppnar; ryggar / ryggar 

389:23 prokuratorn / prokurator 

390:16 Jag lyssnade / Jag lyssnar 

393:21 Enkedronningens / enkedrottningens [så äv. på flera ställen] 

395:  3 saken belangar / saken anbelangar 

395:19 har en sett / har man sett 

395:22 Brovaktaren / BROVAKTEN 

398:21 att Du mast ena / att Du mist ena 

399:23 så der, så kommer / så där, kommer 

401:  7 väntade Er brudgum / väntade en brudgum 

405:18 Alltsamman / Alltsammans 

405:24 Sitta ner i / Sitta nere i 

408:  2 hviskar vid Göran P. som nalkas Erik / 

hviskar till Göran P., som nalkas konungen 

410:18 ädelborna efterlefverska / ädelborna efterlefvande 

411:17 mer! Man har / mer! Han har 

412:  4 så mycket ondska / så mycken ondska 

412:10 löst på Er / löst öfver Er 

412:19 Pack genast / Packa genast 

415:  6 impromptu / improptu 

415:  8 grina mot / grina emot 

415:18 man, men sedan / man, sedan 

415:25 gubevars / gudbevars 

415:28 vi domarne / vi domare 

416:22 Nej, med lag / Nej, med lag 

417:15 är rest / har rest 

422:  3 dronning / drottning 

422:  6 korporal / korpral [så även 422:8, 422:9, 425:31] 

422:12 likgodt / lika godt 

422:28 kan icke / kan inte 
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424:  4 i fjor / i fjol 

424:  6 förgätmigejskransar / förgätmigejkransar 

424:21 Neej, Du / Nej, Du 

425:  1 ögonblick] / Göran P. // ögonblick. /  ⃰ * ⃰ / GÖRAN P. 

425:18 ner i källarne / nere i källarne 

427:16 Väl; då går / Väl; så går 

427:27 trummar med fingerna / trummar med fingrarne 

431:12 Koporal / Korporal 

434:12 slottspira / slottsspira 

436:10 gå tills marken / gå till marken 

436:20 än de andra / än andra 

437:  4 påtänkt, ty nu / påtänkt, nu 

441:23 handslag / handling 

444:  4 än jag förtjänat / än jag förtjänt 

446:17 efter Karin / Talar efter Karin 

448:27 för jag var / för att jag var 

450:  9 torg, hemta / torg och hemta 

450:14 Du, hund / Du, hvad 

450:28 svärfar der / svärfar, du 

451:18 bröllopsgårn / bröllopsgården 

452:19 här nyss / nyss här 

458:16 min egen engel / min ängel 

458:18 så va det / så va de 

458:25 Du är hemma Du / Du är hemma 

459:12 trumpeterna! Trumpeter! / trumpeterna! Trumpeterna! 

459:16 Ja unnrar / Ja unrar 

459:23 säga ett ord; ett / säga ett ord; ett 

460:17 borden vordo / borden voro 

461:  5 vivat! Förstår I? Vivat! ! / vivat! V , i , v , a , t! 

462:  3 en djäfvel / en djäfvul 

463:  5  hufvena / hufvudena 
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Ändringar i andra upplagan 

Bortsett från normaliseringar ifråga om interpunktion, stavning och vissa ordformer, 

förekommer ändringar med semantisk innebörd som i några fall kan tänkas vara gjorda 

av Sg under korrekturläsningen.  

Ändringar som U 2 hufvudet (U 1 hufvet), U 2 suttit (U 1 sutit) eller 

tryckfelsrättelser som U 2 han böjer sig ner (U 1 han höjer sig ner) har icke registrerats. 

Ändringarna i U 2 450:9 och 456:19 har tillförts Samlade Verk (de markeras med x). 

Av övriga ändringar i U 2 är det troligt att 334:17, 340:4, 385:7, 402:3 och 419:19 

har gjorts av Sg. 

Sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras U 2, därefter U 1. 

 

321:  1 ERIK XIV // 

VASA-SAGAN / III. / [ny sida] Vasasagans del I är MÄSTER OLOF. / 

Vasasagans del II är GUSTAF Vasa. / De anakronismer som 

förekomma i denna pjes äro nödvändiga offer åt dramats teknik. /  

[ny sida] ERIK XIV 

329:21 i Gustaf Vasas sista akt / i Gustaf Vasa 

332:13 hör oss Göran / hör Göran oss 

334:17 gör orätt, ty trognare vän / gör mig orätt, ty trognare vän än mig [annars 

2 »mig»] [SV: »gör orätt, ty trognare vän än mig»; jfr ovan s. 60] 

339:  8 God dag Nigels / God dagen Nigels 

340:  4 och min! När / och min! Och när [annars 2 »och»] 

361:10 svag! / Ridå. // svag! 

371:  5 som ung libertin / som en ung libertin 

372:13 inskrift [– – –] kommer den en / inskrift [– – –] kommer det en 

377:11 kan tänka, att / kan tänka dig, att 

381:  9 komna hit och skymfa / komma hit att skymfa 

381:23 Å strunt / Åh schidt 

383:18 känslostrunt / känsloschit [jfr Sgs brev t. Molander 25/11 1899] 

385:  7 gälla min hals / gälla mitt hufvud [annars 2 »hufvud»] 

386:17 vi inte äro / vi icke äro 
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  389:18 på nattvakten / på nattväkten 

  390:21 kommer! / Ridå. // kommer! 

  401:13 förklarade undersåtar / förklarade undersåter 

  402:  3 tillfällen som detta / tillfällen som dessa [annars 2 »dessa»] 

  403:  7 skurken! / Ridå. // skurken! 

  415:17 icke kan bevisa / icke kunde bevisa 

  415:35 knekt får vittna / knekt få vittna 

  419:19 Pass på, du anser / Se där, Du anser 

  427:28 visste! / Ridå. // visste! 

  438:  9 än du! / Ridå. // än Du! 

  442:24 mig! / Ridå. // mig! 

  445:18 Nu när allt / Nu då allt 

  449:  1 dryga penningar // dryga pengar 

  450:  9 torg, hämta / torg och hemta [annars 3 »och»] 

x456:19 ERIK (till Göran) / ERIK / Göran 

x465:  8 slut! / Ridå. // slut! 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS med titeln »Erik XIV» består av pärm, 2 omslag, det ena med personförteckning på 

första sidan, samt fyra lägg, ett per akt, med omslag och 14 blad i varje, sammanlagt 

alltså 46 blad (Nordiska museet; jfr dok. nr 41:3). Papperssorten är Lessebo Bikupa med 

vattenstämplarna 1897 och 1898, formatet ca 23 × 31,5 cm. Dramadialogen har skrivits 

på bladens båda sidor. 

Pärmen består av två ljusgula pappskivor, klädda med brunt, delvis defekt papper. 

Över detta har spänts ett genomskinligt kalkerpapper. Pärmen har sammanhållits av ett 

gult sidenband. På första pärmsidan står inom grön färgkriteram: »a – Sagan» i grönt 

och på det trasiga bruna papperet »Wasa Sagan / III. / Erik XIV.» med versaler och 

»XIV.» i rött. 

Omslagets första sida har texten »Erik XIV.» med versaler och »XIV.» i rött. 

Personförteckningens rubrik »Personer» har versalen i blått. Nedtill är vid sidan av 

förteckningen tillskrivet med blyerts och med annan stil än Strindbergs: »En Hofman. / 

Måns Knekt. / Lejonhufvud / Stenbock.» (de båda sistnämnda personerna har några få 

repliker i tredje akten s. 399). 

Lägg nr 1 omfattar 14 blad bundna med röd tråd, paginerade 1 t.o.m. 25. Ett 

opaginerat omslag med rubriken »Akt I.» har versal, siffra och punkt i rött. Texten är 

skriven med rött bläck med undantag av den inledande scenbeskrivningen på p. 1 och 

aktens sista mening, p. 25, »Det är Du som är för svag!» samt några rättelser (pp. 21 

och 25), som är skrivna med mörkt bläck. På p. 13 (SV 345:11) är i marginalen skrivet 

med blyerts men struket med rött bläck: »barnen». Efter p. 25 följer 3 blanka, 

opaginerade sidor. 

Lägg nr 2 omfattar 14 blad häftade med gul tråd, paginerade 26 t.o.m. 45. Ett 

opaginerat omslag med rubriken »Akt II.» har versal, siffra och punkt i rött. Texten är 

liksom i de följande akterna skriven med svartlila bläck. Efter en paginerad sida utan 

text, p. 46, följer 7 opaginerade sidor utan text. 

Lägg nr 3 omfattar 14 blad häftade med grön tråd, paginerade 47 t.o.m. 74. Ett 

omslag med rubriken »Akt III.» har versal, siffra och punkt i rött. Omslagets tredje sida 

är paginerad »75». 
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Lägg nr 4 omfattar 14 blad bundna med blå tråd, paginerade 76 t.o.m. 103. Ett 

opaginerat omslag med rubriken »Akt IV.» har versal, siffra och punkt i rött. Efter 

p. 103 följer 2 sidor utan text. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Manuskriptet uppvisar få ändringar. Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter 

sidhänvisning till MS. 

 

337:   2 /  7 e »onåd!»: och går… str 

343:27 / 12 e »Väl!»: Må Jagellony aldrig förgäta str 

341:20 / 10 e »ädelstena!»: Nigels [drar sig åt bakgrunden] tillagt 

343:12 / 11 e »dag!»: Karin [till Erik] / Ack såra honom icke i onödan. 

Här är så fullt med hat redan! tillagt 

352:21 / 19 e »jag ruska»: om peruken på Dig ä t om Dig 

354:26 / 21 e »i dag är»: hennes svåger ä t slägt med min andra styfmor 

355:  6 / 21 e »där och»: nosat ä t tittat 

356:  2 / 21 e »Jag»: hatar ä t undviker 

360:27 / 25 e »från»: prinsessan Jutta och Valdemar ä t kung Valdemar 

361:10 / 26 e »alls!»: Det är du som är för svag! tillagt 

395:19 / 49 e »sett på»: fan ä t maken 

404:23 / 54 e »slaget»: Erik [pekar […] jag såg honom! tillagt 

405:19 / 57 e »vara»: fan till skälmar ä t stora skälmar 

423:16 / 71 e »religiösa»: svin, och irreligiösa svin! Svin ä t  

skurkar, och irreligiösa skurkar! Skurkar 

433:  6 / 77 e »vackert»: men icke klokt! tillagt 

444:17 / 86 e »handlat»: efter samvete ä t rätt 

450:18 / 91 e »hon har»: fått missfall. ä t nyss kommit ner! 

454:  2 / 94 e »aldrig»: misstänkt ä t märkt 



– TK 41 – 

 68 

Förarbeten 

Samtliga nedan förtecknade utkast finns i kartong 1 i »Gröna Säcken» (SgNM) på 

Kungliga biblioteket. De kan indelas i 1) Historiska noteringar, 2) Planer på ett drama 

i 4 à 5 akter och 3) Motiv till de olika akterna. 

Historiska anteckningar 

1:2,20 Fol. blad (Manilla), »Sture och Wasa». Redogörelse för släktförbindelser 

mellan Sture- och Vasa-släkterna som underlag till Eriks och Göran 

Perssons samtal s. 354. 

1:9,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Erik XIV. / (Swedenborgsdrama)». 

Bild i textvol. s. 518. Bland noteringarna av motiv: »Uriel Acosta: 

Hedning, Calvinist (Beurreus) Katolik» och anslutet med klammer: 

»Ockultist», tydligen en karakteristik av Erik. Vidare bl.a. »Styfson: 

ej omtyckt af Styfmodren Margaretha Lejonhufvud (Jutta)», (jfr 

ordförklaring till s. 234 om Margaretas släktförhållanden); »Karin 

hade varit tärna hos Eriks syster Elisabeth»; »Eriks barn: Gustaf och 

Sigrid. Legitimerade vid kröningen»; »Svante Sture som mördas var 

svåger med Gustaf I;». 

Planer på ett drama i fyra à fem akter 

1:9,1 Omslag (Lessebo Bikupa 1898). Bild i textvol. s. 516. På första sidan 

»Erik XIV.» mitt på sidan. Bland noteringarna märks en karakteristik av 

»Erik XIV» som »Half Tysk», »Styfbarn» och »Nero» (jfr textvol. s. 509 

om »Caesarenwahnsinn»). I redogörelsen för motiv, fördelade på fem 

akter, märks under akt I bl.a. »Nils Stures hemkomst med (str. 

Elisabeths) Renatas nej»; under akt II: »Erik hatar och afundas Johan 

som gjort bättre parti än han»; under akt III: »Alkemi, svart magi», 

»Sturemorden»; under akt IV: »Bröllopet med Karin. Inga gäster komma; 

endast svärfadren och slägten. Erik snobbar demokrat, passar upp 

gästerna. Blir sedan full och sparkar ut dem»; under akt V: »Erik 

fängslas. Göran pinas». 
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1:7,54 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897), utan rubrik. Dramautkast med 

redogörelse för tänkt innehåll i akterna 3, 4 och 5. Tredje aktens 

tablårubriker är: »Vid Färjstaden», »Slottssal» och »Orgie». Flera inslag 

i de båda första tablåerna kom att återfinnas i det färdiga dramat. »Orgie» 

ströks däremot med ett motiv som: »Erik får under ruset veta att Sturarne 

genom Katarina sökt skilja honom från Karin. / Derifrån rusar Erik ner 

och mördar. Kommer igen. Rusar till skogs». Detta kom att 

genomgripande omarbetas och nyanseras. Inte heller kom »Femte Akten» 

med »Eriks Fängelse» att utföras. 

1:9,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Erik XIV.». Utkast till drama i fyra akter, 

där bröllopet är placerat redan i andra akten, medan Sturemorden 

försiggår i den fjärde. 

1:9,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Erik XIV.». Utkast till drama i fem akter 

jämte en personförteckning. I den sistnämnda ingår även »Beurreus», 

Eriks lärare, som dödades i samband med Sturemorden. Akt 1 tänks börja 

med »Nils Stures hemkomst från [str. England] Lothringen», »Renata af 

Lothringen Kristi IIs dotterdotter». I tredje akten »Sturemorden», i fjärde 

»Bröllopet» och i femte »Fängslingen». 

1:9,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Erik XIV.». Skiss till fem akter, endast ett 

centralt motiv per akt anges: »Eriks frierier afslås», »Johan fängslas», 

»Sturemorden». »Giftermålet» och »Fängslingen». I övre högra hörnet 

historiska notiser med årtal (se textvol. s. 517). 

Motiv till de olika akterna 

1:9,8 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Akt I. / Slottsterassen:». Bild i textvol. 

s. 515. Utkast till innehåll i första akten. Börjar: »Karin och 

Maximilian:ǀǀ: Beurreus ser ingenting, lägger sig inte i något.». Därefter 

bl.a. »Agda: tjenar hos Karin», »Nils Sture» med nej från Renata / Nils 

Gyllenstjerna från England». 

1:9,9 Fol. blad (Manilla), utan huvudrubrik. Utkast till drama i fem akter. Ur 

första akten bl.a. »Karin Erik och Nils Sture, anbefalles mörda 

Leicester»; »Raseri!», »Erik och Göran P. samt Sture som åläggas dränka 
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Max». Ur andra akten: »Johan fängslas: Hos Svante och Margareta 

Lejonhufvud der Sammansvärjning upptäckes». Ur tredje akten; 

»Sturemorden. / Orgie»; ur femte: »Erik fängslas. Göran plågas». 

1:9,10 Fol. blad (Lessebo Bilkupa), utan huvudrubrik. Motivförteckning till 

akterna 2, 3 och 4. Innehållet ligger relativt nära det färdiga dramats. 

Avvikande är bl.a. att »Nils Sture hånar den enögde Peder Welamson» i 

en »Gatuscen» och att en »Orgie» sammankopplas med Sturemorden 

samt ett i fjärde akten »Göran adlas; förhäfver sig; fäller!» 

1:9,11 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Slottssalen». Detaljer i tredje aktens scener 

mellan Erik, barnen och Karin i salen på Uppsala slott. »Erik vågar ej 

angripa Hörningsholm, emedan Hertig Carl regerar Södermanland och 

han ej törs på Enkedronningen». Detaljer också till fjärde akten, båda 

akternas innehåll ligger nära det slutliga dramats. 

1:9,12 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Slottssal». Till skillnad från i 1:9,11 rör det 

sig här om en slottssal på Stockholms slott, »Erik och Karin äro vigda: 

Gästabudet väntar på Hertigarne:». Nära det slutliga innehållet i fjärde 

akten. En skillnad dock: »Göran fängslas af folket: anklagas för allt, 

äfven Agda». 

1:9,13 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897), »Fjerde Akten». En mängd detaljer 

som ligger nära den slutliga utformningen. En avvikelse: »Folk in! Göran 

gripes och bindes: / Görans Mor: Hvad har Du för allt nu? Ingenting efter 

sig». Carls slutord: »Min tid kommer en gång!» »Sens moral: Alla lika 

goda kolsupare! Eriks öde förutbestämdt. Och Görans!» 

1:9,14  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Tillägg till Erik XIV.». Bild i textvol.

s. 520. Texten börjar: »Carl IX: Tänk att jag skulle låta lura mig på din 

religion». Andra inslag: »Slutet: Nej mitt barn, lifvets strider sluta aldrig 

– – – [till Folket] Och den som nu börjar skall [struket ord] våra barnbarn 

först ända.». »Göran och Erik sista scenen: längtan efter qvinnan – 

modren, ursprunget.». 
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Textens placering i originalmanuskriptet i förhållande till 
Samlade Verk 

Utgångspunkt för jämförelsen är översta raden på respektive SV-sida. 

 

Sida i SV Sida i MS 

329    1 

 332    3 

 335    6 

 338    8 

 341  10 

 344  12 

 347  15 

 350  17 

 353  19 

 356  21 

 359  23 

 365  26 

 368  28 

 371  30 

 374  33 

 377  35 

 380  37 

 383  39 

 386  42 

 389  44 

 393  47 

 396  49 

 Sida i SV Sida i MS 

 399    52 

402      54 

 405    56 

 408    58 

 411    60 

 413    61 

 416    65 

 419    67 

 422    69 

 425    72 

 431    76 

 434    78 

 437    80 

 440    82 

 443    85 

 446    87 

 449    89 

 452    92 

 455    95 

 458    97 

 461    99 

464  102



 



  

TEXT I KOMMENTAREN 
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Synopsis af de fyra första akterna.  
(För Varia af August Strindberg.) 

I tidskriften Varia, nr 7, 1889 (ss. 401–406), lät Sg publicera den femte akten ur 

Folkungasagan jämte hans egen synopsis av de fyra första akterna. I textdelens 

kommentar återges Sgs synopsis utan ändringar och utan att stavningen normaliserats 

(se textvolymen s. 475 f.). 



  

 



  

ERRATA 
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Förteckning över errata  

Följande ändringar kommer att införas i en eventuell andra tryckning av textvolymen; 

Kommentarer

479:  4 översatt i Svenska Dagbladet 

7/12 1903 och 

567:27 träda fram som Natanael i 

Johannesevangeliet 1:45 ff. 

och sant profetera om 

framtiden; jfr Andra 

Samuelsboken 11 

 

 

[utgår] 

träda fram som profeten Nathan 

i Andra Samuelsboken 12; 

Nathan anför en liknelse som 

gör kung David djupt ångerfull 

 

 



 



  

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 41:1. En sida, p. 188 (SV 132:16–133:6), i Strindbergs originalmanuskript till 

Folkunga-Sagan (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm). Texten är 

inramad med färgpennor (repro: dramawebben.se). 

Dok. nr 41:2. Originalmanuskriptet till Gustav Vasa (SgKB 54/38; repro: Kungliga 

biblioteket). Lägg nr 2, bundet med grön tråd. Omslaget med titeln 

»Akt II.». P. 29 med strykningar med blyerts (SV 202:3). 

Dok. nr 41:3. Strindbergs originalmanuskript till Erik XIV p. 21 (Nordiska museet). 

Motsvaras i Samlade Verk av texten ss. 354:24–356:7. 





Dok. nr 41:1. En sida, p. 188 (SV 132:16–133:6), i Strindbergs originalmanuskript till 
Folkunga-Sagan (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm). Texten är inramad med 
färgpennor (repro: dramawebben.se).



Dok. nr 41:2. Originalmanuskriptet till Gustav Vasa (SgKB 54/38; repro: Kungliga
biblioteket). Lägg nr 2, bundet med grön tråd. Omslaget med titeln »Akt II.». 
På nästa sida återges p. 29 med strykningar med blyerts (SV 202:3).





Dok. nr 41:3. Strindbergs originalmanuskript till Erik XIV p. 21 (Nordiska museet). 
Motsvaras i Samlade Verk av texten ss. 354:24–356:7.
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