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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 45, som innehåller Kronbruden 

och Svanevit.  

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 Strindbergs manuskriptändringar innehåller semantiskt 

eller stilistiskt viktigare ändringar inklusive strykningar omfattande minst ett helt ord. 

Ändringar, som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten 

är osäker, har icke medtagits. 

Textvolymen, som utkom 1990, redigerades av Gunnar Ollén. Den textkritiska 

kommentaren utarbetades av Ollén samma år (1990). Den har granskats och 

färdigredigerats av Ljubica Miočević 2014. 

Förkortningar 

SVH Richard Dybeck, Svenska Vallvisor och Hornlåtar (1846) 



 

 



 

KRONBRUDEN 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Kronbruden är MS, komplementtexter A 1, A 2 och 

U 1. 

 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Kronbruden» ligger till grund för texten i SV. 

Numera finns MS på Kungliga biblioteket (SgKB 1992/89), men vid tidpunkten för 

textetableringen i SV fanns det i privat ägo. Efter att ha varit i Harriet Bosses ägo såldes 

manuskriptet till en privatperson; Kungliga biblioteket förvärvade det på en auktion på 

Sotheby’s i London i maj 1992. 

 Två smärre blyertsändringar (se nedan s. 43) har gjorts sedan avskriften A 1 utförts 

och förekommer inte heller i U 1. Eftersom de kan ha tillkommit efter U 1, har de inte 

införts i SV. Några anteckningar av tonsättaren Tor Aulin (se nedan s. 45 ff.) visar att 

han har haft MS som arbetsunderlag, när han skulle föreslå musikbeledsagning (jfr 

»Tillkomst och mottagande», s. 243). – Musikinslagen i MS, A 1, A 2 och U 1 

redovisas separat nedan ss. 21–40. 

 

Den första avskriften (A 1), som är bevarad på Kungliga biblioteket (SgNM osign. 1), 

utfördes troligen under januari 1901 enligt ett brev 9/1 1901 från Strindberg till brodern 

Axel. Sedan Strindberg hade gjort några smärre ändringar (se nedan ss. 14, 48), sändes 

A 1 till Operan. Avskriften är noggrant utförd, normaliserar visserligen här och var 

ifråga om interpunktionen, men återger i stort sett korrekt Strindbergs ordformer i MS. 

Titelsidan är ej bevarad. 

 

Den andra avskriften (A 2), som är bevarad på Kungliga biblioteket (SgNM osign. 2), 

hade A 1 som förlaga. På titelsidan står som i MS »Kronbruden». A 2 hade en mindre 

noggrann avskrivare än A 1, vilket bl.a. fick konsekvenser i notpartierna (se nedan 

ss. 21–40). A 2 moderniserar t.ex. »Modren» till »Modern» och har åtskilliga 

avskriftsfel ifråga om interpunktionen. Strindberg gjorde några rättelser och andra 

ändringar i A 2 (se nedan s. 49 f.), vilken blev förlaga för den första tryckta upplagan 

(U 1). Se även dok. nr 45:8. 
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Upplagor på svenska 

Den första tryckta upplagan (U 1) utkom på C. och E. Gernandts förlag i Stockholm 

under perioden 29/5–4/6 1902 i samma volym som Svanevit och Ett drömspel (105 s., 

ca 8 × 14 cm). U 1 har korrekturlästs av författaren. Vid en jämförelse med förlagan A 2 

kan noteras att U 1 saknar den inledande dekorförteckningen samt de flesta fotnots-

kommentarerna, bland de sistnämnda den viktiga anmärkningen om dalmålet (se 

»Tillkomst och mottagande», s. 240). Eftersom det är osäkert om dessa uteslutningar 

har gjorts av förlaget eller av Strindberg, har i SV valts att konsekvent följa MS och 

bevara dem. Jfr dok. nr 45:4. 

 

Den andra tryckta upplagan (U 2) utkom på Hugo Gebers förlag i Stockholm i  

Strindbergs Samlade Dramatiska Arbeten 1:4, under perioden 3–8/10 1904. I samma 

volym ingår Dödsdansen I–II, Svanevit och Ett drömspel. Förlaga var U 1. Största 

avvikelsen från denna är den i olika avseenden genomförda hopdragningen av texten för 

att minska sidantalet; de 99 sidorna i U 1 reducerades till 73. Av tryckfel i U 1 kvarstår i 

U 2 bl.a. »låta» i st.f. »låla» (86:11)  och »körväg» i st.f. »körkväg» (131:26). 

Strindberg läste troligen korrektur, men eftersom inga av de få avvikelserna från U 1 

med säkerhet kan tillskrivas honom har U 2 icke använts vid etableringen av texten  

i SV. 

 

Operan Kronbruden (1918) av Ture Rangström ansluter till pjäsen, bortsett från 

slutakten. Strindberg hade vid samtal med Rangström år 1909 godkänt en förkortning av 

pjäsen. Operan uruppfördes i Stuttgart 21/10 1919. Svensk premiär fick den hösten 1922 

på Kungliga teatern. 

Se även: »Tillkomst och mottagande» i SV 45, s. 243; Gunnar Ollén, Strindbergs 

dramatik, 1982, ss. 394, 398; Per-Anders Hellqvist, En sjungande August. Om 

Strindberg och musiken i hans liv, 1997, ss. 268–270; Brev 18, ss. 56 f., 75 f., 103, 165, 

samt Brev 20, ss. 136, 225. 
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Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska med titeln Die Kronbraut utgavs 1903 i August 

Strindbergs Schriften, I. Abteilung, Dramen, Band 9, på Hermann Seemann Nachfolgers 

förlag i Leipzig. I samma volym ingår Schwanenweiss och Ein Traumspiel. Troligen har 

A 1 varit förlaga (brev till Schering 27/2, 5/3, 24/4 1901). Operans dröjsmål med 

definitivt ställningstagande till ett uppförande torde ha försenat att A 1 sändes till 

Schering (jfr Brev 14, ss. 36, 49, 59). 

I ett slutord till volymen, »Bemerkungen des Übersetzers» (s. 214 ff.), publicerades 

för första gången melodien till »Skyarne lyktas» (Wolken sich schliessen, s. 218 f.). 

Förlaga var ett manuskript som är bevarat på Kungliga biblioteket (SgNM osign. 3 b). 

Det är skrivet med Strindbergs stil och har rubriken »Forskarlens Sång. / (För piano 

satt)». I övre högra hörnet har Strindberg skrivit: »ord och melodi af August Strindberg. 

/ (melodi från 1892. ord från 1900)». Tonsättningen är återgiven som bilaga i 

textvolymen s. 271. Se även avsnittet »Strindbergs egen tonsättning av ’Skyarne 

lyktas’», nedan s. 77. 

År 1913 utgavs Scherings tyska översättning på nytt, men då i en »förbättrad och 

utökad» upplaga i Strindbergs Werke, I. Abteilung, Dramen, Band 8, på Müllers förlag i 

München. I samma volym ingår Schwanenweiss och Ein Traumspiel. Fram till 1917 

hade volymen tryckts sexton gånger. 

Engelska 

Edwin Björkmans auktoriserade översättning till engelska med titeln The Bridal Crown 

utgavs 1916 i Plays. Fourth Series på Charles Scribner’s Sons förlag i New York. I 

samma volym ingår The Spook Sonata, The First Warning och Gustavus Vasa. Se även 

Brev 20, ss. 92 f., 221. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

Rörande stavelseuppdelningen i sångtexterna, se avsnittet »Musikinslagen» nedan. 

Utgivarens ändringar på rad 15:9, 19:10, 19:12, 19:20 och 34:6 är exempel på hur 

etableringen har utförts. 

 

  15:  9 An - na / Anna / Anna  

[stavelserna har genom bindestreck anslutits till resp. noter] 

  19:10 Lil - le / Lille / Lille 

  19:12 skog - en / skogen / skogen 

  19:20 ko - ka / koka / koka 

  27:11 Man äter’t inte, man dricker’t inte / Man ätert’ inte, man drickert’ inte / 

Man ätert’ inte, man drickert’ inte 

  34:  6 För - los - sa - re // Förlossa- / re // För - los - sare 

  34:  8 så att endast / så: och endast / [saknas]  

[jfr avsnittet »Musikinslagen» nedan] 

  99:25 »Skyarne lyktas» etc. / »Skyarne lyktas etc.» / »Skyarne lyktas etc.» 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

På titelsidan i MS gav Strindberg följande avi: »Till Sätteriet: Alla parentes-tecken 

borttagas. Det som står inom parenteserna sättes med samma stilsort som texten.» 

Uppmaningen återfinns också i tryckförlagan A 2, men är där struken med blåkrita. 

Den följdes i U 1 såtillvida att stilsorten blev densamma i replikerna som i 

scenanvisningarna. Hakparenteserna bibehölls däremot, kompletterade med de 

meningsavslutande tecken som vanligen saknas i MS och A 2. I Samlade Verk är i 

enlighet med utgåvans principer hakparenteserna borta, sluttecken insatta och 

anvisningarna tryckta med mindre stil än replikerna för att klart kunna skilja dem från 

dessa. 

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

 

  11:  2–8 1:o Fäbodvallen [– – –] 6:o Isfärden. / Fäbodvallen [– – –] Isfärden 

 [scenerierna är också i A 1 numrerade] 

  26:  6 modersorg, skogspilt [= A 1] / modersorg, lönskalasse, skogspilt 

  39:13 kysser på den / kysser på det 

  48:22 Kersti lilla / Kersti lille 

  49:  8 stå still / stå till 

  49:21 under [= A 2] / undan [= A 1] 

  59:10 Gån [= A 2] / Gåm 

  69:  6 männer [= A 2] / vänner 

  76:  2 lägga märke [= A 1] / lägga märka 

107:10 Brita Lisa Larsson [= A 1] / Brita Lisa Larssons 

111:  1 landskyrka [med teckning; se SV s. 308] / landskyrka 

127:  3 körkan vardt [annars två »stod»] / körkan stod 

138:15 Hvem fören I [= A 2] / Hvad fören I 

138:16 LÄNSMAN Vi föra Kronbruden, vi föra Kersti. / PRÄSTEN Är hon i 

lifvet? / LÄNSMAN Hon är död! Vattnet tog henne! [= A 1] // 

LÄNSMAN Vattnet tog henne! 

139:  6 BRITA Vattnet sjunker! / ALLA Vattnet sjunker! [= A 1] //  

BRITA Vattnet sjunker! 
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Ändringar av Strindberg i A 1 ligger till grund för U 1-formen i 11:2–8, 26:6, 138:16 

och 139:6, medan ändringar av Strindberg i A 2 ligger till grund för U 1-formen i 69:6. 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Jordegumman kallas i U 1 s. 89 f. och i en enstaka replik 97:22 »JORDEMODERN». 

(På det förstnämnda stället har MS »JORDEMODREN» och på det sistnämnda stället 

»JORDEGUMMAN».) I Samlade Verk följs MS. 

Notmaterialet analyseras separat nedan s. 21–40. – Åtskilliga av avvikelserna i U 1 

från MS beror på avskriftsfel, mestadels gjorda i A 2. 

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

 

  11:  4 Entre-Akt / [saknas] 

  11:  9 »Fem Dekorationer» etc. / [saknas] 

  11:14 Regi: etc. / [saknas] 

  13:  1 Fäbodvall / Fäbovall [= A 2] 

  13:  3 vattenfall; ner till / vattenfall; nertill 

  13:  5 slipstenen. / Det // slipstenen. Det 

  15:  9 nå tä’ / nå’t till 

  16:15 mjölnarn? / KERSTI (tiger.) / MODREN // mjölnarn? / MODREN 

  17:  2 skorsten? / KERSTI (tiger.) / MODREN // skorsten? / MODREN 

  17:19 hur ledt är det nu-u-u! / (talar) / Hur käckt var det då, och hur ledt är det 

nu! / KERSTI // hur ledt är det nu? / KERSTI [= A 2] 

  18:20 sofver i skogen. Långt långt bort i skogen. / KERSTI // 

sofver i skogen. / Kersti [= A 2] 

  19:18 Jag får’nt / Jag får int 

  20:  9 solen ännu. Då höres rundt omkring och bakom, först / 

solen ännu; först [= A 2] 

  21:10 näckrosor hvaraf / näckrosor, af hvilka 

  21:16 KERSTI (störtar fram och kysser barnet.) / Lille // KERSTI. Lille 

  23:11 hufvet / hufvudet [= A 1] 

  23:18 i lust och nöd / i nöd och lust 

  24:  7 MATS (efter en paus.) / Så må // MATS. Så må 

  25:  1 KERSTI (efter en paus.) / Ser // KERSTI. Ser 

  25:  3 norråt / norrut 
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  25:14 KERSTI (efter en paus.) / Hör // KERSTI. Hör 

  27:  5 Det må / – Det må 

  27:25 MATS (reser sig.) / Du // MATS. Du 

  30:20 må Forskarln / må Forskarl 

  31:18 Ska Mats / Skall Mats [= A 2] 

  33:  7 Fattiga var vi, rika blir vi / Fattiga voro vi, rika bli vi [= A 2] 

  33:23 på en gyllene / på gyllene [= A 2] 

  34:  6 lefver. / Violen är stämd så: och endast de lösa strängarne strykas.  

(Bör vara altviol, och ackompagnemanget bör utföras på flera  

instrument för att ernå nödig effekt) / KERSTI // 

lefver. / KERSTI 

  34:23 klädd i svart / klädd i en svart [= A 1] 

  34:23 cirkel kappa, svart / cirkelkappa, samt svart 

  35:  5 vi lofvade / ni lofvade [= A 1; jfr nästa replik: »Vi ska» etc.] 

  36:12 som inte låta / som icke låta [= A 2] 

  37:  9 KERSTI (är uppskakad) / Säg // KERSTI (uppskakad). Säg [= A 2] 

  38:  9 JORDEGUMMAN (skrattar.) / Haha! // JORDEGUMMAN Haha! 

[= A 2] 

  38:  9 Haha! haha! / Haha! Haha! 

  38:28 sjunga om sin strof / sjunga om strof [= A 2] 

  39:15 upphör spela / upphör att spela. 

  42:  4 Glad va / Glad var [= A 2] 

  43:20 Men inte den / Men inte den 

  45:10 För att Du skall / För att du skall 

  46:15 Hennas! / Hennes! 

  48:  4 allri / aldri [= A 2] 

  49:  8 stå still (riturnell) / Solen // stå still; / Solen 

  49:10 jag gick (riturnell) / Solen // jag gick; / Solen 

  49:16 det nu! (riturnell) / Dvalhem // det nu! / Dvalhem 

  49:17 mitt bo! / (riturnell) / O! // mitt bo! /O! 

  49:23 fåglar etc.* [fotnot:] *Projicierade på röken med ett scioptikon. / – När // 

fåglar etc. / När 
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  54:  3 kan höras / kan höras 

  54:18 min docka / min docka 

  55:  2 Stog / Stod 

  55:24 packe med handlingar / packe handlingar [= A 2] 

  57:  3 drar ner / drar ned [= A 1] 

  57:  5 Sittom! / – Sittom! 

  57:12 Det svider – i mig! / Det svider i mig! 

  58:  1 FARFADREN (utan några gester.) / Gud // FARFADERN. Gud 

  58:23 Ingen? / – Ingen? 

  58:27 Här är barnet / – Här är barnet 

  61:27 Då är likare / Då ä likare [= A 2] 

  62:25 Hör nu! / – Hör nu! 

  63:16 Hjälp Jesus / – Hjälp, Jesus 

  63:23 småluckorna* [fotnot:] *(Småluckorna äro så anordnade att de bilda ett 

ansigte.) liksom / småluckorna liksom 

  64:  3 Flera gånger / Flere gånger [= A 2] 

  64:19 synes / syns [= A 1] 

  64:25 KYRKVAKTAREN / KYRKVAKTEN [= A 2] 

  65:19 messingsnummer / messingnummer [= A 2] 

  65:25 du säger! Ack, ack, ack! / KERSTI // du säger. / KERSTI [= A 2] 

  67:  3 kasken från spiken./ KERSTI // kasken. / KERSTI [= A 2] 

  69:  3 mälden derefter / mälden den därefter [= A 2] 

  69:23 Åh! Skäm / Ah! skäm 

  70:12 Skatten är Skratten! / Skratten är Skratten! [= A 2] 

  70:14 Myrdlingen? / Mylingen! 

  70:27 jag vill / – Jag vill 

  72:13 Kom snälla, snälla! / (Melodi sid. 20) / KERSTI // 

Kom snälla, snälla! / KERSTI 

  74:  4 När ä de? / När ä de? 

  74:27 Jag må se / Jag måste se 

  75:12 blommor (fönstren stå öppna;) golfvet / blommor, golfvet 

  75:13 spikhufven / spikhufvuden [= A 2] 
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  75:16 gipsfigur / gipsfigurer [= A 2] 

  75:22 kopparkastruller / koppar, kastruller [= A 2] 

  75:24 nummerna / numrorna [= A 2] 

  75:31 fingerna / fingrarne 

  77:18 Det ä / Det är [= A 1] 

  78:22 håret. / Tärnorna // håret. Tärnorna 

  79:24 Åh, håll / Ah, håll 

  80:13 det var det – – – det var det! / d e t   var d e t ! – – – det var d e t ! 

  80:23 Du ska / Du skall [= A 1] 

  80:27 ska bara hämta / ska hämta [= A 1] 

  80:27 hos handelsman / hos handelsmannen [= A 1] 

  81:  2 Hå, för / Håh, för [= A 2] 

  81:14 di här / de här [= A 2] 

  82:28 läsa bibeln / läsa i bibeln [= A 2] 

  83:  4 trettifjerde / trettiofjärde [A 2: trettiofjerde] 

  83:  9 Vet Du hvem / Vet du hvem 

  83:13 Vet Du hvad / Vet du hvad 

  84:  2 hufvet / hufvudet [= A 2] 

  84:19 hufvet / hufvudet [= A 2] 

  86:  4 släkting! Tala om hvad det är, eller ska jag gissa! – – – Det / 

släkting! – – – Det [= A 2] 

  86:11 låla i skogen / låta i skogen 

  86:18 sätter in lite högtid / sätter lite högtid in 

  86:22 Här ä något / Här är något [= A 2] 

  86:23 hyss, men se / hyss, ge me se [A 1: hyss me se] 

  86:25 magta / mäkta [A 1: mägta] 

  87:  2 slutligen in./ För // slutligen in./ LÄNSMAN. För 

  88:  9 för god för mig / för god åt mig [= A 2] 

  88:13 Jag var icke / Jag var icke 

  89:  2 säger inte de / säger inte det 

  89:  9 Det var inte! / Det var inte! 
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  89:12 LÄNSMAN (hvasst.) / Inte? / KERSTI // LÄNSMAN (hvasst). Kersti. / 

KERSTI [= A 2] 

  90:13 Åh! / Ah! 

  90:21 han lille / den lille 

  90:23 Ja, den! / Ja, den! 

  91:  9 Åh nej / Ah nej 

  92:  2 Den lille! / Den lille? 

  92:19 fiendsk / fiendskt 

  93:  2 Hos mig / Hos mig 

  94:  1 Qvarnkammaren (från sidan 27; Tablå 2) är / Kvarnkammaren är 

  94:15 tvättsakerna) / (Harmoniserad i Dybecks Runa.) / Kul - le - ri // 

tvättsakerna). / Kul - le - ri [i SV har uppgiften om harmonisering 

kommenterats i ordförklaringarna] 

  95:  3 utanför. // Då // utanför, Då 

  95:  4 han syns / han synes [= A 2] 

  95:  8 konturen / konturerna 

  95:  9 som rör sig / hvilket rör sig 

  95:29 hufvud* [fotnot:] *(Anmärkning till Regissören. Det är nu Modren fäster 

vid kronan det osynliga snöre hvarmed kronan ryckes af sednare.) / Rak 

// hufvud). / Rak 

  96:26 lyfter hufvet / lyfter hufvudet 

  96:29 var mycket! Intet är inte / var mycket! Intet är intet 

  97:16 röka. / Spelmännen // röka. Spelmännen 

  97:18 Byril: (Se Dybeck, Sv. Vallvisor och Hornlåtar). /  

Byril: (Se Dybeck, Svenska vallvisor och hornlåtar).  

[i SV har texten inom parentes kommenterats i ordförklaringarna] 

  99:24 med harpan / med harpa [= A 2] 

  99:25 sidan 25 / sid. 25 / [SV: »sidan 49»] 

101:  7 in i spisen / in i spiseln 

101:24 är nå’n. / Hvar // är nå’n. Hvar 

102:  6 Jag är / Jag är [= A 2] 

105:  6 Hvem är det? / Hvem är det? 
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109:12 brudstassen / brudgumsstassen 

109:17 vid den öppna / vid öppna [= A 1] 

109:19 de döde / de döda [= A 2] 

110:  4 Alla gå ut / De gå ut 

110:11 Jag förhoppas / Jag hoppas 

110:12 Flera / Flere [= A 2] 

111:  3 Dalalandskap / Dallandskap [A 1 = A 2: Dalandskap] 

111:10 de åtta roddarne i hvar hålla / roddarne hålla 

113:  1 partierna / parterna 

113:  5 förvildad / förtviflad [= A 1] 

113:24 din skuld / din skull 

113:26 hjertblomma / hjärteblomma 

115:17 skura grytan / skura gryta [= A 2] 

118:  3 Si där ä / Si där är [= A 2] 

119:  9 Heldre / Hellre 

119:19 en båt i stranden / en båt vid stranden 

120:  9 den Onda / den onde [= A 1] 

122:  8 hufvet / hufvudet 

123:14 mina och Era / mina och edra 

125:  7 tinnar. / Det // tinnar. Det 

127:  5 en Påskadag / en påskdag 

128:15 ut vid forsen / ut i forsen [= A 2] 

129:11 fiskhufven / fiskhufvuden 

129:13 än Svanan / än svanen [= A 2] 

129:17 än Svanan / än svanen [= A 2] 

131:  7 Hvar är körkväg / Var är körväg? 

132:14 landalös vestanpå / landalös utanpå [= A 2] 

138:10 från fonden och höger med / från fonden med 

140:  7 vi tacka / vi tacke 
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Musikinslagen 

Eftersom Strindberg ibland har skrivit sångtexterna nära notstrecken har han riktat 

notstaplarna uppåt mer än i förlagorna för att de inte skall kollidera med texterna. 

Placeringen av ord och stavelser under respektive not har i U 1 gjorts exaktare, ibland 

med hjälp av insatta bindestreck, än vad Strindberg lyckades göra med sin handskrift i 

MS. Avskriftsfel, mestadels gjorda i A 2 och därmed ofta överförda till U 1, har rättats 

i Samlade Verk. 

A 1, som tydligen gjorts av en rutinerad notskrivare, normaliserar ofta staplarnas 

riktning, vilket icke kommenteras i det följande. 

Richard Dybeck, Svenska Vallvisor och Hornlåtar (1846), betecknas i det följande 

SVH. 

För MS och U 1 anges i det följande eventuella avvikelser från förlagan, när sådan 

finns eller kan anges. För A 1 redovisas eventuella avvikelser från MS och för A 2 

eventuella avvikelser från A 1. 

Bas- och understämmor avskrivs i regel inte, endast melodistämman. 
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1. Kerstis hornlåt nr 1 

Samlade Verk s. 15. 

Förlaga: SVH s. 41, hornlåt nr 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

MS s. 2 förlagan korrekt avskriven, bortsett från att dynamiktecknen (crescendo 

och diminuendo) ovanför första notraden har utelämnats. 

A 1 s. 2 = MS. 

A 2 s. 2 punkteringen på tonerna 4, 23 och 25 utelämnad. 

U 1 s. 10 dynamiktecknen och punkteringen på ton 25 saknas. 
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2. Kerstis fråga »Kulleru Björås Anna» och Mats svar »Ja kom hit du» 

Samlade Verk s. 15, r. 8 (Kerstis fråga), r. 14 (Mats svar). 

Förlaga: SVH s. 16, vallvisa nr 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

MS s. 2 endast text och musik till de fem första raderna återges; melodistämma 

men ej understämma (i tonerna 12 och 15) avskriven; bisseringstecknen i 

Mats svar, efter tonerna 3 och 6, kring »Kom hit du», utelämnade; 

parentesen kring »Björås Anna» icke avskriven. 

A 1 s. 2 = MS. 

A 2 s. 2 text saknas helt till Kerstis fråga; ton 5 felaktig. 
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U 1 s. 10  (Kerstis fråga) och s. 11 (Mats svar) – bisseringstecken saknas, tonerna 5 

i Kerstis fråga och 9 i Mats svar felaktiga. 
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3. Modrens sång »Hur käckt var det då» 

Samlade Verk s. 17. 

Förlaga: SVH s. 42, hornlåt nr 7: 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

MS s. 3 noterna korrekt avskrivna. 

A 1 s. 3 = MS. 

A 2 s. 4 sångtexten ej utskriven; dynamiktecknen (diminuendo) ej avskrivna, ej 

heller »ritard.», fermat och taktstreck. Punktering saknas i ton 11. 

U 1 s. 12 samma felaktigheter som i A 2, men texten utskriven. 
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4. Kerstis hornlåt nr 2 

Samlade Verk s. 18. 

Förlaga: SVH s. 41, hornlåt nr 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

MS s. 4 korrekt avskrivet. 

A 1 s. 4 = MS. 

A 2 s. 4 tonerna 22–24 överhoppade, liksom fermat över sista tonen. 

U 1 s. 13 samma fel som i A 2, dessutom fattas fermat också i tonerna 7 och 30. 
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5. Mats och Kerstis växelsång »Kersti lilla» 

Samlade Verk s. 18 ff. 

Förlaga: SVH s. 12 f., vallvisa nr 3: 
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Kommentar 

MS s. 4 f. i Mats »Kersti lilla» saknas diminuendo över ton 11 och p.p. över ton 16; 

i Mats »Jo men» saknas p.p. över ton 17; raden »Ta af Dig skon och 

mjölka kon och ge den lille go dricka» har p.g.a. handlingen i pjäsen 

överflyttats från Mats till Kersti; i samma avsnitt har ton 20 felaktigt 

punkterats. 

A 1 s. 4 f. = MS, bortsett från att den sistnämnda punkten vid ton 20 har borttagits 

och tonen därmed korrigerats. 

A 2 s. 4 f. i Mats »Kersti lilla» har punktering vid tonerna 1 och 5 utelämnats, och 

texten »Långt, långt bort i skogen.» icke avskrivits; i Kerstis »Tullilull» 

har punktering vid tonerna 4, 5 och 17 utelämnats, liksom fermat över 

ton 18; i Mats »Jo men» har punktering utelämnats vid ton 1. 

  Kerstis »Ta af dig skon» är felaktigt taktstreck insatt efter ton 12 och 

»får’nt» skrivs »fårǔt»; i Mats »vinden blåser» har punktering utelämnats 

i tonerna, 1, 4, 6, 8 och 15. 

U 1 s. 13 f. i Mats »Kersti lilla» saknas diminuendo över ton 11 och p.p. över ton 16; 

i Kerstis »Tullerilull» saknas punktering vid tonerna 4, 5 och 17; i Mats 

»Jo men» saknas p.p. över ton 17; i Kerstis »Ta af dig skon» är ton 8 

felaktig och felaktigt taktstreck insatt efter ton 13, »får’nt» har skrivits 

»får int» och i Mats »Vinden blåser» har punktering av ton 15 

utelämnats; samma överflyttning av en versrad från Mats till Kersti har 

skett som i MS. 

 

Anmärkning 

En variant till vistexten (utan melodi) finns i Dybecks Runa 1844 s. 17, vallvisa nr 3. 
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6. Kanon av tio jakthorn 

Samlade Verk s. 20 f. 

Kommentar 

MS s. 6. 

A 1 s. 6 = MS. 

A 2 s. 6. kanon nr 1: punktering vid ton 6 saknas. 

 kanon nr 5: markeringen »3» ovanför ton 5 resp. 8 utelämnad. 

 kanon nr 6: markeringen »3» ovanför ton 2 resp. 6 utelämnad. 

 kanon nr 7: punktering utelämnad i tonerna 4, 8 och 12. 

 kanon nr 8: punktering utelämnad i tonerna 4 och 14. 

 kanon nr 9: punktering utelämnad i ton 1. 

U 1 s. 15 f.  har samma fel som A 2 i kanon 1, 5, 8 och 9. 

 kanon nr 2 har markeringen »5» i st.f. »3» över ton 3. 

 kanon nr 6: markeringen »3» ovanför ton 6 utelämnad. 

 kanon nr 7: utöver utelämnad punktering i tonerna 4, 8 och 12 är ton 9 

felplacerad. 
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7. Forskarlens första sång »Jag förhoppas» 

Samlade Verk s. 34 (fiol), jfr även ss. 39, 64, 95, 97 f. (2 fioler), 110 och 121 (harpa). 

Melodin återges på ss. 34 och 98. 

En variant av sången men med annan melodi finns i Runa 1844, s. 76, som nr 13 

bland Folksägner i Dalarna: 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

Samlade Verk s. 34.  

MS s. 15: 
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A 1 s. 15 = MS, bortsett från att texten inuti notraderna ändras till: »Violen är 

stämd så att endast» osv. 

A 2 s. 15 saknar punktering i ton 3 och 7, skriver »flere» gånger i st. f. »flera». 

U 1 s. 25 återger endast melodi och sångtext, icke anvisningarna i notraderna eller 

»Bör vara altviol» etc., saknar som A 2 punktering i tonerna 3 och 7. 

 

Kommentar 

Samlade Verk s. 98 (Forskarlens sång). 

MS s. 59: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 s. 59 = MS. 

A 2 s. 60 punkteringen av tonerna 3 och 7 utelämnad, i »Fiolens Stämning» är före 

ton 4 ett kryss utelämnat. 

U 1 s. 72 f. som i A 2 tonerna 3 och 7 ej punkterade och krysset utelämnat; dessutom 

är ton 11 felplacerad. 
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8. Mats hornlåt »Kom snälla» 

Samlade Verk s. 41. 

Förlaga: SVH s. 41, hornlåt nr 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Samma melodi finns i Runa 1844, s. 68, hornlåt nr 12, presenterad med orden »Under 

gången med boskapen till och från skogen». 

Kommentar 

MS s. 20 (jfr s. 41) melodin korrekt avskriven. 

A 1 s. 20 = MS. 

A 2 s. 20 = A 1. 

U 1 s. 30  både ton 6 och ton 13 (den sista) felplacerade. 
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9. Forskarlens andra sång »Skyarne lyktas» 

Samlade Verk s. 49 (texten) och ss. 269 ff. (melodin). 

 

MS s. 25 texten och SgNM osign 3 b (Kungliga biblioteket) sättning för piano 

(SV s. 271); i SgNM sign 3 a sättning för harpa (SV s. 270; sättning för 

gitarr i privat ägo, s. 269); sättningen för piano trycktes 1903 med tysk 

text i Scherings översättning av Die Kronbraut, s. 218 f. 

Kommentar 

MS s. 25 i efterhand har med blyerts tillskrivits ett »Hur» framför versraden 

»Käckt var det då!» resp. »Ledt är det nu!» (se nedan s. 44 f.); 

musiktermen »riturnell» (’upprepning i oförändrad form’) är införd 

efter versraderna 2, 4, 10 och 11, 

A 1 s. 25 = MS med skrivfelet i första versraden »till» ä t »still». 

A 2 s. 25 = A 1. 

U 1 s. 35 = MS, bortsett från att »riturnell» strukits, »till» rättats till »still» och 

något »Hur» icke är tillsatt. 
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10. Flickornas sång »När jag var en liten piga» 

Samlade Verk s. 76. 

Förlaga: SVH s. 23 f., vallvisa nr 15 (finns även, med några avvikelser, i Runa 1844, 

s. 65, vallvisa i Dalarna nr 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– TK 45 – 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

MS s. 44 i uttrycket »Hafsstjerna me’» använder Strindberg Runa-formen »me’» 

(SVH »mä’»), i »Tyst» SVH-formen (Runa »Ty») liksom i 

»diskomdask» (Runa »diskom dock»); »sad’» ändras till »sa’», medan 

»ba’» blir »bad» och »Via» blir »Vidja»; i melodin har ett »f» över 

ton 48 och ett diminuendo över ton 52 icke avskrivits (de finns inte i 

Runa), en punktering i ton 11 torde vara bläckfläck. 

A 1 s. 44 = MS, bortsett från att citationstecken satts kring »Tyst». 

A 2 s. 45 = A 1. 

U 1 s. 55 f. = A 2. 
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11. Korum blåses från fältlägret 

Samlade Verk s. 91. 

Kommentar 

MS s. 54. 

A 1 s. 54 = MS. 

A 2 s. 55 = A 1, bortsett från en utelämnad punktering vid ton 19. 

U 1 s. 66 = A 2, inklusive den utelämnade punkteringen. 
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12. De sex pigornas sång »Kulleri toova» 

Samlade Verk s. 94. 

Förlaga: SVH s. 4, vallvisa nr 2 (även i Runa 1844, s. 67, vallvisa i Dalarna nr 11, 

melodierna identiskt lika men introduktionen något utförligare i SVH): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– TK 45 – 

 38 

Kommentar 

MS s. 57 i texten är tillagt ett »o» i »to-o-va» och Strindberg skriver »Mig», där 

Runa och SVH har »Mej». 

A 1 s. 57 = MS, bortsett från »Svartoken» i st. f. »Svartoxen». 

A 2 s. 58 saknar båge mellan tonerna 10 och 11 och punkt i ton 20; »Svartoken» 

som A 1. 

U 1 s. 69 f. saknar som A 1 bågen mellan tonerna 10 och 11; har lagt till ett »o» i 

»sko-o-ga» och slutordet »to-o-va», men skriver som MS »Svartoxen». 
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13. Folkleken »Byril» 

Samlade Verk s. 97. 

Förlaga: Runa 1845, s. 37 f., folklek nr 5 (förlaga icke SVH som Strindberg av misstag 
               uppger):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

MS s. 59 melodistämman korrekt avskriven. 

A 1 s. 59 = MS. 

A 2 s. 60 tonerna 1–6 och 12–15 icke sammanbundna, felaktigt taktstreck insatt 

efter ton 3, korsförtecken saknas före ton 28. 

U 1 s. 72 som i A 2 är tonerna 1–6 icke sammanbundna och felaktigt taktstreck är 

insatt efter ton 3 samt korsförtecknet framför ton 28 utelämnat. 
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14. Sång av psalm 6 i 1695 års psalmbok 

Samlade Verk s. 140 (texten). 

Förlaga: 1695 års psalmbok; en av de äldsta versionerna (1697): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strindbergs text överensstämmer dock med yngre versioner. I 1755 års edition t.ex. 

(1757 års finns i hans efterlämnade bibliotek) är texten identisk med Strindergs, 

bortsett från stavning och interpunktion samt ordformerna »tacke» (Strindberg: »tacka») 

och »alle» (Strindberg: »alla»). Formen »sjungandes», som ofta saknas i senare 

editioner, finns i 1755 års liksom i Strindbergs version (jfr Landquists kommentar 

i Samlade Skrifter, del 36, s. 347). 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet av Kronbruden (MS; SgKB 1992/89) är skrivet på Lessebo 

Bikupa (ca 22,5 × 36 cm). Titelarket har årtalet 1898 i vattenmärke, 

»uppsättningsförslag» 1900, lägg 1–3 1898 och lägg 4 1900. Bläcket är i 

»uppsättningsförslag» ljuslila, i resten av MS Strindbergs vanliga mörklila. MS ligger 

inuti ett omslag av vitt, tjockt papper med vattenstämpel »J. Whatman 1896». 

Titeln »Kronbruden» anges på omslaget, samt på ett särskilt titelark. Dessutom finns 

ett löst blad med sceneriförteckning (»uppsättningsförslag») och en lös lapp med noter. 

Huvuddelen av originalmanuskriptet utgörs av dialogtexterna, bundna i fyra lägg, där 

det första och det fjärde är bundna med röd silkestråd, det andra och det tredje med 

ljusgrön respektive ljusblå. Det första lägget omfattar personlista, scenerier samt 

pp. 1–30, det andra pp. 31–54, det tredje pp. 55–78, och det fjärde pp. 79–93 jämte 

nio avslutande blanksidor. 

Omslaget är elegant textat och färgsatt med följande text på tre bandrullar i rött, en 

per rad (se dok. nr 45:1): 

 

Kronbruden 
af 

August Strindberg. 

 

Aktangivelse finns inte, till skillnad mot i utkasten, eftersom dramat slutligen 

utformades med 6 tablåer. Bokstäverna i omslagets rubrik är tecknade i svart tusch med 

bronserade ytterlinjer. Versalen »K» är textad på guldgrund i rött med svarta tvärlinjer 

och prydd med blå sirater. 

Titelsidan är den första sidan på ett vikt ark, vars övriga tre sidor är tomma. 

Titelsidan har överst inom parentes anteckningen: »Till Sätteriet: Alla parentes-tecken 

borttagas. Det som står inom parenteserna sättes med samma stilsort som texten. / 

Förf:». Därefter följer samma text som på omslaget, versalen »K» ritad med röd krita, 

de övriga bokstäverna i pjästiteln med grön, ytterlinjerna tecknade med svart tusch. 

Under författarnamnet är tecknat ett hjärta i rött omgivet av gröna bladrankor. Titelsidan 

återges som dok. nr 45:2. 



– TK 45 – 

 42 

En tredje textsida (sceneriförteckning) har överst titeln »Kronbruden.» med 

undertiteln »[uppsättningsförslag]», varefter följer: »1. Fäbodvallen. / 2. 

Qvarnkammaren. / 3. Soldatens Stuga. / 4. Qvarnkammaren. / 5. Kyrkbacken. /  

6. Vinterväg på Isen.» Denna tredje textsida finns på ett löst blad, vars baksida är tom. 

Den inlagda lösa lappen (ca 9 × 7 cm) med notskrift har följande utseende (G-klaven 

färglagd med röd krita, noterna med ljusblå): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första sidan i lägg nr 1 har överskriften »Personer:». Det violetta bläck 

Strindberg använder har här orsakat en del suddiga men läsbara partier. Innehållet 

återges i Samlade Verk s. 9. Framför »Anna» har Strindberg med blyerts skrivit 

»halfvuxen» och framför »Lill-Karen», respektive »Lill-Mats», »barn». Ovanför »Hvita 

barnet» och »Fiskaren» har strukits »Bipersoner». I st.f. »Hvita Barnet» stod först 

»Hvita Gossen» som också i MS pp. 68, 76, 84 etc. (i Advent spelas Jesusbarnet – »Lek-

kamraten» – av en gosse; Strindberg var ett slag inne på tanken att rollen skulle spelas 

av Harriet Bosse, se nedan s. 48). Längst ner på sidan stod ursprungligen »I Dalarne, 

senare hälften» (att första hälften av pjäsen utspelas i Dalarna behövde inte påpekas). 

Den andra sidan i lägg nr 1 har som rubrik »Sceneri.» med innehåll som i Samlade 

Verk s. 11. Versalen »S» i rubriken är tecknad med grön krita omgiven av en svart 

bläckkontur. 
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Själva dialogtexten som därefter följer, börjar med p. 1 på en högersida, därefter p. 2 

på bladets baksida; bladen i de fyra läggen är alltså skrivna på båda sidorna. Texten 

omfattar 93 sidor. 

P. 25 (49:15–16) är med blyerts tillskrivet ett »Hur» framför »Käckt var det då!», 

respektive »Ledt är det nu!». Det torde ha skett någon gång i efterhand, eftersom det 

varken finns infört i A 1, A 2, U 1, U 2 eller i det sångmanuskript som Schering fick sig 

tillsänt. Tillägget har därför ej etablerats i Samlade Verk. Se dok. nr 45:3. 

P. 26 (49:25) är med blyerts struket: »när Forskarlen sjunger sista strofen». Liksom 

ifråga om föregående blyertsändring i MS torde den ha tillkommit i efterhand, eftersom 

den varken är införd i A 1, A 2, U 1 eller U 2. Till skillnad från föregående ändring kan 

heller icke avgöras om den har gjorts av Strindberg. Den har därför icke etablerats i 

Samlade Verk. 

Noterna har i flera fall monterats in i originalmanuskriptet: p. 2 (15:5–6), p. 6 

(20:14–19, 21:1–4), p. 15 (34:1–10), p. 20 (41:1–4), p. 44 (76:4–19), p. 59 (97:18–21, 

98:1–5). 

På fyra ställen i manuskriptet, huvudsakligen i anslutning till sceneribyten, har små 

tygbitar klistrats in i yttermarginalen. Deras placering påminner om flikar i ett register. 

Den ursprungliga dimensionen tycks ha varit ca 1,5 × 3 cm, men några har med tiden 

nötts ner. I samtliga fall är ca 1,5 cm av tygbitarnas längd kvar på pappret och eventuell 

rest är utstickande. Den första är grön, placerad på p. 27 (SV 50:1), ca 3,5 cm från 

ovankant; den andra är röd, p. 43 (SV 75:9), ca 15,5 cm från ovankant; den tredje svart, 

p. 56 (SV 94:1), ca 19 cm från ovankant; den fjärde ljusblå, p. 68 (SV 110:10), ca 24 cm 

från ovankant. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande ändringar har – i den mån ändringarna har kunnat tydas med tillräcklig 

säkerhet – gjorts i avsikt att belysa författarens intentioner och associationer under 

tillkomstprocessen. Ändringar som bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär har icke 

medtagits. Först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS. 

 

    9:18 / Personer e »Jordegumman.»: Hvita Gossen ä t Hvita Barnet 

  13:  3 /   1 e »neckrosor»: Fonden Siljan ä t Fonden: En stor sjö 

  13:  4 /   1 e »sjö»: , först insvept i dimmor som senare lätta upp så att de blåa 

bergen på andra stranden synas ä t med de blåa bergen på andra 

stranden 

  13:  4 /   1 e »stranden»: och slutligen framträder Mora kyrka ä t och i fjerran 

synes en kyrka 

  13:  5 /   1 e »kyrka.»: Kersti (Brita str) står med vall-luren ute på vallen; en 

get med pingla är bunden vid bodgafveln der slipstenen står. ä t 

Vid bodgafveln står slipstenen. 

  30:20 / 13 e »Så må»: Necken ä t Forskarln 

  40:21 / 20 e »baklänges.»: Går och går och går, och kommer aldrig till 

dörr’n. str 

  49:12 / 25 e »Natten är»: lång ä t när 

  49:14 / 25 e »djup.»: Osäll jag är str 

  85:12 / 50 e »KERSTI»: Derför att Du aldrig kan få’na! str 

  89:22 / 53 e »LÄNSMAN»: Vet Du ä t Siks’ Du 

111:16 / 70 e »åt Er,»: mull-mjölnare! ä t Qvarnfolk! 

120:14 / 77 e »Hvita»: Gossen (halfhögt) / Om än dina synder voro blodröda 

skola de bli hvita som en snö. Din tro ä t Barnet (halfhögt) / Din tro 

121:  9 / 77 e »sjunger han,»: men i upplöst ackord ä t på melodi som ofvan 
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Tonsättaren Tor Aulins musikförslag 
i originalmanuskriptet 

Förslagen, vilka aldrig kom att förverkligas, består mestadels av anteckningar i 

marginalen. Aulin tycks först ha gjort en genomgång med blåkrita, därefter kompletterat 

på vissa ställen med blyerts. I vissa fall är orden understrukna eller uppdelade på två 

rader, vilket inte återgivits nedan. 

Aulins anteckningar är följande (först sid- och radhänvisning till SV, därefter 

sidhänvisning till MS): 

 

  20:10 /   6 Musik I blåkrita 

  21:  8 /   7 Musik II blåkrita De voro två vänner, två ädela barn blyerts 

[jfr Runa 1843, hft 3, s. 37, folkvisa nr 20] 

  23:18 /   8 Musik? blåkrita 

  23:24 /   9 Musik blåkrita 

  34:  2 / 15 Markering med blåkrita 

  34:16 / 15 Markering med blåkrita 

  34:23 / 16 Musik? blåkrita 

  38:23 / 18 Musik blåkrita 

  38:26 / 18 Klockor ō Musik blåkrita 

  39:  5 / 19 »Jag föddes hit till verlden, långt bort i mörkan skog» blyerts [jfr Runa 

1842, hft 2, s. 60, folkvisa nr 11; invid den långa scenanvisningen har Sg 

skrivit »Musik» med blåkrita] 

  49:  2 / 25 Harmonie blåkrita 

  49:24 / 26 Musik blåkrita 

  63:23 / 36 Musik blåkrita 

  64:17 / 37 Musik blåkrita 

  69:  6 / 39 Musik blåkrita, men struket med blyerts [svagt synligt i MS] 

  71:12 / 41 Sång blåkrita 

  72:12 / 41 Sång blåkrita 

  75:14 / 43 Musik blåkrita 

  78:18 / 46 Musik blåkrita 
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  91:  3 / 54 Tapto blåkrita 

  92:  9 / 55 Psalm med nya numret här blåkrita [Sg har här angivit »Musik.»] 

  94:  3 / 56 »Nu kommer den förste friaren min moder –» blyerts 

[jfr Runa 1845, s. 18, folkvisa nr 3] 

  94:14 / 56  Musik bakom blåkrita 

  94:16 / 57 Kör blåkrita 

  95:  1 / 57  Marsch blåkrita 

  95:  9 / 57  Marsch blåkrita 

  95:10 / 57  Marsch blåkrita; markerad fortsätta t.o.m. r. 17 

  95:18 / 58 Musik blåkrita; markerad fortsätta t.o.m. r. 19 

  99:23 / 61 Markering t.o.m. r. 25 med blåkrita 

110:  8 / 68 Markering t.o.m. r. 12 med blåkrita 

110:16 / 68 Musik / Harmonie blåkrita 

110:18 / 69 Markering med blyerts att musiken fortsätter t.o.m. r. 26 

[Sg har här skrivit »Musik» med blåkrita] 

111:  1 / 69 Hornlåtar blåkrita 

111:  9 / 69 Markering med blyerts t.o.m. r. 11 [Sg har här med blåkrita skrivit 

»Musik»; att de båda senaste blyertsmarkeringarna har tillskrivits Aulin 

beror på att denne tycks använda blyerts vid en förnyad genomgång; Sg 

skulle här sannolikt ha använt blåkrita] 

113:  1 / 71 Orgel blåkrita [Sg har här skrivit »Musik» med blåkrita] 

113:14 / 71  Orgel blåkrita [Sg har här skrivit »Musik.» med blåkrita] 

115:15 / 73 [Sg har här med blåkrita skrivit »Musik» och dragit ett streck nedåt som 

omfattar även Britas nästa replik; men intill »Musik» är med blyerts 

skrivet ett frågetecken, som ev. är Aulins] 

120:  5 / 76 Harmonier blåkrita [Sg har här med blåkrita skrivit »Musik.»;  

ett blyertsstreck, ev. av Aulin, följer i marginalen på p. 77 scenen med 

Hvita Barnet (från 120:10), slutar vid »Ut bakom pelaren» (121:7) och 

markerar att »Musik»/»Harmonier» skall beledsaga] 

124:  3 / 80 Orgel blåkrita 

124:  6 / 80 Musik blåkrita 
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125:  7 / 81 [Sg har här med blåkrita skrivit »Musik» men invid står ett frågetecken, 

ev. av Aulin] 

129:16 / 84 Harmonier blåkrita 

138:10 / 91 Sorgmarsch blåkrita [svårtytt; möjligen »Sorgmusik»] 

139:28 / 92 Musik blåkrita 

140:  7 / 93 Kör blåkrita [Sg har här skrivit »Musik» med blåkrita] 
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Beskrivning av den första avskriften 

Avskriften (A1; SgNM osign. 1) är utförd på tjockt, linjerat papper (ca 22,5 × 36 cm), 

och omfattar fyra lägg: 

1.  Fyra opaginerade sidor (innehållande »Personer:» och »Sceneri:») samt sidor med 

p. 1 (högersida) t.o.m. p. 20 (en baksida); 

2.  p. 21 (högersida) t.o.m. p. 44; 

3.  p. 45 (högersida) t.o.m. p. 68; 

4.  p. 69 (högersida) t.o.m. p. 96 (de 3 sista sidorna blanka). 

Titelsidan är ej bevarad. Med undantag av de inledande opaginerade sidorna är texten 

skriven på båda sidor. 

Versalen »P» i personlistans rubrik »Personer:», som har textats av Strindberg själv, 

är tecknad med blå krita, omgiven av svart kontur. Vid »Kersti» i personlistan (9:3) har 

Strindberg med rödpenna tillskrivit »Fröken Bosse». »Hvita Barnet» är understruket 

med gul krita. Invid detta rollnamn har Strindberg antecknat »= Fröken Bosse Sid 19, 

68, 76, 84», dvs. sidor där Hvita Barnet inträder. Möjligen har han vid någon tidpunkt 

tänkt sig föreslå henne denna roll som ett alternativ till Kerstis. I en scen får barnet 

uppträda i »flickebarns-drägt» (120:6). 

P. 37 har Strindberg efter Jordegummans replik »Nu får jag dansa på bröllop.» 

(64:16) strukit »Väfva vallmar och slå tillsamman och låta skottspolen gå.» Eftersom 

samma text är struken också i originalmanuskriptet, kan antas att strykningen först 

skedde i A 1 och därefter i MS. För övriga ändringar av Strindberg i A 1, se ovan 

s. 13 f. 

Se även dok. nr 45:8. 
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Beskrivning av den andra avskriften 

Avskriften (A 2; SgNM osign. 2) har på omslaget dels pjästiteln »Kronbruden», dels 

överst en avi till sätteriet, vilken har strukits med blåkrita: »Till Sätteriet: Alla  

parentes-tecken borttagas. Det som står inom parenteserna sättes med samma stilsort 

som texten.» A 2 uppvisar en mängd märken av sättares fingrar. A 2 fungerade som 

förlaga till U 1. 

I titeln »Kronbruden / af / August Strindberg.» är versalen »K» tecknad i rött med 

svart kontur och resten av ordet är i grönt; »af» är tecknat i gult och författarnamnet i 

blått med svarta konturer. Under författarnamnet är ritad en krumelur i rött, blått och 

gult. Papperet är Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1900 (ca 22,5 × 36 cm). 

Manuskriptet består av ett vikt titelark och fyra lägg. Den färglagda titeln finns på 

titelarkets första sida; titeln upprepas på tredje sidan, men då enkelt skriven i bläck. Den 

andra och fjärde sidan är tomma. Det första lägget inleds med fyra opaginerade sidor, 

med personförteckning på den första och sceneriförteckningen på den tredje 

opaginerade sidan; den andra och fjärde opaginerade sidan är tomma. Pagineringen 

börjar på första läggets femte sida och fortsätter till den nästnästsista sidan i lägget  

(pp. 1–18); de två sista sidorna saknar paginering. Lägg 2 är paginerat 21–44 (där 44 är 

slutsida, en vänstersida); lägg 3 har pp. 45–68, och lägg 4 pp. 65–96, varav två 

blanksidor sist i lägget. Med undantag av dessa blanksidor är texten skriven på båda 

sidor. A 2 har samma sidnumrering som MS och A 1 t.o.m. p. 45 men ligger fr.o.m. 

p. 46 (= p. 45 i MS och A 1) en sida längre fram. 

A 2, som i ett stort antal fall (se ovan s. 15 ff. och musikinslagen ss. 21–40) har 

avskriftsfel som går igen i U 1, har genomlästs av Strindberg, som därvid har gjort 

följande ändringar (sid- och radhänvisning till SV): 

 
Rättelser i A 2 av felskrivningar i A 1: 

  61:17 mäls ä t mäld 

  79:  2 borde sig ä t borde se 

105:21 Hvar är ä t Hvad är 
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Rättelser av felskrivningar i A 2: 

  81:  2 Hä, från ä t Håh för 

107:  2 Inge ä t Ingen 

112:13 lif och strid ä t lif och knif 

112:22 först, sedan ä t först Presten, sedan 

113:25 propen ä t gropen 

115:  9 hennes vilja ä t hennes sista vilja 

128:  5 sjunger isen ä t sjunger i isen 
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Förarbeten 

Förarbeten till Kronbruden finns bevarade i SgNM 3 och 4 (Kungliga biblioteket). 

Uppgifter om pappersformat och liknande har kompletterats med hjälp av Barbro 

Ståhle Sjönells Katalog över »Gröna Säcken» (1991). 

 

SgNM 3:22,46 Folioblad (Lessebo Bikupa 1898) med rubrik mitt på sidan »Svenska 

Dramer». Två spalter, ur den vänstra bl.a.: »Indelta Soldaten», 

»Fanjunkarn», »Sqvallerbär»; och ur den högra, som har rubriken 

»Karakterer», bl.a. »Stormats, tigare, Isländare. När det blir för 

mycket, tar han en yxa och går ut i skogen!», »’Naturen’ har anvisat 

Dalarna skogar och berg, och ej jordbruk. ja, Naturen.» (Liten 

begynnelsebokstav i ”ja” enligt handskriften.) 

 

SgNM 4:9,1 Folioblad (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Stormats i 

Ofvanmyra.» Utkast till drama i fem akter jämte personförteckning. 

I den sistnämnda: »Stormats», »Brita», »Erik», »Samuel», »Kersti», 

»Pastorn» och »Fjerdingsman». 

Motiv ur Akt II: »Fäbodvallen. De råkas.», »Skogsköp och 

Jernväg. Slåttermaskiner.»; ur Akt III: »Vid Skogssjön: De viga sig.»; 

ur Akt IV: »Kyrkfärden från Siljans strand». 

 

SgNM 4:9,2 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Det reder sig. –» Utkast 

till drama i fem akter jämte personförteckning. Ur den sistnämnda: 

»Erik, optimist», »Brita», »Stormats: pessimist», »Presten», 

»Fjärdingsman», »Kyrkvärden». Under en sidorubrik »Syner:» bl.a. 

»Afrättsplatsen», »Kyrkbåtarne», »På Sätern, i dimman», »Skogssjön. 

Necken på Neckrosorna», »Elfkarlen», »Jordfolket med boskap», 

»Hägring». Motiv ur Akt I: »Get med pingla», »På Sätern», »Kullan 

och Gossen på hvar sin brant; sjunga till hvarandra om barnet i 

skogen», »Hårarbete», »Barnet upptäckt. Länsman kommer: med 

Stormats»; ur Akt II: »Hos Presten: Kullan och Gossen förhöras. 
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Trolofvas.», »Stormats har gjort skogsköp.»; ur Akt IV: »Inför 

kyrkorådet. De skiljas: Kullan och Gossen. Barnet följer modren. 

Stormats vittnar.» 

 

SgNM 4:9,3  Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Bonden. / Fem Akter.» 

Dramautkast med personförteckning. Ur den sistnämnda bl.a. 

»Stormats, har hemman och besökt Folkhögskolan», 

»Handelsmannen, köper skog», »Presten», »Länsman». Motiv ur 

Akt III: »Vid Skogssjön med näckrosorna», »På fäbodvallen: Särlis 

och Samuel viga sig. De ha ett barn!»; ur Akt IV: »Vid Siljans strand. 

Kyrkbåten.», »Dansen på logen. Mylingen.» 

 

SgNM 4:9,4 Fem folioblad (Lessebo Bikupa 1898). Utkast till drama i fem akter. 

Motiv ur Akt I: »Erik och Kerstin tala med lurarne om barnet som är 

doldt i skogen», »Koskällorna rundtom; getens pingla», »Alla ljuden 

de höra nerifrån jorden: hundskall, kreaturs råm; ett skott; kärror; åror 

i tullarne» (jfr SV s. 16), »De hålla bröllop med en rödlök och en 

begrafningskaramell. Läsa ur psalmboken och viga sig. Erik spelar 

fiol, strömkarlaslag. Kersti är klädd i krans; krona får hon ej bära. 

Klockorna i Nora ringa», »Erik, Kersti och Barnet samt 

Fjerdingsmannen»; ur Akt II: »Hos Erik och Kerstin. Utanför stugan», 

»Stormats kommer; har sålt skog.» 

 

SgNM 4:9,5 Folioblad (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Personer». Bl.a. 

»Stormats. Storbonde»; »Erik», »Brita», »Fjerdingsman», »Presten», 

»Kyrkvärden». 

 

SgNM 4:9,6  Folioblad (Lessebo Bikupa) utan rubrik. Förteckning över motiv, som 

kom att utnyttjas i Kronbruden och som synes härröra från läsning av 

tidskriften Runa 1843–44; bl.a. följande: 
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»Kyrkan som sjönk i träsket. Hvarje påskmorgon synes torntuppen 

skjuta opp.» Se Runa 1843, hft 4, s. 37, folksägen nr 54, samt SV 

ss. 129, 139. 

»Vette-ljus». Jfr Runa 1843, hft 4, s. 42, folksägen nr 80, och 

s. 43 f., folksägen nr 86; se även SV s. 39. 

»En ödelagd kyrka, der mord eller otukt är begånget». Se Runa 

1843, hft 3, s. 11, om Furby kyrka i Västmanland; jfr SV s. 127. 

»Skratten = ett mördadt barn som härmar den talande eller 

sjungande». Se Runa 1843, hft 3, s. 10 f., samt SV s. 70. 

»Necken = längtan efter förlossning.» Se Runa 1844, s. 76, 

»gråklädd och med en röd mössa på hufvudet»; jfr SV s. 33. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet  

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive SV-sida.  

 

    Sida i SV Sida i MS 

 

13   1 

16   3 

19   5 

22   7 

25   9 

28 11 

31 13 

34 15 

37 17 

40 19 

43 21 

46 23 

49 25 

52 28 

55 30 

58 32 

61 34 

64 36 

67 38 

70 40 

73 42 

 

 

 

    Sida i SV Sida i MS 

 

  76 44 

  79 46 

  82 48 

  85 50 

  88 52 

  91 54 

  94 56 

  97 59 

100 61 

103 63 

106 65 

109 67 

112 70 

115 73 

118 75 

121 77 

124 80 

127 82 

130 85 

133 87 

136 89 

139 91 

 



SVANEVIT 



 



– TK 45 – 

 57 

Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Svanevit är MS, komplementtexter U 1 och U 2.  

Se även avsnittet »Särskilda anvisningar» ovan. 

 

Originalmanuskriptet (MS; SgKB 1980/57) med titeln »Svanehvit» finns på Kungliga 

biblioteket i Stockholm. Manuskriptet har inga tecken som tyder på att det skulle ha 

varit förlaga vid tryckning. Enligt ett brev från Strindberg till Emil Grandinson på 

Dramaten 21/9 1901 och ett brev samma dag till Harriet Bosse skulle 

originalmanuskriptet överlämnas till henne mot att teatern kunde erhålla en kopia. 

Medan originalmanuskriptet fortfarande var i Harriet Bosses ägo deponerades det på 

Kungliga biblioteket. Depositionen återtogs dock och MS såldes på auktion hos 

Sotheby’s, London, i april 1977 till Damms antikvariat i Oslo, varifrån det i maj 1980 

köptes av Kungliga biblioteket. 

År 1995, efter att SV 45 var tryckt, upptäcktes en avskrift av originalmanuskriptet 

(A 1; SgKB 1995/45). Avskriften var ombesörjd av förläggaren Gernandts inför 

tryckningen 1902, och utförd av samma hand som avskriften A 2 av Kronbruden. 

För en närmare beskrivning av avskriften och dess förhållande till den etablerade 

texten, se avsnittet »Beskrivning av avskriften» samt dok. nr 45:8. 

Upplagor på svenska 

Den första tryckta upplagan (U 1) med titeln Svanehvit utkom under perioden  

29/5–4/6 1902 på C. och E. Gernandts förlag i Stockholm (66 s., ca 8 × 14 cm). I 

samma volym ingår Kronbruden och Ett drömspel. Förlaga var enligt Harriet Bosse en 

numera förkommen maskinskriven avskrift av MS (Samlade Skrifter, del 36, s. 349). 

Jfr dok. nr 45:4. – Anmärkningsvärt är att i U 1 en stor mängd scenanvisningar har 

bortfallit (se nedan s. 63 ff.). Detta gäller särskilt i pjäsens första tredjedel. John 

Landquist har antagit att bortfallen har förorsakats av en ovan sättare. Han påpekar att: 
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vid sättning av dramer namnrubrikerna med regieanvisningar bruka sättas för sig och 

sedan infogas i den övriga texten; nu ha regieanvisningarna i uppl. 1 satts med samma 

stilsort som texten, vilket ökar risken att sättaren glömmer dessa, då han vid detta tillfälle 

ej satt dem samtidigt med namnrubrikerna. (SS 36, s. 349.)

Som ytterligare argument anför Landquist att strykningarna inte finns med i Scherings 

tyska översättning 1903. Men Schering skriver i en kommentar, daterad »Sommer 

1902» (övers. s. 222), att han inte kunnat beakta »die kleinen Streichungen meist von 

Bühnenanweisungen, die der Dichter besonders in Schwanenweiss während der 

Drücklegung der schwedischen Ausgabe vorgenommen hat» (’de smärre strykningar, 

främst av scenanvisningar, som diktaren har gjort, särskilt i Svanevit, i samband med 

tryckningen av den svenska utgåvan’). Trots detta uttalande får det anses osannolikt att 

Strindberg själv skulle ha företagit dessa strykningar – Schering kan ha antagit att så har 

varit fallet. I korrespondensen dem emellan finns inga belägg. Strykningarna ter sig 

meningslösa och vissa av dem gör texten otydlig, t.ex. bortfallet 148:4 av anvisningen 

»Svänger piskan så den visslar», följd av repliken »Hör du falken visslar; klor har han 

av stål» (syftar på stålpiskan). – I Samlade Verk har de i U 1 bortfallna 

scenanvisningarna återgivits i enlighet med MS. 

 

Den andra tryckta upplagan (U 2) med samma titel som U 1 utkom i Strindbergs 

Samlade Dramatiska Arbeten, 1:4, under perioden 3/10–12/11 1904 på Hugo Gebers 

förlag i Stockholm. I samma volym ingår Dödsdansen I–II, Kronbruden och Ett 

drömspel. U 2 följer sin förlaga U 1 med vissa smärre avvikelser, däribland två 

korrekturändringar, som sannolikt gjorts av Strindberg: 

210:19  Skåden hit! ä t Skåden! 

224:  3 torra läppar ä t stela läppar  

[eftersom Prinsen just har dragits upp ur vattnet] 

De båda ändringarna har införts i SV. De i U 1 saknade scenanvisningarna finns inte 

heller i U 2. 

 

Ett tillägg till Svanevit, återgivet i textdelen av Samlade Verk, s. 272–287, författades 

av Strindberg någon gång mellan 1905 och 8/7 1907, mest sannolikt senvåren 1907  
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(se »Tillkomst och mottagande», s. 262). Avsikten var främst att göra pjäsen längre och 

införa Unga Kungen i handlingen. Tillägget, som tryckt i SV s. 272–287, är etablerat 

efter det i Bonniers förlagsarkiv i Stockholm bevarade manuskriptet. Det längre 

avsnittet skulle enligt Strindbergs anvisningar införas s. 162 i U 1, s. 245 i U 2, efter 

Styvmodrens »Eld, vatten, svärd, bilor!» (SV 211:29). Det korta avsnittet skulle infogas 

ss. 166 resp. 247, efter Signes replik »Utan!» (SV 217:13). Se även nedan s. 80. 

 

Den tredje tryckta upplagan som utgavs av Bonniers förlag i Stockholm som nr 349 i 

serien Svenska Teatern under perioden 19–25/11 1914, alltså efter Strindbergs död  

(ej 1911, som Landquist uppger i SS 36, s. 331) innehåller texten jämte det ovan 

redovisade tillägget, som offentliggjordes genom urpremiär av Svanevit den 8 april 1908 

på Svenska teatern i Helsingfors (jfr brev till Strindberg från K. O. Bonnier 15/9 1911). 

I tredje upplagan har genomförts den aktindelning som Strindberg indirekt angav genom 

att beteckna det längre tillägget som inledning till »3:e Akten». Andra akten skulle i 

konsekvens härmed börja på SV s. 186 (efter s. 185: »som knarra och skrika.») Vid 

repetitionerna på Intima Teatern hösten 1908 tillämpade Strindberg denna aktindelning 

(Meddelanden från Strindbergssällskapet, nr 25, dec. 1959, s. 11). I personförteckningen 

infördes som första namn »Unga kungen». Dessutom tillades i scenanvisningen efter 

»inträda.» (motsvarande SV 147:7): »Hornblåsning». Inga av dessa ändringar i U 3 har 

tillförts SV. 

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska med titeln Schwanenweiss utgavs 1903 i August 

Strindbergs Schriften, I. Abteilung, Dramen, Band 9, på Hermann Seemann Nachfolgers 

förlag i Leipzig. I samma volym ingår Die Kronbraut och Ein Traumspiel. 

År 1913 utgavs Scherings tyska översättningen på nytt, men då i en »förbättrad och 

utökad» upplaga i serien Strindbergs Werke, I. Abteilung, Dramen, Band 8, på Müllers 

förlag i München. I samma volym ingår Schwanenweiss och Ein Traumspiel. Fram till 

1917 hade volymen tryckts sexton gånger. 
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Engelska 

År 1909 utkom Swanwhite. A Fairy Drama, by August Strindberg, översatt av Francis J. 

Ziegler på Brown brothers förlag i Philadelphia. En auktoriserad översättning utkom 

1913 i Plays. Third Series, översatt av Edwin Björkman och utgiven i New York, på 

Charles Scribner’s Sons förlag. I volymen ingick även Simoom, Debet and Credit, 

Advent, The Thunderstorm och After the Fire. En tredje översättning, av Edith och 

Wärner Oland, trycktes år 1914 i tredje volymen av Plays, utgivna på John W. Luce & 

Companys förlag i Boston. Den svensk-amerikanske skådespelaren Warner Oland 

(ibland Wärner; ursprungligen Johan Verner Ölund) hade 1909 fått tillåtelse av 

Strindberg att spela Påsk med flera andra dramer. Se Brev 20, ss. 92 f., 221. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

143:  9 Trädgårdsmästaren. / Fiskaren. // Trädgårdsmästaren. fiskaren 

[rollnamnet »fiskaren» är tillskrivet i MS av annan än Strindberg; 

»Fiskaren» hör till de ospecifierade »Bipersoner» som enligt Sgs 

disposition i MS skulle placeras efter »Trädgårdsmästaren»] 

145:16 först vit-och-rödrutigt; sedan svart-och-vitrutigt /  

först Hvit och rödrutigt; sedan svart och hvitrutigt 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisning till SV. Först citeras U 1, därefter MS. Angående återgivning av 

replikrubriker och parentestecken, se ovan s. 13. 

 

143:10 Fiskaren. / Bipersoner, 

143:11 Svanehvits moder. / [saknas] 

143:12 Prinsens moder. / [saknas] 

143:13 Stockeknekten. / [saknas] 

143:14 Ridfogden. / [saknas] 

143:15 Hofmästaren. / [saknas] 

143:16 Örtagårdsmästaren. / [saknas] 

143:17 Riddaren I. / [saknas] 

143:18 Riddaren II. / [saknas] 

145:  2 (För hela pjesen.) / (för hela pjesen) 

145:19 taburetter, ett ur och / taburetter och 

145:26 finaste väf / finaste battist 

146:  2 kolonn) samt ett lampadarium med / kolonn) med 

156:20 Påfågeln skakar / Påfogeln rör 

157:14 gömd. / gömd men sedd af publiken. 

167:18 jag ser lifvet / ser jag lifvet 

173:  5 pergament). Skrift // pergament) / SVANEHVIT / Skrif!  

[replik rubriken dubblerad i MS p.g.a. sidbyte] 

205:25 håret.) Hvem // håret) / SVANEHVIT / Hvem 

[replikrubriken dubblerad i MS p.g.a. sidbyte] 

207:18 arm! / (Prinsen leder // arm! / PRINSEN / (leder 

[replikrubriken dubblerad i MS p.g.a. sidbyte] 

212:15 annat svarar / annat horn svarar 

222:26 Hvar ser du? Hvem? / Hvar ser Du? Hvar? 

223:  8 Fyra småtärnor / Fyra Småtärnorna 

 



– TK 45 – 

 63 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

145:  3 medeltids stenslott / medeltida stenslott 

146:  6 dörröppningen ligger/sitter en [i MS är »ligger» skrivet ovanför »sitter»; 

orden föregås av en vänsterklammerparentes] //  

dörröppningen ligger en  

147:  8 STYFMODREN (ser sig omkring) / Svanehvit //  

STYFMODREN. Svanehvit 

147:14 Det synes, men hon synes icke. (Skakar piskan) Tärnor! // 

Det synes, men hon synes icke. Tärnor! 

147:15 … Signe! Elsa! Tofva! … / 

… Signe! ... Signe! Elsa! Tofva! … 

147:22 Okunnig? (Skakar stålpiskan) Hvad / Okunnig? Hvad 

147:23 fort! / SIGNE (tiger) / STYFMODREN // fort! / STYFMODREN 

148:  4 Fort! (Svänger piskan så den hvisslar) Hör / Fort! Hör 

148:14 halsklädet! ... / SIGNE (löser halsdduken i förtviflan) / STYFMODREN 

// halsklädet! ... / STYFMODREN 

149:  5 skägg. Tvetydigt) / Hufvet // skägg). Hufvet 

151:10 räcker ut sin arm som en trädgren) / 

räcker ut sin arm.) 

153:  3 ty så är spådt / ty det är spådt 

154:  5 HERTIGEN (mörknar) / Redan // HERTIGEN. Redan 

154:14 Fy! (Låtsas basa henne) / (En // Fy! / (En 

163:30 PRINSEN (blyg) / Ska // PRINSEN. Ska 

164:  2 om det? – – – (Suckar) Åh! / om det? ... Åh! 

164:  6 nödigt betjenad / dåligt betjänad 

165:14 SVANEHVIT (skälmaktigt) / Nej! // SVANEHVIT Nej! 

165:18 PRINSEN (rodnar) / Sade // PRINSEN. Sade 

165:26 PRINSEN (lystrar till) / Hvad // PRINSEN. Hvad 

166:  1 SVANEHVIT (orolig) / Det // SVANEHVIT. Det 



– TK 45 – 

 64 

166:29 för öfrigt – (halfhögt:) det / för öfrigt ... Det 

167:15 PRINSEN (något djerfvare än förut) / Hvad // PRINSEN, Hvad 

167:28 ondt! (Kastar stickan på golfvet och låtsas trampa på den) / 

SVANEHVIT // ondt! / SVANEHVIT 

170:  4 är det! / (Tystnad) / PRINSEN // är det! / PRINSEN 

176:  6 SVANEHVIT (drar foten under sig) / Jag // SVANEHVIT. Jag 

176:12 SVANEHVIT (gråter) / Gå // SVANEHVIT. Gå 

176:20 PRINSEN (bedröfvad, reser sig) / Hvad // PRINSEN. Hvad 

177:  8 SVANEHVIT (som lagt märke till det skedda) / Sitter //  

SVANEHVIT. Sitter 

178:22 Är der något // Är det något 

181:  6 kastar tillbaka) Svanehvit! / SVANEHVIT // kastar tillbaka.) / 

SVANEHVIT 

183:  4 PRINSEN (tar henne // (Prinsen tager henne 

183:  9 Haha / Håhå! [jfr ordförklaring till s. 183] 

187:24 unga ljufva lycka / unga lycka 

188:25 som tror / som trott 

196:19 Enskiftes och tveskiftes / Enskiftes och tväskiftes 

196:23 Förstår Du de’? / Förstår du då? [SV: »du»] 

197:  2 jordmask och en mullgräfvare / jordmask och mullgräfvare 

203:20 Äldsta / Äldta 

210:  9 aftonen ... / STYFMODREN (resor // aftonen ... (reser 

214:18 STYFMODREN (in) / Hur // STYFMODREN. Hur 

222:  6 blåsas upp som en ballong och / blåsas upp och 

223:27 rätt emot / rätt mot 

226:13 din Käresta / din käraste 



– TK 45 – 

 65 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS; SgKB 1980/57) består av en pärm som omsluter sex lägg 

Lessebo Bikupa-papper med vattenstämpel 1900 (ca 22,5 × 29 cm). Det första lägget är 

bundet med grön silkestråd, det femte med blå, de övriga med röd. Det första lägget 

innehåller person- och sceneriförteckning. Dramatexten börjar på det andra läggets 

första sida, som är utgångspunkt för pagineringen 1–107. Texten är skriven inom ramar 

gjorda av olikfärgade kritor. Bladen är skrivna på bägge sidorna, bläcket är mörklila. Av 

de 107 paginerade sidor som följer efter personlista och sceneribeskrivning är två sidor 

blanka (48, 77) och två (90, 91) utgör en synopsis till pjäsens fortsättning (se nedan). 

Pärmen är av papp, bunden med ett grönt och ett skärt sidenband och omsluten av 

pergamentspapper. Strindberg har på pärmens framsida inom en ram textat titeln: 

»Svanehvit. / Af / August Strindberg.» (Se dok. nr 45:5.) Versalen »S» i »Svanehvit» är 

färgad med röd krita, de övriga bokstäverna med gul. »Af» är textat med violett krita 

och författarnamnet med grön. Upptill till vänster, inom ramen, har Strindberg tecknat 

en bladranka utsirad med en röd ros. I rubriken »Sceneri» är versalen i rött och den 

efterföljande textens inledande »Ett» har versal i grönt. Uppenbarligen har Strindberg 

vinnlagt sig om att göra manuskriptet (avsett för Harriet Bosse) så tilltalande som 

möjligt, i ljusa färger. 

I den inledande personförteckningen (143:10–18) har de nio rollnamnen fr.o.m. 

Fiskaren t.o.m. Riddaren II tillskrivits med blyerts av någon annan än Strindberg. 

Stockeknekten, Ridfogden, Hofmästaren och Örtagårdsmästaren har försetts med 

beteckningen »Stumma» (ej nämnda är de i SV 179:14 uppräknade Gårdsfogden, 

Kastellanen, Köksmästaren och Stallmästaren). 

Under rubriken »Sceneri» har (145:2) i parentesen »(För hela pjesen)» ordet »hela» 

strukits med blyerts. 

Med blyerts har också p. 82 (210:9) efter »aftonen ...» skrivits »Sång att reciteras». 

Med röd färgpenna har p. 35 (175:20) placerats ett inskottstecken och p. 37 (177:6) 

ett parentestecken i marginalen. Se dok nr. 45:6. 

Invid pp. 90–91, som skisserar en plan för de femton sista sidorna i MS (från 214:18) 

och är skrivna i blyerts, har Strindberg med blå färgpenna skrivit »Utgår» i marginalen. 

Men planen följdes med obetydliga avvikelser. Sålunda ströks att tärnorna Elsa och 
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Tova (SV 218 f.) skulle citera den kärlekssång, som Strindberg hade tänkt låta 

Styvmodren recitera på s. 210. Anledningen var att denna sång aldrig blev skriven. 

Manuskriptet uppvisar endast ett fåtal ändringar. Det tycks inte ha fungerat som 

tryckmanuskript (jfr ovan s. 57). 

Till handskriften hör ett antal lösa blad. Se nedan »Förarbeten». 
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Beskrivning av avskriften 

Efter att SV 45 redan var publicerad upptäcktes en avskrift (A 1) av Svanevit. Margareta 

Brundin skrev i januari 1996 ett PM, som dels förklarade förhållandet mellan A 1 och 

MS, dels beskrev tillkomstkontexten för avskrifter av såväl Kronbruden som Svanevit. 

För Brundins utförliga genomgång, se dok. nr 45:8. 

Avskriften (A 1; signum SgKB 1995/45, tillägg till L 135) återfanns bland Erik Axel 

Karlfeldts papper på Kungliga biblioteket år 1995. A 1 förvaras numera i 

Strindbergsrummet. Avskriften ombesörjdes av Gernandts förlag inför utgivningen 

1902. Svanevit, som skrevs våren 1901, ingick i samma volym som Kronbruden och 

Ett drömspel och var liksom dessa dramer ospelad. Avskriften är bokförd under datum 

28/6 1901 i ett utdrag av Gernandts kontokurant som finns bland Strindbergs 

efterlämnade papper i KB. I juli 1901 lät Strindberg sända den till Wilhelm Peterson-

Berger med ett nu förlorat följebrev som Peterson-Berger relaterar i sina Minnen 

(1943, s. 154 f.). Strindberg skall då ha frågat Peterson-Berger om han ville tonsätta 

pjäsen. Enligt sina Minnen svarade Peterson-Berger att han för tillfället var alltför 

upptagen av sin opera Arnljot. Den 28 augusti replikerade Strindberg i ett bevarat brev: 

»Det brådskar inte alls!» Projektet förverkligades dock inte. 

Strindberg tycks aldrig ha återfått avskriften av Svanevit. Några direkta kontakter 

mellan Karlfeldt och Strindberg är inte kända. Däremot var Karlfeldt och 

Peterson-Berger mycket goda vänner. Att Karlfeldt fått A 1 av Peterson-Berger är 

troligt, men närmare omständigheter är inte kända. 

 

A 1 består av en pärm som omsluter fyra lägg (folio, Lessebo Bikupa 1900). Pärmen är 

bunden med ett grönt och ett rött sidenband och omsluten av papper. På pärmens 

framsida står titeln: »Svanehvit.» Versalen »S» i »Svanehvit» samt den avslutande 

punkten är skrivna med lila tusch, medan de övriga bokstäverna är i gult. I övrigt saknar 

A 1 de utsmyckningar som finns i MS. 

De fyra läggen ligger inuti två lösa folioblad. På det yttersta foliobladets framsida 

står titeln »Svanehvit» i svart bläck; det andra bladet är helt tomt. Det första lägget är 

bundet med rött, det andra med ljusblått, det tredje med skärt och det fjärde med svart 

sidenband. En paginering är utförd med blyerts och börjar fr.o.m. första läggets femte 
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sida. Därefter följer kontinuering paginering (2, 3, 4 …), men utförd endast på 

högersidorna (vänstersidorna är ej paginerade). Den första sidan i lägg 1 (opag.) 

innehåller »Personer», den tredje (opag.) »Scenerie», medan den andra och den fjärde 

opaginerade sidorna är tomma. Pagineringen finns således i: lägg 1 pp. 1–16, lägg 2  

pp. 7–16, lägg 3 pp. 17–28, och lägg 4 pp. 29–37 (p. 38 är inte utsatt och de två sista 

sidorna är tomma). I lägg 3 finns svaga svår av en tidigare paginering. 
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Förarbeten 

Förarbeten till Svanevit förvaras dels tillsammans med MS (SgKB 1980/57), dels i   

SgNM 4 (Kungliga biblioteket). Till MS hör sexton blad med förarbeten, bl.a. 

motivanteckningar, sceneribeskrivning och planer för en indelning av pjäsen i fem akter 

(i SgKB 1980/57). I själva MS ingår även som ovan nämnts två sidor, pp. 90–91, som 

utgör synopsis för de följande scenerna. Därutöver finns diverse utkast och anteckningar 

med anknytning till Svanevit i SgNM 4. 

Förarbeten i SgKB 1980/57 

De till MS hörande 16 bladen har följande innehåll: 

 

1. Ett vikt blad med en tidig skiss till personlista, överkorsad med blyerts. Den upptar: 

»Konungen : / Drottningen : oskyldig : / Prinsen : / Modren : / Lekaren : / Småsvennen : 

/ Nunnan :». 

 

2. En teckning av Harriet Bosse, »Strindbergs Gattin», som Eleonora i Påsk, »als 

Eleonore in ’Ostern’», av sign. W. H. (jfr brev till Schering 30/4 1901). 

 

3. Under den vackert präntade rubriken »Svanehvit» med underrubriken »Scener» finns 

en mängd motivanteckningar, som kom till användning i det färdiga dramat, t.ex. 

»Princessan Svanehvit är trolofvad från vaggan med unge kungen. Till hennes 

uppfostran sändes prinsen; som för bud mellan de trolofvade»; »Brudsängen. Rosor. 

Svärdet emellan»; »Fiskaren kommer med liket som log»; »Styfmodren blir satt qvick i 

jord sen hon fått af stålpiskorna. Men Svanehvit ber för henne, så att hon får gå i 

kloster». Dessutom förekommer en »Lekare», som »lär dem dansa, och kyssa hand», en 

roll som sedan uteslöts. Att observera är att det besök av Unge Kungen, som sedermera 

skildrades först i tillägget (se ovan s. 58 f.), här skisseras: »Kungen kommer, finner 

henne oskön». Också karakteristiken av Signe: »Den Falska Tärnan älskar prinsen och 

förråder af Svartsjuka», kom först i tillägget. 
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4. Under rubriken »Svanehvit», i en text som börjar med »Första Mötet», en mängd 

motivanteckningar, delvis lika med dem i blad nr 3, och tillvaratagna i det färdiga 

dramat. »Lekaren» är med som i nr 3, dessutom läses legender för en nunna 

(jfr blad nr 1). En naturalistisk anteckning kan noteras: »Falska Tärnan visar Hertigen 

Svanehvits blodiga linne som bevis på att hon är skämd, men det är spåren efter 

Styfmodrens ris». Andra motivanteckningar: »Hon leker ännu med dockor och 

käpphäst», »Sju eldar, sju rosor» (jfr ordförklaringar till s. 164), »De leker på en 

lejonhud, hvars hår liknar en gräsmatta», »Deras kärlek gör menniskorna omkring dem 

sköna», »Vid kyssen upptäcka de hvarandras doft», »Styfmodren och Hertigen göra 

Blomsterprofvet. Unga konungens öppnar sig för den onda örten; Prinsens sluter sig», 

»Hennes ansigtsmask är intrykt på den mjuka kudden der hon sof i brudsängen», »De 

som hånade hans gråa hår blefvo gråhåriga på en natt». Se dok. nr 45:7. 

 

5. Mitt på bladet rubriken »Svanehvit». Kring rubriken är antecknade reflexioner kring 

pjäsens tillkomst med citat ur Ockulta Dagboken 26/2, 27/2 och 28/2 1901  

(jfr »Tillkomst och mottagande», s. 247 f.). 

 

6. Motivanteckningar inledda av »Natt: Svanehvit sofver.» Beskrivning av de båda 

mödrarnas nattliga besök hos Svanevit respektive Prinsen. Diverse motiv, bl.a. 

»Tvedrägtens frön», »tärnorna håna hans gråa hår. De bli gråhåriga». 

 

7. Fragment av påbörjad notering om »Styfmodren». 

 

8. Under rubriken »Svanehvit» en lapp (ca 7 × 23 cm) med början »Prinsessan sitter i 

tornet / Prinsen läser högt för / hennes fantôme vid / bordet» samt ytterligare några 

motivnoteringar. 

 

9. Under rubriken »Akt II» anteckningar om innehållet, bl.a. om bröllopsnatten, 

»Svanehvit in i slöja = i st. f. Magdalena». Till en akt III hade Strindberg tydligen tänkt 

förlägga Hertigens återkomst, blomsterprovet etc. men han har senare strukit 

beteckningen »akt III» och då tänkt sig pjäsen som en tvåaktare (jfr »Textläget» ovan). 
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10. Under rubriken »Första Mötet» anteckningar om handlingen i pjäsens början. 

Prinsen kommer för att lära Svanevit »hofseder, höfviska samtal och läsa». 

»Styfmodren döljer illa sin afund och lofvar ha ett öga på de unga; hon spekulerar sjelf 

på prinsen åt sin dotter som vistas vid ett fremmande borgherrskap»; »Svanehvit har 

hört att prinsen är lillgammal och egenkär; beslutar retas med honom: fånga honom och 

plåga honom». – På baksidan endast: »Kärleken vaknar.» 

 

11. Under rubriken »Costumer» följande namnlista: »Hertigen. / Styfmodren. / Prinsen. 

/ Princessan = Svanehvit. / Lekaren. (utgår) / Tärnan. Den Falska. (utgår).» 

 

12. Under rubriken »Sceneri» en miljöbeskrivning som nära ansluter till det färdiga 

dramats. Några detaljavvikelser: »Ett gemak i ett romanskt stenslott», »en dörröppning i 

tre bågar ut till en stenveranda (loggia)», »Golfvet af stenplattor i rutverk, hvarannan 

scharlakansröd, hvarannan hvit» (teckning invid), »Fonden nedanför stenverandan visar 

topparne af en rosende lund; höga stiliserade rosenträd med endast skära och hvita 

rosor», »Midt på golfvet står ett förgylldt bord i romersk stil med en duk i hvassgrönt; 

och en grekisk vas med rosor», »Bredvid sängens hufvud en rund romersk gueridon (på 

en kolonn), förgylld med en romersk lampa af guld», »Midt på scenen framför bordet 

ligger en lejonhud med hufvud och stor mahn». 

 

13. Under rubriken »Svanehvit» plan för drama i fem akter. Första aktens första motiv 

är »Svanehvit förbjudes tvätta sig». I andra akten besöks Svanevit av sin moder i 

Svanhamn. I tredje akten en kärleksscen mellan Svanevit och Prinsen. I fjärde akten klär 

Svanevits mor sin dotter till brud. Svanevit sätts i tornet. Hertigen kommer hem. I femte 

akten blomsterprovet, Prinsens död och återuppväckande till livet. 

 

14. Under den inramade rubriken »Svanehvit» en mer kortfattad plan än den i nr 13 till 

drama i fem akter. Den första akten skulle handla om att Hertigen går i krig och Prinsen 

anländer. I andra akten kyssen, Svanevit misshandlas av Styvmodren. I tredje akten 

brudsängen och Falska Tärnans lögn om [det blodiga] linnet (jfr blad 4). I fjärde akten 

Svanevits mor på nattligt besök. I femte akten Hertigens återkomst, blomsterprovet och 

Prinsens död (men ingenting om hans återuppväckande till livet). 
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15. Under rubriken »Akt I.» några motiv, som »Prinsen framför bref och ärende från 

Konungen», »Hur kom Du hit? – Jag seglade!». Det är möjligt att blad nr 9 (Akt II) är 

en fortsättning på denna motivförteckning, fast gjord senare. 

 

16. En liten lapp (ca 9 × 6 cm) innehållande två notrader, ovanför vilka Strindberg har 

skrivit »Svanehvit. Akt II.» 

Utkast och anteckningar i kartong SgNM 4 

Uppgifter om papperssort och -format har kompletterats med hjälp av Barbro Ståhle 

Sjönells Katalog över »Gröna Säcken» (1991). 

 

SgNM 4:26,1 Omslag halvt folio (Lessebo Bikupa). Under rubriken »Flores och 

Blanzeflor» förtecknas diverse sago- och folkvisemotiv, bl.a. 

»Dufvans Sång på Liljeqvist» (folkvisa), »Axel och Valborg», »Flores 

och Blanzeflor; Svärdet i sängen. / Linnet hänges ut.», »Merlin. 

Viviane», »Styfmor: Svanhamnarne. Sjunger min lind» (jfr 

ordförklaringarna s. 188), »Påfågel i bur». Ny sida: »Kärlekssorg; 

Prinsen är borta; Lekaren leker / Rich[ard] B[ergh]s Riddare» (jfr 

»Tillkomst och mottagande», s. 255), »Princessan virkar flaggan», 

»Sorgens magt: Den döde kommer igen» (folkvisan »Sorgens magt»), 

»Det ringde för Herr Tideman i östra kyrkogård / under lidan / Det 

ringde för lilla Rosa i vester derifrån / Så sent om en aftons tider» 

(slutraderna i folkvisan »Herr Tideman och lilla Rosa»). Citat även ur 

»Konungabarnen», »Hertig Fröjdenborg och Fröken Adelin». 

Understrykningar med färgpennor förekommer. 

 

SgNM 4:26,3 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900). Under rubriken »Detaljer» 

förtecknas talrika uttryck med folkvise- eller folksagekaraktär, t.ex. 

»Min brudsäng jag bäddar på hvitan sand» (jfr folkvisan »Den 

underbara harpan»), »Signe lilla. Hon sörjde sin fästman ur grafven», 
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»Rosor, Viol, Garofalo, Lindelöf, Mistel, Tistel», »Spiketunnan» (jfr 

folkvisan »Liten Karin»), »I Blåtornet sattes han in, den unge, och 

kom med grått hår ut» (jfr folkvisan »Hertig Fröjdenborg och Fröken 

Adelin»). Understrykningar med färgpennor förekommer. 

 

SgNM 4:26,4 Folioblad (Lessebo Bikupa 1905) utan huvudrubrik. I en plan, som 

börjar med personlistan »Hertigen: / Styfmodern: / Svanehvit:» och 

fortsätts med en karakteristik av de tre tärnorna Signe, Elsa och Tofva, 

skisseras det tillägg, som Strindberg i juli 1907 sände till Svenska 

Teatern i Helsingfors (»Tillkomst och mottagande», s. 262). Detta 

handlar främst om Unga Kungens besök hos Svanevit: »Han vill inte 

ha henne emedan hon är ful, men han vill halshugga Prinsen»; 

»Trädgårdsmästarns ånger; Han skall hemta Prinsen och Hornet Statt-

Bi»; »Kungen synes i Fruktkammaren. – Han blir slagen och omvänd, 

ger sig då han ser hur Svanehvit transformeras». Som mellanrubriker i 

förteckningen tjänar »Mellanspelet: Unga Konungen» och 

»Mellanspelet». 

 

SgNM 4:26,5 Folioblad (Lessebo Bikupa). Under rubriken »Musik till Svanehvit» 

ges förslag till musik i Ouvertyr, 1:a Akten, 2:a Akten och 3:e Akten 

samt i de båda Entre-Akterna. Sidhänvisningar ges till U 1, 1902. 

Sinding, Hasselmans, Chopin och Jungmann nämns som 

kompositörer. 

 

SgNM 4:26,6 Folioblad (Lessebo Bikupa 1905). Under rubriken »Musik till 

Svanehvit» en överkorsad sida med musikförslag till ouvertyr, tre 

akter och mellanakter. Sidhänvisningar ges till »Gernandts upplaga 

1902 icke Samlade Dramer». Flera av musikförslagen nämns i 

Strindbergs brev till brodern Axel den 25 april 1907, då musiken i 

Svanevit avhandlas. Bladen 4:26,4–6 är samtliga skrivna med ganska 

tjockt bläck, som antyder att utkasten har tillkommit samtidigt. – I 

Samlade Skrifter, del 36, s. 350, redogörs för en promemoria »ställd 
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till Svenska teatern» men överkorsad med blåkrita, förmodligen sedan 

det stod klart att Sibelius musik skulle användas. Strindberg tänkte sig 

enbart »horn och harpa. (Valdhorn.)» som instrument, »endast milda, 

vackra stycken som äro komponerade för harpa; alltså icke 

arrangerade. Och så att inga kända melodier förekomma ur operor, 

sånger och sådant». 

 

SgNM 4:26,7 Två tavelreproduktioner ur The Harmsworth Magazine, s. 383 f.  

Den ena, »Suspense. / Painted by Miss Maude Goodman», visar en 

familjeidyll med ett ungt par och tre barn i empirekläder, blåsande 

såpbubblor; i fonden ett fjordlandskap. Den andra, »Dreamland. / 

Painted by Mrs. Stanhope Forbes», föreställer en sovande yngling vid 

en vattenkvarn och en ung kvinna i renässansdräkt som böjer sig över 

honom.  

 

SgNM 4:27,22 Blad 4:o (Manilla). Under rubriken »Dufvans Sång på Liljeqvist» 

förtecknas folkvise- och sagomotiv med kristen respektive hednisk 

färg. Ett uttryck som »Farängla-dagen» kom att användas också i 

tillägget till Svanevit (SV s. 285). 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

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

 

    Sida i SV Sida i MS 

 

147   1 

150   4 

153   7 

156 11 

159 16 

162 19 

165 23 

168 26 

171 30 

174 33 

177 37 

180 41 

183 44 

 

    Sida i SV Sida i MS 

 

186   49 

189   53 

192   58 

195   61 

198   65 

201   69 

204   72 

207   76 

210   81 

213   88 

216   93 

219   96 

222 100 

225 105 

 



  



  

TEXTER I KOMMENTAREN 
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Strindbergs egen tonsättning av »Skyarne lyktas» 

»Forskarlens sång» (SV s. 49), som börjar med orden »Skyarne lyktas», tonsattes av 

Strindberg redan 1892. Se även SV s. 268 ff. 

Manuskriptet till Strindbergs tonsättning för gitarr finns i privat ägo. Melodin uppges 

vara från 1892 och orden från 1900. Ursprungligen tillhörde manuskriptet Harriet Bosse. 

På Kungliga biblioteket finns ytterligare två varianter, en transponering av melodin 

till harpa (SgNM osign. 3 a) samt en tonsättning för piano (SgNM osign. 3 b). 

Tonsättningen för piano publicerades första gången i ett slutord till Emil Scherings 

tyska översättning, Die Kronbraut (1903), s. 218 f. Se även s. 11 ovan. 
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Tillägget till Svanevit 

Tillägget till Svanevit författades inför urpremiären på Svenska Teatern i Helsingfors 

den 8 april 1908. Texten i SV ss. 272–287 är etablerad efter manuskriptet som finns i 

Bonniers förlagsarkiv i Stockholm. Etableringen har skett efter SV:s vanliga principer. 

Manuskriptet består dels av fjorton kvartoblad, skrivna på bägge sidorna och omfattande 

25 sidor, paginerade a–y, plus tre blanka slutsidor, dels av ett mindre blad. Papperet är 

Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1905. 

Se även Brev 16, ss. 43 f., 283 ff. 



  

ERRATA 



 

 



– TK 45 – 

 

 

 

83 

Förteckning över errata  

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

Texten 

Svanevit 

  skall vara 

147:  3 klädkammaren klädkammaren, 

208:23 TÄRNORNA / lysa på de sovande Tärnorna lysa på de sovande 

 

Kommentarer 

  skall vara 

297:20 ångborst ängborst 

 



  



  

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 45:1. Framsidan av omslaget till originalmanuskriptet till Kronbruden 

(SgKB 1992/89). 

Dok. nr 45:2. Titelsidan ur originalmanuskriptet till Kronbruden (SgKB 1992/89). 

Dok. nr 45:3. Strindbergs originalmanuskript av Kronbruden, p. 25  

(SgKB 1992/89; SV s. 49). 

Dok. nr 45:4. Framsidan av omslaget till första upplagan av Kronbruden (1902) 

och Svanevit (1902). 

Dok. nr 45:5. Framsidan av omslaget till originalmanuskriptet till Svanevit 

(SgKB 1980/57). 

Dok. nr 45:6. Strindbergs originalmanuskript av Svanevit, p. 37  

(SgKB 1980/57; SV s. 176 f.). 

Dok. nr 45:7.         Ett förarbete till Svanevit (SgKB 1980/57). 

Dok. nr 45:8. Anteckningar om avskrifter av Kronbruden och Svanevit. 

Margareta Brundin, Kungliga biblioteket, januari 1996 

(i SgKB 1992/89). 

 

 

 
Reproduktioner: 

Bilder ss. 21–39: Stockholms universitetsbibliotek, 2014. Fotograf Helena Backman.  
 
Dok. nr 45:1–3 samt 45:5–7: Kungliga biblioteket, 2014. 

Dok. nr 45:4 och 45:8–9, samt bilderna på ss. 40 och 42: redaktionen för August 

Strindbergs Samlade Verk.



 

 



Dok. nr 45:1. Framsidan av omslaget till originalmanuskriptet till Kronbruden 
(SgKB 1992/89).



Dok. nr 45:2. Titelsidan ur originalmanuskriptet till Kronbruden (SgKB 1992/89).



Dok. nr 45:3. Strindbergs originalmanuskript av Kronbruden, p. 25 (SgKB 1992/89; 
SV 49:1–19). Upptill till höger har tonsättaren Tor Aulin med blåkrita antecknat 
»Harmonier». I dikten, som är tonsatt av författaren (se SV, s. 269 ff.), har Strindberg 
ändrat versraden »Natten är lång» till »Natten är när» och strukit raden »Osäll jag är». 
Vid någon tidpunkt har han med blyerts satt ett »Hur» framför »Käckt», respektive 
»Ledt», men varken infört det i någon av de båda avskrifter han läste eller i den första 
tryckta upplagan (U 1). I den första versraden har han gjort skrivfelet »stå till» i stället 
för »stå still».





Dok. nr 45:4. Framsidan av omslaget till första upplagan av Kronbruden (1902) och 
Svanevit (1902).



Dok. nr 45:5. Framsidan av omslag till originalmanuskriptet till Svanevit
(SgKB 1980/57).



Dok. nr 45:6. Originalmanuskriptet till Svanevit, p. 37 (SgKB 1980/57; SV s. 176 f.). 
Längst ner till höger ett slags parentestecken, gjort med röd färgkrita.



Dok. nr 45:7. Ett förarbete till Svanevit (SgKB 1980/57).



Dok. nr 45:8. Anteckningar om avskrifter av Kronbruden och Svanevit.  
Margareta Brundin, Kungliga biblioteket, januari 1996 (i SgKB 1992/89).
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