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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 särskilda 

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 47, Karl XII och Engelbrekt. 

 

Text som Sg strukit under i manuskript och utkast återges när den citeras med kursiv stil 

oavsett vilken pennsort han har använt. 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Karl XII är Sgs bevarade originalmanuskript. Första 

upplagan (1901) och andra upplagan (1903) har använts som komplementtexter. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Carl XII. / Ett / Skådespel» finns på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm (signum SgA: Börjesson 8). Att döma av sättarmärken i MS har 

detta använts vid sättningen av första upplagan. 

 

Ett bearbetat (slaktat) exemplar av U 1 i vilket Sg har apterat Karl XII till kammarspel 

med titeln »Carl XII. / Kammarspel / Med en dekoration och ett ridåfall» finns på KB 

(signum SgKB 88/25:2). Sg nämner i flera brev 1908–10 till August Falck att Karl XII 

än så länge är ospelat på Intima Teatern; det uppfördes heller aldrig där (omkr. 17/6 

1908, omkr. 11/3 1909 och 7/6 1910; se även kommentaren i textvol. s. 314). Denna 

bearbetade version av skådespelet har ej påverkat etableringen av texten i SV. 

 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Carl XII / Skådespel / i / fem tablåer trycktes av Iduns 

Kungl. Hofboktryckeris filial i Stockholm och utgavs av C. & E. Gernandts förlag där-

städes under perioden 13–19/2 1902 med 1901 angivet som tryckår (169 s., 15 × 8,5 cm). 

Att Sg har läst korrektur framgår av flera signifikativa ändringar. 

 

Andra upplagan (U 2) med titeln Carl XII trycktes 1904 i Sgs Samlade Dramatiska 

Arbeten, serie II, del 2, häfte 12–13, ss. 273–345 (med tryckåret 1903; se presentationen 

av SDA i början av sviten av textkritiska kommentarer). Tre ändringar i denna upplaga, 

som sannolikt korrekturlästes av Sg, har tillförts SV. 
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Översättningar 

En fransk översättning av Alf de Pomian tillkom möjligen hösten 1901 att döma av Sgs 

brev till denne 14/10 1901; inget MS till denna ev. översättning är känt. 

 

Kaarle XII, en översättning till finska av Kaarle Halme, utgavs i Helsingfors 1909. 
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Utgivarens egna ändringar 

Stavningen av historiska namn har, i enlighet med SV huvudprinciper rörande 

namnstavning (se SV 1, s. 306), i flertalet fall anpassats i den etablerade texten till 

Svensk Uppslagsbok, 2 uppl. (SvU). Exempel på namnstavningar hos Sg som utgivaren 

har normaliserat på detta sätt är »Bjelke» som ändrats till »Bielke», »Rensköld» som 

ändrats till »Rehnschiöld» och »Wellingk» som ändrats till »Vellingk». I ett mindre 

antal fall har utgivaren emellertid av olika skäl ändrat namnformer hos Sg som återfinns 

i SvU. Nedan registreras endast det första textstället där utgivaren har ändrat en viss 

namnform (samma namnform etableras i dessa fall flera gånger i texten). 
Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS. Om inget annat 

anges är formen i MS identisk med formen i U 1. 

 

    9:  9  Katarina Leszczynska / Katharina Leczinska [U 1 växlar mellan »Katharina» 

och »Katarina»] 

  68:  9  Poltava / Pultava [MS p. 3 har tre gånger formen »Poltava»] 

  81:11 d’Albedyl / D’albedyll 

121:  3  Stanislaus Leszczynskis / Stanislaus Leczinskys 
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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. 

 

  13:  1  Tablå I. / [saknas] 

  18:12  Poltava / Pultava [jfr förteckningen ovan s. 11, 68:9] 

  35:  1  Tablå II. / [saknas] 

  44:17  Horn / Sparre [jfr förteckningen nedan s. 16, 37:7] 

  50:18  är blind på vänstra ögat / är enögd på venstra ögat 

  55:25  fyra-procents-räntan / fyra procents räntan 

  73:  1  Tablå III. / [saknas] 

  81:20  kastar’n / kastar 

  89:13  konungen af Frankrike / Konungen af Frankrikes 

  95:  1  Tablå IV. / [saknas] 

  99:12  Professorn / Professor 

131:  3  Görtz, led oss / Görtz, följ oss 

133:  1  Tablå V. / [saknas] 

142:29  korrespondensen / korresponden 

       30  en väf af lögner / en sörja af lögner 

143:26  ofoget med / plundringen af 
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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. 

 

    9:11  Swedenborg / Svedenborg [på övriga ställen i U 1 »Swedenborg»] 

  16:17  innevånarne / invånarne 

  18:  8  Näe! / Nää! 

  28:12  låtsas / låtsar 

  29:  9  aldra / allra 

       25  adjutangten / adjutanten 

  32:24  Förliter Eder [SV: Förliter eder] / Förliten eder  

  37:  3  hermelinsmantel framför. / hermelinsmantel. 

         5  Längst fram / Längst ner 

  45:20  ner / ned 

  64:14  denna timma / denna timme 

  68:20  dronning / drottning 

  72:12  Entre-Akt / [saknas] 

  80:22  förtjenar / förtjänte [MS har först haft »förtjenade» varefter »d» har ändrats 

till »r», men Sg har sedan glömt att stryka det avslutande »e»-et] 

106:  3  dröm eller en uppenbarelse / dröm eller uppenbarelse 

109:  9  spelar klavecin / spelar klaver 

122:16  Var god stäm ner när ni talar vid en monark! / Var god och stäm ner när ni 

talar vid en monark.  

135:24  Ja, de / Jo, de 

136:23  Har dragit förbi –! en stor man! / Har dragit förbi – en stor man! 

141:20  väl är det / väl det 

142:31  Fyffan! / Fy fan! 

149:13  aldra / allra 
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Ändringar i andra upplagan 

Vissa förlagsnormaliseringar som »mänskorna» till »människorna», »bordsilfver» till 

»bordssilfver» och »förste» till »furste» har genomförts generellt. Därutöver kan 

följande ändringar noteras (sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras U 2, därefter 

U 1): 

 

    7:  1  Carl XII // Carl XII / Skådespel / i / fem tablåer  

  53:18  Carl Fredrik / Karl Fredrik  

  75:18  klämma. – För / klämma, må du tro. – För  

  84:15  och hade inte alls / och inte alls hade  

  97:  1  höga grindportar / höga gallergrindar  

108:26  ett barnaöga / ett barnöga  

111:  9  Utan landtgrefven / Utan landtgrefve  

116:  7  Men toskar / Men fjoskar  

137:14  Frölich / Frölick  

150:16  Ridå. // Ridå. / Slut.  

 

Av dessa ändringar har 75:18, 97:1 och 137:14 attribuerats till Sg och etablerats i SV. 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet med titeln »Carl XII. / Ett / Skådespel» (KB, SgA: Börjesson 8) 

består av fem lägg förvarade i en papp-pärm med pergamentsomslag. På omslaget har 

Sg överst med färgpennor tecknat en krona med kungens monogram i blått, gult och 

rött. Därunder har han textat »Carl XII.» i blått och gult och under detta (i samma 

färger) infört ett stort avskiljningstecken. Nederst har han skrivit »August Strindberg. / 

1901.» med rödpenna (se dok. nr 47:1). Alla lägg förutom lägg 3 är bundna med 

silkestråd i olika färger (lägg 3 har sannolikt varit bundet, men tråden till detta lägg 

saknas). Papperssorten är Lessebo Bikupa 1900 och formatet ca 23 × 36 cm. Texten är 

skriven med mörklila bläck. 

Tillsammans med MS ligger en tom papp-pärm med pergamentsomslag. På pärmens 

baksida ligger under pergamentspappret ett blad med framsidan inåt, men man kan läsa 

texten (som alltså är spegelvänd). Troligen handlar det om ett kasserat titelblad till Karl 

XII. Sg har med olika färgpennor överst tecknat kungens monogram och där under 

skrivit: »Carl XII. / Skådespel / af / August Strindberg.» Kring monogrammet och 

texten finns flera ramar i olika färger. 

Lägg 1 inleds av tre blad på vilka Sg har skrivit eller textat allting med svart bäck på 

ett sådant sätt att han sedan har kunnat fylla i bokstäver och siffror med olika 

färgpennor: ett blad med titelsida »August Strindberg. [rött] / Carl [blått] XII. [gult] / 

Ett [blått] /Skådespel [rött]» (dok. nr 47:2), ett blad med förteckning över »Personer:» 

(blått) och ett blad med förteckning över »Scenerier:» (gult och blått). Därefter följer 

blad med dialogtext, skriven på bladens bägge sidor, paginerade 1 t.o.m. 16 (se 

dok. nr 47:3), pag. »1» i MS med dramats första scenanvisning). Pagineringen i lägg 2–

5 ser ut på följande sätt: 

Lägg 2  fr.o.m. p. 17   t.o.m.  p. 40. 

Lägg 3      »      p. 41      »      p. 64. 

Lägg 4      »      p. 65      »      p. [88] opag. blank. 

Lägg 5      »      p. 89      »      p. 101 + 11 blanksidor. 

MS innehåller ytterst få ändringar och markeringar med avvikande pennsorter. På 

bladet med personförteckningen har Sg tillagt med blyerts: »Professorn». På p. 17 är 

ordet »Ridå.» omgivet av en rödbrun ram, likaså på p. 47 »Entre-Akt.». – En 
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sättaranteckning med blyerts (ett långt streck före siffran »33») finns på p. 19 men 

motsvarar inte sidbrytningen 33/34 utan 36/37 i U 1. På bl.a. pp. 70 och 74 finns 

sättarmärken. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs ändringar i MS 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. 

Sgs hakparenteser, som omger scenanvisningarna i MS, återges i förteckningen med 

kursiv stil.  

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

 

  15:  1 /   1  e »blåsig»: efternatt ä t morgon 

  23:19 /   8  e »för»: millioner menniskors ä t ett helt folkslags 

  37:  7 / 17 e »Gyllenborg och»: Sparre ä t Horn [Sg gör denna ändring ca 50 gånger 

på pp. 17–28; fr.o.m. p. 56 skriver han »Horn» direkt, medan »Sparre» 

står kvar på fyra ställen: 81:10/52; 104:14/66; 146:19/99 och 147:1/99; 

på ett femte ställe, 44:17/23, står »Sparre» kvar i MS men ändras i U 1, 

se förteckningen ovan s. 12]  

  50:18 / 29 e »blind [MS: enögd]»: dock icke mycket str 

  79:  7 / 50 e »börjar»: spela sin sarabande ä t stämma sin fiol 

  81:10 / 52 e »Cederhielm,»: Tessin – den lysande Tessin! – str  

  87:  7 / 56 e »Karoline!»: Tessin [till Wellingk] ä t Horn [till Gyllenborg]  

       12 /  e »dörrar!»: Wellingk ä t Gyllenborg  

       14 /  e »inte!»: Tessin ä t Horn  

       16 /  e »krig?»: Wellingk ä t Gyllenborg 

  89:20 / 58 f »Där var det!»: Horn [till Tessin] ä t Horn [till Gyllenborg] 

  90:  2 /  f »Och Sveriges enda vän!»: Tessin ä t Gyllenborg 

  92:21 / 60 e »slunga’ mig!» Ridå. str  

  92:24 / 60 e »mannen!»: Ridå. str 

116:17 / 75 e »Konungen»: Syster! ä t Qvinna! 

       26 e »Konungen»: [lägger sig på sängen] str 

117:26 / 76 e »nästan!»: Svinet! str 

126:13 / 83 e »som en»: jungfrupilt ä t fruntimmersherre 

136:13 / 90 e »vänta»: på bödeln! ä t att få flyga i luften! 
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142:30 / 96 e »lögner,»: halfsanningar, str 

143:  3 /  e »Paus.»: Håhå-jaja! str  

144:  6 / 97 e »han och»: plundrar mitt hus! ä t förtalar mig! 
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Karl XII som kammarspel 

Sgs aptering av dramat som kammarspel består av ett bearbetat (slaktat) exemplar av  

U 1 med ändringar i blyerts. Ändringarna har som redan framhållits inte påverkat 

etableringen av texten i SV (se ovan s. 9). 

 

Det bearbetade exemplaret har ett omslag som består av ett ark papper utan vattenmärken 

(det tryckta originalomslaget är ej bevarat). På omslaget har Sg textat med svart bläck: 

»Carl XII. / Kammarspel / Med en dekoration och ett ridåfall / af / August Strindberg». 

Omedelbart under har Sg tillagt med blyerts: »(86 Sidor.)», se dok. nr 47:4. Antalet sidor 

är dock egentligen 94; exemplaret består av tablåerna 2 och 4, dvs. ss. [31]–[78] och 

[103]–[148].  

Tablåerna 1, 3 och 5 har uteslutits och de sidor som innehåller dessa är borttagna ur 

ex:et. Bearbetningen inleds av U 1:s »Tablå II.» som ändrats till »Tablå 1.» och börjar 

med de nyskrivna orden: »Fonden öppen emot en trädgård med mur. Öfver muren synes 

gamla tornen af Lunds Domkyrka». Därefter följer som i U 1: »Konungens 

audiensrum» etc. 

S. 36 (SV s. 39) har Gyllenborgs replik »Är den klok?» ändrats till: »Ska ni elda när 

det är så pass varmt ute?», varpå Professorn svarar: »För si, det är mitt hus, och det 

fuktar å-eh, jag» etc. (»och det fuktar» är tillagt). 

S. 77 (SV s. 72) har »Ridå.» ändrats till »Ridåfall.». 

S. [103] (SV s. [95]) har rubriken »Tablå IV.» strukits. 

S. [105] (SV s. 97) har den inledande sceneribeskrivningen fr.o.m. »En stor 

trädgård» t.o.m. »försedda med spanska ryttare» strukits och ersatts av: »Samma 

Dekoration som Föregående». 

S. 144 (SV s. 128) har i Görtz’ replik (»Hatet slutar alltid med att älska – en annan!») 

»Hatet» ändrats till »Hatat». 

S. 147 (SV s. 131) stryker Sg det avslutande »Ridå.» och tillägger till kungens replik 

efter den avslutande scenanvisningen »figurerna från muren.»: »Jag kanske bordt ta 

afsked af Hultman – i fall vi inte skulle råkas mer! / Swedenborg / Hvi så Ers Majestet! 

/ Konungen / Jag vet inte! Man vet ju aldrig … Sista resan eller icke sista! Lika godt! – 

Framåt!», varpå bearbetningen avslutas med tillägget »Slut.»  
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Förarbeten 

Alla egentliga förarbeten till Karl XII finns i kartong nr 2 i Gröna Säcken på Kungl. 

Biblioteket (signum SgNM 2). De kan schematiskt indelas i tre kategorier: 1. Utkast till 

dramat, 2. Historiska excerpter till dramat och 3. Pjäsförteckningar och andra 

anteckningar med lös anknytning till dramat. – Följande gäller i nedanstående 

förteckningar i vilka dessa kategorier används: »Blad» betecknar »Folioblad, Lessebo 

Bikupa» förutom i fråga om 2:6,9 (1/2 folioblad, Manilla), årtal i vattenstämplar 

förekommer enl. följande: vattenstämpel 1897 har 2:6,3 och 2:6,11; vattenstämpel 1898 

2:6,1–2 och 2:6,12; vattenstämpel 1900 2:6,7 och 2:6,16–19. Vattenstämplarna speglar i 

viss mån kronologin i skådespelets tillkomst, se »Tillkomst och mottagande», s. 291 f. 

Jämför beskrivningar av flera av utkasten i kommentaren i textvol. s. 291 ff. där 

dessa presenteras enl. följande schema, vilket där fungerar som övergripande 

karakteristik: historiska notiser, personkarakteristiker, rollistor och planer dels på 

enskilda scener, dels på en indelning i akter eller tablåer.  

Utkast till dramat 

2:6,2–4 Tre blad med överrubriken »Carl XII» och underrubriken »Karakteren» (ett 

utsnitt ur 2:6,2 faksimileras i kommentaren i textvol. s. 295.). Mellan dessa rubriker har 

med grekiska bokstäver inskjutits »Philp» (syftar på Sgs svåger Hugo Philp). Utöver i 

»Tillkomst och mottagande» ss. 294 och 298 citerade karakteristiker må citeras (2:6,2): 

»I början af banan var han klar, ty han ärfde tre försvarskrig och som utmanad måste 

han antaga utmaningen» – »Men när han framhärdar i sitt raseri mot Czar Peter blir han 

kulturfientlig, ty Czar Peter vill i ro civilisera sina Ryssar och göra Ryssland till en 

Europeisk stat» – »När Swedenborg bryter sin förlofning, beundrar Carl honom och 

gillar, samt tillråder» – »och sannolikt att August sårat Carl XII med något ord som satt 

hans manlighet i tvifvel, då Carl refuserar Aurora Königsmark» – »Carl talar aldrig om 

sina känslor, men låter gerna andra tala om dem» – (2:6,3; rubrik »Carl XIIs karakter»): 

»Oböjlig i sitt hat, förlät han aldrig (?), hvilket ej är kristendom» – (2:6,4; rubrik »Carl 

XII»): »Blyg, hänsynsfull mot anhöriga derför får ingen veta hvem han vill ha till 

tronföljare. Han ville helst ha Karl Fredrik, men den är ett kräk, och det nännes Carl 
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icke säga». Dok. nr 47:5. På baksidan till 2:6,2 finns anteckningar till dramat Påsk (jfr 

»Tillkomst och mottagande», s. 295).  

 

2:6,8 Blad med rubriken »Scener» och bl.a. följande anteckningar: »Görtz gissar Carl 

XIIs hemlighet: att få komma hem med triumftåg öfver en seger» – »C XII skall lösa 

Swedenborg från Emerentia men håller på att bli bränd» – »Stobée kommer ifrån 

Sibirien och från sin omgifta hustru till festspelen i Lund». Dok. nr 47:6. 

 

2:6,9 Blad med rubriken »Scenen» om »Görtz inför Konungen» och bl.a. 

anteckningarna: »Görtz vidgår alla sina svagheter och bofstreck» – »– Jag är den mest 

afskydda person i Europa – Österrikiska Regeringen har förbjudit sina gesandter umgås. 

Jag är utvisad ur Preussen, Holstein, Danmark, England». Dok. nr 47:7. 

 

2:6,10 Blad med rubriken »Personer» och bl.a. följande anteckningar: »Mathias Steuch. 

Biskop» – »En Hemkommen krigare» – »Lundastudenter; husvilla. De lata pressades 

till lifgardister» – »Missnöjda Skåningar. Drängar och Pigor som mistat halfva lönen i 

skatt» – »Swedenborgs Syner» – »Carl XII ville ej lösa ut Lewenhaupt och Stenbock!» 

– »Lund brann 1711» – »Pesten 1710» – »Stenbock fången 6 Maj 1713. dog 23 Febr. 

1717». Under rubriken är med ändringar infogat: »Fyra långa Akter i Lund, / Sept 

1716». Dok. nr 47:8. 

 

2:6,11 Blad med rubriken »Carl XII» och en underrubrik »Personer». Mellan dessa 

rubriker är infogat: »Generad efter fiaskot vid Pultava hade inom sig svurit att ej återse 

Stockholm förrän han fick triumftåg (äreport)». Bland övriga anteckningar: »Karl 

Fredrik, gift med Peter den Stores Dotter Anna 1725. Född 1700. Var ett kräk som 

beherrskades af sin Kammartjenare Roepsdorf» – »Emerentia Polhem. 13 år. f. 1703 

† 1760. Utgaf Svenska Rim. Gift 1723 med Hofrättsrådet Rücker» – »Hultman, var med 

sista aftonen vid Fredrikshall». Dok. nr 47:9. 

 

2:6,12 Blad med rubriken »Carl XII» och bl.a. följande anteckningar: till akt I: 

»Konungens Cirkulär från Ystad om supiga studenters värfning. Uppror i Lundagård»; 

till akt II: »Konungens namnsdag firas med ett Festspel behandlande hans historia intill 
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Altranstadt»; till akt III: »Konungens Entrée»; till akt IV: »Fredsunderhandlingar på 

Åland: Czar Peter vill ge Sverge Norge mot Finland» och till akt V: »Swedenborgs 

Syner». Dok. nr 47:10. 

 

2:6,13 Blad med rubriken »Carl XII», personförteckning och indelning i tre akter. I 

personlistan bl.a.: »Officer, hemkommen från Sibirien vill mörda Carl. Löjtnant 

Carlberg – hatar konungen berättar om Piper och Rensköld i fångenskapen – berömmer 

Czar Peter – Men när han får se Konungen och hur förändrad och ödmjuk denne är; 

omvändes han …». Bland motiven till akt I: »Torgscen: Bönderna = Den hemkomne 

Sibiria-fången»; till akt II: »På Universitetet. Fest för Konungen. Tablåer och Chörer»; 

till akt III: »Fredrikshall: a) Skeppen fara öfver bergen b) Utanför fästningen: 

Konungens onda drömmar». Dok. nr 47:11. 

 

2:6,14 Blad med rubriken »Carl XII» och indelning i tre akter (bild i textvol. s. 301). 

Innehåller miljöbeskrivningar, till akt I bl.a.: »I fonden synes Domkyrkans torn och 

Bibliotekshusets torn»; till akt II bl.a.: »snedt öfver scenen är en provisorisk Teater 

uppstäld. Framför denna midt på scenen en tronstol för Konungen». Dok. nr 47:12. 

 

2:6,15 Blad med rubriken »Carl XII» och underrubriken »Sceneri». Skiss till indelning i 

fem akter. Under akt II: »Festen i Lundagård» och under akt IV: »I Tistedalen». 

Dok. nr 47:13. 

 

2:6,16 Blad med rubriken »Carl XII» och indelning i tablåer a–h. Under »a» bl.a.: 

»Trelleborg. Landstigning i regn och snö på Pråmen Hvalfisken (Jonas) som mötte 

Snapp-opp – Skepparen på Brigantinen Snapp-opp fick spö. [Skepparen] på Snare-Sven 

blef arkebuserad och besättningen fick spö»; under »d»: »I Odinslund, Festspelen». 

Dok. nr 47:14. 

 

2:6,17 (A–C) Tre blad med indelning i tre tablåer, A–C. Högst upp på bladet »A» har Sg 

tecknat kungens monogram, därunder bl.a.: »Riksråd och Deputerade af Stånden. Undra 

’om han är klok’» – »En från Sibirien återkommen finner sin stuga sköflad och familjen 

döda i Pesten – – –» – »Konungen förlåter dem som vid 1714 års riksdag yrkade en 
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medregent» – »Stöflorna, rocken!», »repslagarbana»; under »B» bl.a.: »Festspelen i 

Lundagård»; under »C» bl.a.: »Mötet med Systern, Som sökt beröfva honom thronen 

1714». Dok. nr 47:15. 

 

2:6,18 Blad med rubriken »Carl XII», textad med gula och blå färgpennor, och 

indelning i tre akter. Under akt II bl.a.: »Festspelen i Lund»; under akt III bl.a.: »Mötet 

med Systern» – »Vid Fredrikshall» – »Likvakan i Tistedalen». Dok. nr 47:16. 

 

2:6,19 Blad med motiv till fem tablåer, »andra» t.o.m. »sjette» (ett utsnitt ur 2:6,19 

faksimileras i textvol. s. 304). Under andra tablån bl.a.: »Folket får se Konungens rum» 

– »Hultman visar och förklarar» – »Man hör Sarabanden spelas utanför» – »Gyllenborg 

och Sparre – Tala om Konungens ogenomtränglighet – och om Görtz» – »Görtz 

Karakteristik liknar på ett hår Konungens att denne fasar»; under tredje tablån bl.a.: 

»Torgscen i Lund. De missnöjda»; under fjärde tablån bl.a.: »Katharina Opalinska»; 

under femte tablån bl.a.: »I Löpgrafven vid Fredrikshald. – Görtz hem! De 27 

millionerna» och under sjätte tablån bl.a.: »Likvakan i Tistedalen». Dok. nr 47:17. 

 

2:6,20 Blad med motiv till tablåerna IV, V och VI. Under IV bl.a.: »Konungen och 

Emerentia» – »Qvinnan; med böneskriften» – »Konungen och Ulrika Eleonora 

Konungen: Hur är det att vara gift?» – »Katharina Leczinsky»; under VI: »Tistedalen»; 

i en personlista troligen ansluten till tablå IV: »Hultman. / Dvergen. / Mannen. / 

Qvinnan». Dok. nr 47:18. 

 

2:6,21 Blad med motiv till fyra tablåer, III–VI. Bland motiv till tablå III: »I fonden 

Domkyrkan och Bibliotekshuset» – »Skepparens hustru»; under tablå IV bl.a.: »Ulrika 

Eleonora – systern αννα – δνμ οχχ ϕζαεχχ [’Anna – dum och fräck’]»; under tablå 

VI: »Tistedalen». Dok. nr 47:19. 

Historiska excerpter till dramat 

2:6,1 Blad med rubriken »Carl XII» och anteckningar om bl.a. »Konung August den 2a i 

Sachsen» och »Närvarande vid Carl XIIs död; och i närheten». Skiss också till 
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scenografi för ett framförande med »Shakespeare-Scenen / i / München» som mönster. 

Dok. nr 47:20. 

 

2:6,5 Blad med rubriken »Carl XII / i / Lund» med anteckningar som »Åhörde en 

disputation mellan prof. Quensel och Döbeln» – »På våren 1715 giftes Ulrika Eleonora 

med Fredrik af Hessen». Dok. nr 47:21. 

 

2:6,6 Blad med rubriken »Carl XII» med anteckningar som »Riksdag hölls i Stockholm 

1713–1714» – »Hemkomsten. / Trelleborg. 13 Dec. 1715» – »I Stralsund blef Carl 

bekant med Goertz» – »Sommaren 1716 lågo i Öresund Danska, Ryska, och Engelska 

skepp – 40 000 Danskar och Ryssar på Seland och Czar Peter var i Köpenhamn» – »I 

slutet af Oktober 1718 ryckte 30 000 Svenskar in i Norge» – »30e November, en Söndag 

på aftonen» – »Ludvig XIV dog 1 Sept: 1715». Dok. nr 47:22. 

 

2:6,7 Blad utan rubrik. Anteckningar om bl.a. dem som »Landstiger vid Trelleborg» 

(Hultman, Luxenburg, Rosen, v. Düring), »Gunstlingar» (Görtz, Feif, Müllern, Tessin, 

Swedenborg), »Feif, lärling hos en hattmakare» samt de fyra »enögda»: Müllern, 

Frölich, Grothusen och Görtz. Med grekiska bokstäver antecknas modeller till Görtz: 

»Carlo Landberg», »[Gustaf] Brand» och »[Willy] Grétor» (se »Tillkomst och 

mottagande», s. 299). Dok. nr 47:23. 

Pjäsförteckningar och andra anteckningar med lös anknytning till dramat 

Dramat »Karl XII» och/eller kungen Karl XII omnämns i en förteckning över »Svenska 

Historiska Dramer» (1:1,5) fr.o.m. Folkunga-Sagan t.o.m. Gustaf III, även upptagande 

»Karl IX» och »Friedrich» (se »Tillkomst och mottagande», s. 286). Skådespelet upptas 

också i två förteckningar, båda med rubriken »Samlade Dramatiska Arbeten» (1:1,8 och 

1:1,9). I en lista över huvudrollsinnehavare i Sgs dramer (1:1,12) står bl.a. »Karl XII, 

Palme» (obs hur Sg växlar mellan »Carl» och »Karl»). I »Betraktelser / öfver / Sverges 

Historia» (1:2,18) står bl.a. »Herrskare och Despoter: Gustaf Vasa och Carl XII». 

Dramat är också nämnt i förteckningar som 1:1,13; 1:1,14 och 1:1,19. 
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

 

Sida Sida 

i SV i MS 

 

15 1 

18 4 

21 6 

24 9 

27 11 

30 14 

33 16 

37 17 

40 19 

43 22 

46 25 

49 28 

52 30 

55 33 

58 35 

61 37 

64 39 

67 42 

70 45 

75 47 

78 49 

81 51 

  84 54 

  87 56 

  90 58 

  93 60 

  97 61 

100 63 

103 65 

106 68 

109 70 

112 72 

115 74 

118 76 

121 79 

124 81 

127 84 

130 86 

135 89 

138 91 

141 94 

144 97 

147 99 

150 101
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Engelbrekt är Sgs bevarade originalmanuskript. 

Första upplagan (1901) och andra upplagan (1903) har använts som komplementtexter. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Engelbrekt. / Ett / Skådespel» finns på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm (SgKB 2006/124). MS har tidigare ägts av, i tur och ordning, 

Arvid Ulrich och Helge Ax:son Johnson; det såldes på Pro-Finlandia-auktionen (feb.–

mars 1940) till Erik Kempe; MS övergick sedan till Kempes dotter Catharina Hillman, 

Zürich, och därefter till hennes dotter Julia Hillman, Connecticut, USA; 2006 såldes MS 

till Willem Peppler (Erik Kempes svärson), som då donerade det till KB (jfr »Tillkomst 

och mottagande», s. 314; uppgiften som ges där, att MS befinner sig i privat ägo, har 

alltså förändrats sedan dess).  

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Engelbrekt / Skådespel i fyra akter trycktes av Iduns 

Kungl. Hofboktryckeris filial i Stockholm och utgavs av C. & Gernandts förlag 

därstädes under perioden 21/11–4/12 1901 (151 s., 15 × 8,5 cm). Ändringar som har 

tydlig Sgskaraktär i U 1 visar att han har läst korrektur på denna upplaga. 

 

Andra upplagan (U 2) med titeln Engelbrekt / Skådespel i fyra akter / (Författad 1901) 

trycktes 1903 och utgavs i Sgs Samlade Dramatiska Arbeten, serie II, del 1, häfte 2–3, 

ss. 91–159 (se presentationen av SDA i början av sviten av textkritiska kommentarer). 

Sg har sannolikt läst korrektur. Tre ändringar i U 2 har tillförts Samlade Verk. 

Upplagor på främmande språk 

En översättning till ryska av Eleny Blagovescenskoj och Ju. A. Veselovskago 

publicerades 1909 tillsammans med Gustav Vasa, Erik XIV och Kristina i volymen 
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Polnoe sobranie socinenij v pjatnadcati tomach. T. 9, Istoriceskija dramy på Izdatelstvo 

Sovremennyja problemy förlag i Moskva. 
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Utgivarens egna ändringar 

Stavningen av historiska namn har i SV i enlighet med SV:s huvudprinciper för 

namnstavning (se SV 1, s. 306), i flertalet fall anpassats till Svensk Uppslagsbok, 

2 uppl. (SvU). Exempel på namnstavningar hos Sg som utgivaren normaliserat på detta 

sätt är »Magnus Erikson» som ändrats till »Magnus Eriksson», »Bogislaw» som ändrats 

till »Bogislav» och »Canan» som ändrats till »Kanaan». I ett mindre antal fall har 

utgivaren av olika skäl emellertid ändrat namnformer hos Sg som återfinns i SvU. 

Nedan registreras endast det första textstället där utgivaren ändrat en viss namnform 

(samma namnform etableras i dessa fall flera gånger i texten).  

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

annat anges är formen i MS identisk med formen i U 1. 

 

153:  9  Arent Klemedsson / Arendt Clementsen 

173:10  Kristiern Nilsson, Vase! / Kristiern Nilsson, Vasa! 

175:24  Käpplingemorden / Käplingemorden 

205:  8  av sådan art och natur! / af art och natur! 

212:25  Johannes Gerreksson / Johannes Gerkinsson [U 1: Gerkinson] 

222:14  de skriva.» / de skrifva. 

224:17  ett helt liv! / ett helt lif? 

242:27  Domremy / Dom Remy 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

I manuskriptet förkortade för- och efternamn – särskilt i replikrubriker – har i SV 

skrivits ut i enlighet med U 1. Tablåbeteckningar som »I:2» (andra tablån i första akten) 

finns i MS t.o.m. p. 54. De har utgått i SV, som därvid följer U 1. 

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

 

151:  2 Skådespel i fyra akter // Ett / Skådespel 

153:15 Bipersoner: / Bågskyttar. // Bipersoner. / Obs! Varg / Bågskyttar [»Obs!» står i 

marginalen i MS; namnet »Varg» förekommer även i 153:14 under 

»Personer»]  

169:24  efterkommande / kommande slägten 

170:24  vänster. / klädd som träl och svart som en Smed 

177:28  önskade Svenska Folkungarne igen emot Danska Sköldungarne / önskade 

Folkungarne igen emot Sköldungarne 

227:30  Vid Gud, eder tro är stor / Vid Gud, är Eder tro är stor 

238:22  vän med ovänner / vän med fiender 

261:13  Vase / Vasa 

273:13  där: »Vi / der: Vi 
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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. 

 

155:12  Vid Färjstaden / Vid Färgstaden 

159:21  Student = Baccalaureus / student, Baccalaureus 

164:  7  passeligt / passligt 

166:15  Prisom / Prisen 

167:29  lemna platsen åt / lämna plats åt 

172:25  budad / buden 

184:18  nånting / någonting 

188:12  betesskatt / beteskatt 

205:13  portarne / porten 

251:16  i dessa ting! / i dessa ting? 

260:22  trolös mot sig sjelf och / trolös mot sig och 

       27  Och har Engelbrekt / Och bär Engelbrekt 

279:15  jag förr / jag gjort förr 
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Ändringar i andra upplagan 

Flertalet ändringar i förhållande till U 1 utgörs av förenklingar och normaliseringar, 

sålunda blir t.ex. »ett karnap (hängtorn)» till »ett hängtorn», det dialektala »alltin» blir 

»alltid», »suten» blir »sutten». Följande ändringar må noteras, tre av dem har sannolikt 

gjorts av Sg vid korrekturläsningen och dessa har etablerats i SV (155:12, 226:7 och 

253:27). 

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

 

151:  4  (Författad 1901) / [saknas] 

155:12  Vid Färjstaden / Vid Färgstaden 

160:  3  där kokar järnet / där järnet kokar 

211:10  gå från gästabud / gå fran gästabud [»fran» här: halvdanism] 

226:  7  han drogs vid öronen / han togs vid öronen 

253:27  Hvart gå vi nu? / Hvad skall nu ske? 

274:10  Ridå. / [saknas] 

277:26  ser dock en ljusning / ser dock en lysing 

282:16  Ridå. // Ridå. / Slut! 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet med titeln »Engelbrekt. / * / Ett / Skådespel / Af / August 

Strindberg» (SgKB 2006/124) består av tre lägg, vilka innehåller sammanlagt 70 blad. 

Papperssorten är Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1900 och formatet ca 22,5 × 29,5 cm. 

Dramatexten är skriven på bladens båda sidor. MS-sidorna är fr.o.m. pag. 1 försedda 

med ramar olika färgpennor.  

Läggen förvaras i en pärm av pappskivor överklädda med vitt tjockt papper med 

vattenstämpel »J. Whatman 1896». På omslaget står: »Engelbrekt. / Ett / Skådespel Af / 

August Strindberg» textat av Sg med färgpennor i rött, grönt, blått, gult och svart. 

Pärmen sammanhålles av ett rött och ett grönt sidenband. 

Lägg 1, som är hopbundet med ett grönt sidenband, inleds av tre opaginerade blad 

med text på ena sidan: titelsida med rubriken »Engelbrekt. / * / Ett / Skådespel / Af / 

August Strindberg» i rött, grönt, blått och svart, en sida med personförteckning efter 

rubriken »Personer:» (med versal i rött) och en sida med scenförteckning efter rubriken 

»Sceneri:» (med versal i blått). All text på dessa tre blad har Sg skrivit med färgpenna. 

Därefter följer den egentliga dramatexten med paginerade sidor och text skriven på 

bladens bägge sidor: 1 (högersida) t.o.m. 42 (vänstersida). På p. l, p. 2 och övre delen av 

p. 3 används violett bläck, i resten av pjäsen svart bläck. Överst på varje sida står, 

skrivet med färgpenna i rödbrunt och grönt, akt- och tablånummer: »I.1», »I.2» och »II.1». 

Lägg 2, som är hopbundet med rosa sidenband, består av blad paginerade fr.o.m. 43 

(högersida) t.o.m. 86 (vänstersida). På p. 47 är med blyerts satt ett frågetecken vid ordet 

»göar» som understrukits, sannolikt inte av Sg. På samma sida finns upptill i marginalen 

blyertsanteckningen (med oklar syftning) »5.2» av annan hand än Sgs. Fr.o.m. p. 55 

upphör akt- och tablånummerangivelserna överst på sidorna. På p. 64 finns två 

korresponderande inskottstecken i rödbrunt. 

Lägg 3, som är hopbundet med svart sidenband, består av blad paginerade fr.o.m. 87 

(högersida) t.o.m. 111 (högersida). Därefter följer 23 med ram försedda men i övrigt 

blanka och opaginerade sidor. På p. 110 är namnen »Gertrud», »Ingeborg» och »Karl» 

understrukna med rödbrun färgkrita, sannolikt för att markera deras status som 

replikrubriker. 

Exempel på en manuskriptsida (p. 107, jfr SV ss. 278:22–279:17), se dok. nr 47:24.  
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs ändringar i MS 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. 

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

 

159:  1 /     1 e »landsväg»: i Dalarne str 

160:  4 /     2 e »hem, och»: Den heliga jungfrun ä t Gud 

169:25 /   11 e »skilja på»: Dansk, Norsk eller Svensk ä t Daner, Nōrmän eller Svear 

170:18 /   12 e »munnen»: Anangkä! ä t Försynens vägar … 

174:13 /   15 e »största»: svin ä t vilddjur 

187:31 /   28 e »denna»: afton ä t morgon 

197:25 /   35 e »Grip i»: blått fält ä t silfver-fält 

210:16 /   46 e »äro vi»: allt ä t nog ä t fast 

217:15 /   53 f »– – –Jag»: Hör de Jens str  

236:14 /   68 e »sade:»: Var snäll mot mig och jag följer Dig i döden! – Det betydde: 

str 

239:16 /   71 e »Minnen,»: vängåfvor ä t faddergåfvor 

270:  6 /   97 f »Bättre dö»: Bonde blir konung, ty han är af Erik Heligs ätt str  

276:  9 / 104 e »förlåta,»: men jag gjorde det ä t och jag har icke gjort det 

282:15 / 111 e »icke mer! –»: Stackars Varg! str 
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Förarbeten 

Samtliga bevarade utkast till Engelbrekt finns i kartong 1 i Gröna Säcken på Kungl. 

Biblioteket (signum SgNM 1). – Följande gäller nedanstående förteckning: »Blad» 

betecknar »Folioblad, Lessebo Bikupa» utom ifråga om 1:6,3 (4:o Lessebo Post), 

1:6,10; 1:6,12–15 och 1:6,17 som avser 4:o. Årtal i vattenstämplar förekommer enl. 

följande: vattenstämpel 1900 har 1:6,1; 1:6,4; 1:6,7 och 1:6,16; vattenstämpel 1898 har 

1:6,11. De flesta av utkastrubrikerna har den tyska namnformen »Engelbrecht». 

Jämför beskrivningar av flera av utkasten i textvol. s. 320 ff. där de presenteras enl. 

följande schema, vilket där fungerar som övergripande karakteristik: anteckningar om 

historiska data, dels av karakteristiker av Engelbrekt och andra rollgestalter inklusive 

personlistor, dels slutligen av skisser till uppläggningen av ett drama i vanligen fem 

akter jämte innehållet i vissa scener. Här nedan presenteras förarbetena i 

nummerordning efter de kod-nummer (signa) de har i SgNM:  

 

1:6,1 Omslag där en mindre lapp med rubriken »Engelbrecht. / Ett / Skådespel / Af / 

August Strindberg», med versalerna tecknade med färgpennor i rött, blått och grönt, 

lackats fast. En mängd historiska anteckningar, som bl.a. utnyttjats i Erik Pukes 

skildring av rikets tillstånd (se texten s. 187 f.). En personlista upptar, utom 

»Engelbrecht, Adelsman, men folkets man», bland annat också »kung Erik XIII af 

Pommern», hans drottning Filippa och älskarinna Cecilia. Måns Bengtsson 

karakteriseras som »unionsvän, hatar Engelbrecht såsom affälling från 

ungdomsidealet». Dok. nr 47:25. 

 

1:6,2 Blad med rubriken »Engelbrecht» mitt på sidan. Överst på sidan under rubriken 

»Att läsa:» bl.a.: »Mina anteckningar till Svanehvit ur Sv. Folkvisor», »Do Kronbruden» 

– »Afzelii Sagohäfder» – »La Croix. Moyen Age» – »Starbäck» – »Hildebrand: 

Medeltiden» – »Hildebrand Sv. Historia. Hj. Linnström» – »Biografiskt Lexikon» – 

»Herman Hofberg». Under rubriken »Engelbrecht»: »Karakters-Drama. Idé-drama. 

Miniatyr-målningar, intimt = Engelbrechts enskilda lif skildras såsom detta påverkas af 

de stora historiska händelserna». Sg gör också en genealogisk utredning via en »Grefve 

Engelbrecht» och »Ebbe Suneson»; jfr repliken av Karl, texten s. 192: »min fars ätt 
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följde Dannebrog under Valdemar Sejr» (jfr även ang. 1:4,7, nedan s. 39). 

Dok. nr 47:26. 

 

1:6,3 Blad med rubriken »Engelbrecht». Bl.a. en notering om »Anslutning till 

Folkungasagan» med spekulationer om Engelbrekts ålder. Efter »Anslutning till 

Verldshistorien», bl.a. om »Orléanska Jungfrun» och »Kejsar Sigismund – / Henrik VI i 

England. / Karl VII i Frankrike»; jfr texten s. 183: »Tre kejsare som klöste varandra». 

Dok. nr 47:27. 

 

1:6,4 Blad med rubriken »Karaktererna» (ett utsnitt ur detta dokument faksimileras i 

textvolymen s. 323). Om Engelbrekt bl.a.: »Mannen i disharmoni med sitt föregående. 

Den tröge som drifves ut i rörelse. Profeten Jona». Vid namnet Måns Bengtsson 

associationer till – med grekiska bokstäver – »G af G», vilket syftar på Gustaf af 

Geijerstam, och skriftställaren »Bernhard Meijer». Erik Puke betecknas som 

»Engelbrechts ifrigaste anhängare». Dok. nr 47:28. 

 

1:6,5 Lapp med personkarakteristiker, bl.a. av »Harald. Baccalaureus: Student i Paris. 

Misstänksam, stingslig» och därefter »De Wαλ» (dvs. »De Wahl» där »ahl» skrivits 

med de grekiska bokstäverna alfa och lambda), vilket syftar på skådespelaren Anders 

De Wahl. Dok. nr 47:29. 

 

1:6,6 Blad med rubriken »Engelbrecht». Utkast till scener, bl.a.: »Utanför Engelbrechts 

Hus. I trädgården. Unionsfest» – »Öde Hemmet» – »Engelbrecht ensam, öfvergifven af 

de sina, till häst på elfstrandens brygga». Bland anteckningarna också: »Guldhjelmarne i 

Ålleberg» (jfr Midsommar, SV 43, s. 385 ff., och Ensam / Sagor, SV 52, s. 185 ff.). 

Dok. nr 47:30. 

 

1:6,7 Blad (pag. 1, av två blad paginerade 1–2) med rubriken »Engelbrecht» (ett utsnitt 

ur detta dokument faksimileras i textvol. s. 327). Utkast till en första och andra scen i 

pjäsen; under den första scenen bl.a.: »I grufvan. Unionsfesten. Engelbrecht firar 

Kalmarunionen» – »Det klagas på Danska Fogdarne, mest på Jösse Eriksson. 

Engelbrecht slätar öfver för Unionens skuld». Engelbrekts son Karl »är page eller 
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väpnare hos Jösse Eriksson». Ingeborg har blivit »skymfligt behandlad af Jösse 

Eriksson»; »Engelbrecht skall fara till hofvet» (för att klaga). Som en andra scen 

antecknas: »Konungens Badrum». Dok. nr 47:31. 

 

1:6,7 Blad (pag. 2, forts. av scenplaneringen i 1:6,7). Scen III, bl.a.: »I Dalarne. Hemma 

hos Engelbrecht; Hustrun går sin väg» – »Huset öde»; scen IV, bl.a.: »Herremötet. 

Engelbrechts tvifvel»; scen V: »Karl Knutsson väljes»; scen VI, bl.a.: »Engelbrecht 

mördas» – »Göksholms Slott brinner». Dok. nr 47:32. 

 

1:6,8 Blad med rubriken »Karakteren». Om Engelbrekt bl.a.: »En man som bundit 

händerna på sig och som går och bryter ner sig och sitt verk». Inslag i de under 1:6,7 

förtecknade sex scenerna är bl.a.: i scen I: »Engelbrecht är Unionsvän; inemot fyratio 

år; trött och älskar ro; men omständigheterna tvinga honom att resa folket mot 

Konungen»; scen II: »Hos Konungen får han erfara hur Svenskarne ringaktas. Nu blir 

han unionsfiende och går emot sitt ungdomsideal: unionen, samt råkar i disharmoni med 

sig sjelf»; scen III: »Hustrun, Danska, går ifrån honom»; scen IV: »Vid Herremötet 

väckas Hans tvifvel om det berättigade i befrielseverket»; scen V: »Vid målet blir han 

förbigången af Karl Knutsson»; scen VI: »Han mördas». Dok. nr 47:33. 

 

1:6,9 Blad med rubriken »Engelbrecht». Skiss till drama i fem akter. Om 

huvudpersonen bl.a.: »Icke oförvitlig; har gjort Måns Bengtsons far orätt en gång» – 

»Har alltid gått i vägen för Måns Bengtsson» – »Har gift sig med Måns Bengtssons 

brud». Dok. nr 47:34. 

 

1:6,10 (1) Blad med rubriken »Engelbrecht» i rött och grönt. Se bild i textvol. s. 325. 

Personlista med bl.a.: »Erik XIII af Pommern» – »Drottning Filippa» – »Cecilia». Efter 

»Karl Knutsson Bonde» står med grekiska bokstäver: »Heidenstam», syftar på Verner 

von Heidenstam. Efter »Erik Puke» står med grekiska bokstäver: »Christian Gernandt. 

Branting», syftar på bokförläggaren Christian Gernandt och på Hjalmar Branting. 

Dok. nr 47:35. 
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1:6,10 (2) Blad med rubriken »Sceneri». Utkast till drama i fem akter. Under akt I bl.a.: 

»Engelbrecht går att rådfråga sin döda fader. Kommer in i Ålleberg och ser 

Gullhjelmarne». Under akt V bl.a.: »Han var unionsvän från början; men af otålighet 

och retad af enskilda skymfar går han mot Erik XIII, råkar i disharmoni med sig sjelf, 

sina ungdomsmål, sitt förflutna. Adelsman har han rest folket mot adeln. E mot E». 

Dok. nr 47:36. 

 

1:6,11 Blad med rubriken »Engelbrecht» i rött och grönt. I korthet motiv för fem akter. 

Under första akten bl.a. »Margaretha-dagen». Dok. nr 47:37. 

 

1:6,12 (A) Blad med rubrikerna »Engelbrekts Hem» (numrerad »2»), »Hos Fogden» 

(numrerad »3») och »I grufvan» (numrerad »4»). En mängd motiv som återkommer i 

det färdiga dramat. Under »Hos Fogden» bl.a.: »En jerndörr som småningom blir röd af 

eldsvådan innanför» – »Arendt Clementsøn får Delirium Tremens och rasar; lutar sig 

mot en vägg = faller i brunnen» – »Eld sättes på huset!». Under »I grufvan» bl.a.: 

»Sankt Eriks Banér hemtadt af Varg», citat av strofen »Helig Erik, Kungars prydnad», 

dvs. ett citat ur Afzelius Sago-Häfder (jfr ordförklaring i textvol. s. 359). Dok. nr 47:38. 

 

1:6,13 Blad med rubriken »I grufvan». Några motiv i denna scen, bl.a.: »Varg med 

Sankt Eriks banér» – »Hymn till S. Erik». Dok. nr 47:39. 

 

1:6,14 Blad med rubriken »Ändringar». Avser ändring av scenen »I Grufvan». 

Dok. nr 47:40. 

 

1:6,15 Blad med rubriken »Akt I:2. / Slutet». Bland motiven anges: »De Sex Smederna; 

in! Förmanas». Dok. nr 47:41. 

 

1:6,16 Blad med rubriken »Engelbrekt». Motiv till fem akter. Under akt I bl.a.: 

»Milstolpen på en landsväg i Dalarne» – »Biskop Styrbjörn»; under akt II bl.a.: »Orgie: 

= Biskopen förgår sig. Man hör bönder skrika»; under akt III bl.a.: »Engelbrekt vald 

Rikshöfvitsman. Tror sig vara framme. Hybris». Dok. nr 47:42. 
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1:6,17 (1) Blad med rubriken »Akt II» i rött och grönt. Bland motiven: »Jens Eriksson, 

elak, kitslig, hatar alla som klagat. Gycklar med Svenskarne; hånar Svenska färgerna» – 

»Karl Knutsson och Kristiern Nilsson Vasa reserverade. Göra sig döfva och blinda» – 

»Vapnet slås ner, kastas på elden» – »Jens E. stänges in i källaren och brännes opp». 

Dok. nr 47:43. 

 

1:6,17 (2) Blad med rubriken »Akt III» i rött. Bland motiven: »Hemmet är upprifvet: 

Två stora kistor framme» – »Engelbrekt hem som segrare. Smeder vilja smycka hans 

bostad». Dok. nr 47:44. 

 

1:6,17 (3) Blad med rubriken »Akt IV» i rött. Bland motiven: »Utanför Sankt Gertruds 

Gillesstuga i Stockholm» – »Engelbrekt och Styrbjörn (tröstaren.)» – »Ungdomen hånar 

Engelbrekt = Svikaren». Dok. nr 47:45. 

Övriga förarbeten med lösare anknytning till dramat 

1:6,19 anteckningar om »Engelbert af Köln»; 1:4,7 anteckningar med delvis samma 

genealogiska innehåll om Ebbe Suneson som i 1:6,2 (se ovan s. 35); dramat är nämnt i 

förteckningar, bl.a.: 1:1,8; 1:1,9; 1:1,14 och 1:1,19. 
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

 

Sida Sida 

i SV i MS 

 

159 1 

162 4 

165 7 

168 10 

171 12 

174 15 

177 18 

180 21 

183 23 

186 26 

189 28 

192 31 

197 34 

200 38 

203 40 

206 42 

209 44 

212 47 

215 50 

218 53 

221 57 

224 59 

227 62 

233 65 

236 68 

239 71 

242 74 

245 77 

248 80 

251 83 

254 85 

259 88 

262 90 

265 93 

268 96 

271 98 

274 101 

277 104 

280 108 

 

 

 42



ERRATA 

 



 



– TK 47 – 

Förteckning över errata 

Följande ändringar skall införas i »Kommentarer» i en eventuell andra tryckning av 

textvolymen: 

 

351:10 »De oratore» skall vara »Orator»  

365:  3 och Pommerns skall vara och t.h. Pommerns 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 47:  1.  Omslaget till originalmanuskriptet till Karl XII (KB, SgA: 

Börjesson 8).  

Dok. nr 47:  2. Titelsidan i originalmanuskriptet till Karl XII (KB, SgA: Börjesson 8).  

Dok. nr 47:  3. Den inledande scenanvisningen på den första paginerade sidan i 

originalmanuskriptet till Karl XII (KB, SgA: Börjesson 8). 

Dok. nr 47:  4.  Omslaget till Karl XII som kammarspel (SgKB 1988/25:2). 

Dok. nr 47:  5.  SgNM 2:6,2–4 (3 blad). 

Dok. nr 47:  6.  SgNM 2:6,8. 

Dok. nr 47:  7.  SgNM 2:6,9. 

Dok. nr 47:  8.  SgNM 2:6,10. 

Dok. nr 47:  9.  SgNM 2:6,11. 

Dok. nr 47:10.  SgNM 2:6,12. 

Dok. nr 47:11.  SgNM 2:6,13. 

Dok. nr 47:12.  SgNM 2:6,14. 

Dok. nr 47:13.  SgNM 2:6,15. 

Dok. nr 47:14.  SgNM 2:6,16. 

Dok. nr 47:15.  SgNM 2:6,17 (A–C, 3 blad). 

Dok. nr 47:16.  SgNM 2:6,18. 

Dok. nr 47:17.  SgNM 2:6,19. 

Dok. nr 47:18.  SgNM 2:6,20. 

Dok. nr 47:19.  SgNM 2:6,21. 

Dok. nr 47:20.  SgNM 2:6,1. 

Dok. nr 47:21.  SgNM 2:6,5. 

Dok. nr 47:22.  SgNM 2:6,6. 

Dok. nr 47:23.  SgNM 2:6,7. 

Dok. nr 47:24. En sida, p. 107, i originalmanuskriptet till Engelbrekt (jfr texten 

ss. 278:22–279:17). 

Dok. nr 47:25.  SgNM 1:6,1. 

Dok. nr 47:26.  SgNM 1:6,2.  

Dok. nr 47:27.  SgNM 1:6,3.  
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Dok. nr 47:28.  SgNM 1:6,4.  

Dok. nr 47:29.  SgNM 1:6,5.  

Dok. nr 47:30.  SgNM 1:6,6.  

Dok. nr 47:31.  SgNM 1:6,7 (1). 

Dok. nr 47:32.  SgNM 1:6,7 (2). 

Dok. nr 47:33.  SgNM 1:6,8. 

Dok. nr 47:34.  SgNM 1:6,9. 

Dok. nr 47:35.  SgNM 1:6,10 (1). 

Dok. nr 47:36.  SgNM 1:6,10 (2). 

Dok. nr 47:37.  SgNM 1:6,11. 

Dok. nr 47:38.  SgNM 1:6,12 (A). 

Dok. nr 47:39.  SgNM 1:6,13. 

Dok. nr 47:40.  SgNM 1:6,14. 

Dok. nr 47:41.  SgNM 1:6,15. 

Dok. nr 47:42.  SgNM 1:6,16. 

Dok. nr 47:43.  SgNM 1:6,17 (1). 

Dok. nr 47:44.  SgNM 1:6,17 (2). 

Dok. nr 47:45.  SgNM 1:6,17 (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktion: 

Dok. nr 1 och 2. Kungliga Biblioteket: Esbjörn Eriksson.  

 50



Dok. nr 47:1. Omslaget till originalmanuskriptet till Karl XII (KB, SgA: Börjesson 8).



Dok. nr 47:2. Titelsidan i originalmanuskriptet till Karl XII (KB, SgA: Börjesson 8). 



Dok. nr 47:3. Den inledande scenanvisningen på den första paginerade sidan i 
originalmanuskriptet till Karl XII (KB, SgA: Börjesson 8).



Dok. nr 47:4. Omslaget till Karl XII som kammarspel (SgKB 1988/25:2).



Dok. nr 47:5. SgNM 2:6,2–4 (3 blad).







Dok. nr 47:6. SgNM 2:6,8.



Dok. nr 47:7. SgNM 2:6,9.



Dok. nr 47:8. SgNM 2:6,10.



Dok. nr 47:9. SgNM 2:6,11.



Dok. nr 47:10. SgNM 2:6,12.



Dok. nr 47:11. SgNM 2:6,13.



Dok. nr 47:12. SgNM 2:6,14.



Dok. nr 47:13. SgNM 2:6,15.



Dok. nr 47:14. SgNM 2:6,16.



Dok. nr 47:15. SgNM 2:6,17 (A–C, 3 blad).







Dok. nr 47:16. SgNM 2:6,18.



Dok. nr 47:17. SgNM 2:6,19.



Dok. nr 47:18. SgNM 2:6,20.



Dok. nr 47:19. SgNM 2:6,21.



Dok. nr 47:20. SgNM 2:6,1.



Dok. nr 47:21. SgNM 2:6,5.



Dok. nr 47:22. SgNM 2:6,6.



Dok. nr 47:23. SgNM 2:6,7.



Dok. nr 47:24. En sida, p. 107, i originalmanuskriptet till Engelbrekt (jfr texten 
ss. 278:22–279:17).



Dok. nr 47:25. SgNM 1:6,1.



Dok. nr 47:26. SgNM 1:6,2. 



Dok. nr 47:27. SgNM 1:6,3. 



Dok. nr 47:28. SgNM 1:6,4. 



Dok. nr 47:29. SgNM 1:6,5. 



Dok. nr 47:30. SgNM 1:6,6. 



Dok. nr 47:31. SgNM 1:6,7 (1).



Dok. nr 47:32. SgNM 1:6,7 (2).



Dok. nr 47:33. SgNM 1:6,8.



Dok. nr 47:34. SgNM 1:6,9.



Dok. nr 47:35. SgNM 1:6,10 (1).



Dok. nr 47:36. SgNM 1:6,10 (2).



Dok. nr 47:37. SgNM 1:6,11.



Dok. nr 47:38. SgNM 1:6,12 (A).



Dok. nr 47:39. SgNM 1:6,13.



Dok. nr 47:40. SgNM 1:6,14.



Dok. nr 47:41. SgNM 1:6,15.



Dok. nr 47:42. SgNM 1:6,16.



Dok. nr 47:43. SgNM 1:6,17 (1).



Dok. nr 47:44. SgNM 1:6,17 (2).



Dok. nr 47:45. SgNM 1:6,17 (3).
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