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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 49, Näktergalen i Wittenberg. 

Teckenkombinationen »***», som används på några ställen i variantförteckningarna, 

står för Sgs pausmarkeringar/scenbyten, vilka återges i de etablerade texterna i SV med 

tre asterisker i triangelformation inom två blankrader.  

Kommentaren har redigerats av Gunnar Ollén och Strindbergsredaktionen. Ollén har 

inte medverkat i slutredigeringen. 

 

Följande särskilda förkortning används: 

OoB = Ord och Bild 1904  
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Näktergalen i Wittenberg är Sgs bevarade 

originalmanuskript (MS), komplementtexter är första upplagan (U 1) och de 

förhandspublicerade avsnitten i Ord och Bild 1904 (OoB).  

Originalmanuskriptet 

MS med titeln Näktergalen i Wittenberg finns på KB i Stockholm (SgA, Börjesson 14). 

Inga sättarmärken tyder på att MS skulle ha varit förlaga för U 1. 

En maskinskriven avskrift 

En maskinskriven avskrift (A) finns på Göteborgs universitetsbibliotek (Arvid Englinds 

saml.). Att döma av Sgs korrespondens torde den ha utförts under oktober 1903. Några 

smärre blyertsändringar som Sg har gjort i A har icke påverkat texten i SV; de torde ha 

tillkommit före korrekturläsningen av U 1 (se nedan s. 23). Eftersom inte heller A 

uppvisar några sättarmärken är det mest sannolika att en numera förkommen dubblett 

(kanske en genomslagskopia) av A har utgjort förlaga till U 1. Efter det att avskriften 

utförts har Sg – obekant när – gjort några smärre textjusteringar i MS (se nedan s. 21 f.), 

vilka i likhet med hans korrekturändringar i U 1 har inarbetats i SV:s text. Dessa smärre 

MS-ändringar återfinns icke i U 1. 

Förhandspublicerade avsnitt på svenska 

Tablåerna 12 och 14 i femte akten förhandspublicerades i tidskriften Ord och Bilds 

januarinummer 1904, s. 33 ff. (jfr Brev 14, s. 329). En redogörelse för ändringar i texten 

i OoB i förhållande till MS ges nedan s. 24 f. Förlaga torde ha varit den ovan nämnda A 

(jfr brev till Schering 14/11 1903 och nedan s. 10 f.). En del av textändringarna måste 

tillskrivas författaren och har därför tillförts texten i SV.  
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Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Näktergalen i Wittenberg. Skådespel i fem akter utgavs 

av Hugo Gebers förlag i Stockholm i serien Sgs Samlade Dramatiska Arbeten (SDA) 

2:2 i häften under perioden 5/9–17/11 1904, ss. 433–522 (och samma år i ett sammel-

band med tryckåret 1903; se presentationen av SDA i början av sviten av textkritiska 

kommentarer). Korrekturändringar i U 1 som bör tillskrivas Sg har tillförts SV.  

Ingen ytterligare svensk upplaga av skådespelet utgavs under Sgs livstid.  

En bearbetning till kammarspelsformat 

En bearbetning till kammarspelsformat, utförd av Sg i ett tryckt exemplar av pjäsen och 

avsedd att framföras på Intima teatern (KB, 1988/25:3), redovisas nedan s. 26 ff.  

Översättningen till tyska 

För en allmän redogörelse av korrespondensen mellan Sg och Emil Schering ang. den 

översättning till tyska som den senare gjorde se kommentaren i textvolymen, s. 175 f.  

Sedan Sg omkring den 7 september 1903 (Brev 14, s. 286) hade sänt originalmanu-

skriptet till sin tyske översättare och denne i ett brev den 10 september hade uttryckt 

tvivel om möjligheten att få pjäsen spelad i Tyskland, svarade Sg den 15 september: 

»om Ni ej anser lönt att hastigt öfversätta Luther, så ber jag återfå den straxt, ty den är ej 

kopierad; men rekommenderad! i så fall». Sg vill alltså ha ms:et returnerat i en 

rekommenderad försändelse.  

Tydligen började Schering ändå att översätta. Den 20 september bad nämligen Sg 

honom att »afbryta öfversättningen och sända mig manuskriptet. [– – –] Och Ni får igen 

Luther med första!» 

Den 22 september har Sg återfått originalmanuskriptet, varpå han omgående sänder 

det till Albert Ranft för läsning (Brev 14, s. 291). När han enligt brev den 13 oktober har 

fått tillbaka manuskriptet från denne, tycks han, i enlighet med vad han förutskickade 

den 22 september (Brev 14, s. 290), ha låtit kopiera det och sänt avskriften till Schering, 

så att denne skulle kunna fortsätta sitt översättningsarbete. Den 14 november undrar Sg 
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om »Svenska Luthermanuskriptet» är »ledigt», dvs. om Schering är klar med 

översättandet. 

Den 22 november tycks så ha varit fallet (Brev 14, s. 313), ty då väntar Sg sig att 

direktör Alfred Halm på Berliner Theater skall läsa skådespelet. Dateringen av över-

sättningens fullbordande till slutet av november 1903 stöds av att den frågelista rörande 

mer ovanliga och svårtolkade ord, som Schering långt senare (jfr brev 16/7 1904) sände 

till Sg (med sidhänvisningar till det svenska förstatrycket, troligen till ett korrektur), 

underst har orden »Ende 1903». Listan återsändes med förklaringar av Sg till 

översättaren den 16 juli 1904. Kompletterande förklaringar lämnade Sg i ett brev till 

Schering den 9 oktober 1904. Listan, som haft betydelse också för ordförklaringarna i 

textvolymen, reproduceras i dok. nr 49:1.  

I korrespondensen med Schering visar sig Sg beredd till viss återhållsamhet i ord-

valen om så skulle behövas, tydligen med den tyska publiken i åtanke (se kommentaren 

i textvolymen, s. 175; i samtalen med Gebers förlag uppkom liknande diskussioner men 

Sg var då inte beredd att ändra i texten, se kommentaren i textvolymen, s. 180). 

Förhandspublicerade avsnitt på tyska 

Tre avsnitt ur dramat i Scherings tyska översättning, auktoriserad av Sg, förhandspubli-

cerades 1904. 

Ett avsnitt i tredje akten ur nionde tablån, »Viridarium i Peutingers Trädgård med 

Laokoons Staty» (SV 101:15–113:20), publicerades under rubriken »Luther und 

Hutten» i Berlin-tidskriften Das Neue Magazin, Heft 4, 1904, s. 105 ff., med angivande 

av att det var ett utdrag ur »Strindbergs neuestem, noch unveröffentlichten Drama ’Die 

Nachtigall von Wittenberg’».  

Ett avsnitt i femte akten, den tolfte tablån, »Väntrummet utanför Rådhussalen i 

Worms» (SV 137:2–148:13), publicerades under rubriken »Luther in Worms» i Berlin-

tidskriften Die Zukunft den 30 april 1904, s. 185 ff. 

Ett avsnitt i första akten, den första tablån, »Luthers Barndomshem. 1492» från 

början fram till och med Fader Luthers entré (SV 33:11), publicerades under rubriken 

»Luther als Kind / Vorspiel zum Lutherdrama / von / August Strindberg (Stockholm)» 

den 1 oktober 1904 i Das neue Magazin, Heft 14, s. 420 ff. 
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Den tyska bokupplagan 

Scherings tyska översättning med titeln Die Nachtigall von Wittenberg färdigställdes 

preliminärt redan hösten 1903. Den reviderades i viss utsträckning och utgavs 1904 i två 

upplagor på Hermann Seemann Nachfolgers förlag, Berlin–Leipzig, ingående i August 

Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe. En tredje, fjärde och femte upplaga 

utkom i denna serie 1905.  

På försättsbladets baksida till den tredje upplagan, 1905, uppges att översättningen 

hade utförts redan innan pjäsen förelåg tryckt i Sverige (»Deutsche Originalausgabe 

unter Mitwirkung von Emil Schering als Uebersetzer noch vor der schwedischen 

Ausgabe vom Verfasser seibst veranstaltet»).  

Den tyska översättningen 1905 innehåller inga av de korrekturändringar som Sg 

gjorde i U 1, inte heller de smärre ändringar som han vid okänd tidpunkt företog i sitt 

handskrivna originalmanuskript. Översättningen följer dels detta manuskript (i dess 

ursprungliga form), dels den i oktober 1903 utförda, sedermera förkomna avskrift, som 

också kom att ligga till grund för den första svenska upplagan (U 1), som började 

utkomma i häftesform den 5 september 1904.  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter MS. Om inget annat 

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

 

    9:21 Constantia Peutinger. / Fader Peutinger. // Constantia Peutinger. 

  45:  3  von HUTTEN / v. Hutten [genomgående harmonisering i SV] 

         4 JOHANNES och Doktor / Johannes, och Doktor [U 1: »Johannes Doktor»] 

  96:17 hoppas jag ingenting / hoppas jag mig ingenting [»mig» kvarglömt efter en 

ändring i MS; jfr avsnittet om »Strindbergs ändringar i originalmanuskrip-

tet» nedan s. 21] 

125:30 Rösten är Jakobs / Rösten är Jakobs’  

129:22 LEONHARD KAISER / Kaiser [harmonisering i SV – förnamn i 8 av 9 

replikrubriker i MS] 

139:27 Så här skriver han, den gudsmannen: / Så här skriver han: den Gudsmannen. 

[Sg har först avslutat »han:» och sedan lagt till »den gudsmannen.»; i U 1, 

som har »Så här skriver han, den gudsmannen.», har kolon bortfallit efter 

ändringen] 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    9:  7 DIEZEL eller TEZEL, aflatskrämaren / [saknas] 

       17 MELANCHTON [SV: »Melanchthon»] / [saknas] 

       28 MAGISTERN / [saknas] 

  29:15 Jag vet / Och jag vet 

  32:20 Läs i / Läs nu i 

  38:  9 det ska de / de ska de 

  60:19 nu, därför / nu, och derför 

  64:23 Det är / Men det är 

  75:  7 Nå lilla Augustinus / Nå lilla Augustus 

  85:  6 betyder: de / betyder att 

  96:21 vill gärna skåda / vill gerna se 

  98:10 blir det ej / blir det inte 

101:  9 Vi skall måla / Vi skola måla 

105:34 Tack / Men tack 

108:25 Inte sviker jag! (Ut). / Inte sviker jag! 

110:21 mot Rhön / vid Rhön 

111:  2 mot Rhön / vid Rhön 

         9 mot Rhön / på Rhön 

       20 mot Rhön / på Rhön 

115:  7 faller in i / faller i 

       10 DOKTOR JOHANNES / Dr. Johannes 

118:  7 visst! / visst ha de! 

123:  4 Amsdorff / Amsdorf 

125:30 är Hans Sachs’ / är Hans’ Sachs 

137:11 Han liknar / Han ser ut som 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

  14:  4 är en skamm [SV: »är en skam»] / är skam 

       28 är så säker / är säker 

       29 att det hetat / att det heter  

  22:11 med mina ögon / med mina egna ögon 

  24:20 Han var der / Han var det 

  27:  4 ut ur sitt / ut sitt 

  28:12 Ge mej si / Ge mig si 

  31:20 så jag kunde / så kunde jag 

  33:10 Margreta / Margareta 

  39:19 vi ny påfve / vi en ny påfve 

  41:  6 hvad vi få upplefva / hvad få vi upplefva 

  46:24 öppna universitet / öppna universitetet 

  51:20 nu skall sluta / nu skulle sluta 

  52:  7 du bedes om / du beder om 

       10 med den mannen / med mannen 

  54:19 Herrans ord / Herrens ord 

       21 tredje gången …» (Läser) / tredje gången … Och 

  57:  8 sett hvarann / sett hvarannan 

  63:  6 lagerbärsträ / lagerbärsträd 

  70:13 bryter med / bryter ned 

  75:  5 med en qvast / med kvast 

  95:10 himmelskriande / himmelsskriande 

100:16 theser emot / theser mot 

103:23 det med samma / det med detsamma 

105:  8 Det är lögn / Det är en lögn 

107:19 fria rörelse / fria rörelser 

109:  2 Har Kurfursten också / Har kurfursten alltså 

112:26 den ton landstrykare / den tonen, landstrykare 
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114:16 Så få vi / Då få vi 

117:20 doktorn har segrat / doktorn ha segrat 

124:  5 kommer det unga / kommer det nya 

128:  2 Ja, det är / Ja, den är 

139:  4 Det vare nog / Det vore nog 

148:10 ini Rådhussalen / in i Rådhussalen 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (titel och placering, se ovan s. 9) är en handskrift i folioformat, 

ca 22 × 37 cm, Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1901. MS består av sammanlagt  

67 blad fördelat på 7 omslag, 5 lägg (ett för varje akt), ett löst ark vikt till 2 blad, samt  

4 lösa blad. Dramatexten i de fem läggen är paginerad 1–81 och skriven på bladens båda 

sidor. Inga märken eller markeringar tyder på att MS skulle ha varit förlaga vid 

tryckningen av pjäsen. 

Sg har lagt ner stor omsorg på den yttre utformningen av MS. De sidor i detta som 

innehåller själva dramatexten är försedda med ramar uppdragna på skilda sätt med ett 

flertal olika färgpennor. Det för Sg ovanliga förfaringssättet att placera rollnamnen på 

samma rad som den första replikraden i stället för som centrerade rubriker ovanför 

replikerna kan bl.a. sammanhänga med att utgivningen av hans Samlade Dramatiska 

Arbeten, där denna teknik används, påbörjades just hösten 1903. En sida i MS, p. 8, 

återges i faksimil i dok. nr 49:2.  

MS ligger i en pärm bestående av två pappskivor sammanhållna genom att de slagits 

in i ett kraftigt papper, vilket fästs med rött lack på pärmens insidor. På detta 

omslagspapper på pärmens framsida har Sg textat rubriken »Näktergalen i / 

Wittenberg.» med »N», »i» och punkten ifyllda med röd penna, »W» ifylld med grön 

penna. En ram har ritats kring rubriken med grön penna och utanför denna ytterligare en 

ram med röd penna. Pärmen sammanhålls av ett grönt och ett rött sidenband; av det röda 

bandet återstår dock endast fragment.  

Överst i pärmen ligger ett omslag; på första sidan av detta har en lapp klistrats med 

rubriken »Näktergalen i / Wittenberg» elegant textad med »N», »i» och punkten ifyllda 

med röd penna, »W» ifylld med grön penna; en ram har ritats kring rubriken med röd 

penna. Utanför den påklistrade lappen är tre av arkets marginaler dragna med 

färgpennor; den övre i rött, den högra i grönt och den undre i blått.  

I det ovan nämnda omslaget ligger ett löst blad med rubriken »Näktergalen i 

Wittenberg» som innehåller en heltäckande förteckning över akter och tablåer på första 

sidan. Förteckningen korresponderar med tablåindelningen i Näktergalen i Wittenberg, 

men Sg har ersatt rubriken »Akt I» med »Förspel», »Akt II» med »Akt I» och fördelat 

resterande tablåer på Akt II–V på ett annat sätt än i det färdiga skådespelet. Rubrikerna 
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på tablåerna har ibland formulerats annorlunda än i MS. Ändringarna i förteckningen 

har ej slagit igenom i U 1 (se översikten nedan s. 19 f. och dok. nr 49:3).  

Efter detta lösa blad ligger ett vikt folioark med en personförteckning på första sidan. 

Arket omsluter i sin tur fem omslag som vart och ett rymmer ett lägg, ett för varje akt. 

Läggen är bundna med i tur och ordning röd, blå, skär, lila och gul silkestråd. Varje 

lägg/akt ligger alltså i ett eget opaginerat omslag som på första sidan har rubriken 

»Första Akten», »Andra Akten» osv. samt förteckningar över i akterna ingående tablåer; 

i själva dramatexten anges tablåernas nummer i marginalen, »1a Tablån» osv. med rött i 

sifferangivelsen. Tablåernas rubriker inne i dramatexten är dock ibland mer utförliga än 

de är på omslagen (se översikten nedan s. 19 f. och dok. nr 49:3).  

Lägg nr 1 med första akten omfattar 10 blad; texten är skriven på pp. 1–17; 

pagineringen fortsätter på två blanksidor paginerade »18» och »19»; efter ytterligare två 

opaginerade men färginramade blanksidor följer ett löst ark som är vikt till fyra 

opaginerade sidor, den första av dessa sidor är färginramad medan de tre övriga är 

blanka.  

Lägg nr 2 med den andra akten omfattar 10 blad; texten är paginerad 18–33; därefter 

följer fyra blanka, opaginerade men färginramade sidor.  

Lägg nr 3 med den tredje akten omfattar 10 blad; texten är skriven dels på de bundna 

sidorna pp. 34–53, dels på 3 lösa blad pp. 54–59.  

Lägg nr 4 med den fjärde akten omfattar 7 blad; texten är skriven på pp. 60–66 

varefter följer sju blanka, opaginerade men färginramade sidor. På fjärde sidan 

(baksidan) av omslaget till fjärde akten har Sg strukit en tidigare förstasidestext till 

denna akt: »Fjerde Akten. / 12) I Worms. / 13) På Wartburg.» Här noteras alltså inte den 

nuvarande tablån 13 »Luthers Föräldrahem i Möhra», som tycks vara tillkommen i 

efterhand och som innebär att »På Wartburg» förskjutits till tablå 14. 

 Lägg nr 5 med den femte akten omfattar 10 blad: texten är skriven på pp. 67–81 

varefter följer fem blanka, opaginerade men färginramade sidor. 

 

En del ändringar i texten har markerats i MS med bockar i marginalerna:  

P. 45 en röd bock i marginalen vid ändringen  visat sig / varit 

 en grön »  » väntar / fruktar 

 en grön »  » menar / vill 
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P. 46 en grön »  » väntar / hoppas 

 en röd »  » se / helsa 

På pp. 50 och 81 finns inskottstext i marginalerna och inskottsmarkeringar med röd 

och brun färgpenna.  

På p. 67 har rubriken »Femte Akten» skrivits på en lapp som har klistrats över den 

tidigare rubriken »Fjerde Akten».  

 

Vid sidan av den ovan omnämnda pärmen, som innehåller Sgs MS till Näktergalen i 

Wittenberg, ligger i samma kartong (SgA Börjesson 14) ett omslag på vilket Sg med 

bläck har skrivit rubriken »Näktergalen i Wittenberg. / Skådespel / i / Fem Akter / af / 

August Strindberg». I detta omslag finns ytterligare en pärm utförd på liknande sätt som 

den första men med rubriken »Det / Vexande Slottet. / Ett / Drömspel / af / August 

Strindberg» (se den textkritiska kommentaren till SV 46 Ett Drömspel). Inuti denna 

andra pärm (som alltså var avsedd för Sgs Ett Drömspel) ligger dels två kartongskivor i 

turkos färg – på den ena av dessa har Sg med bläck skrivit »Näktergalen i Wittenberg. / 

Skådespel / i / Fem Akter. / af / August Strindberg», dels en tom mapp tillverkad av 

flera (minst fem) lager papper; på översidan av denna mapp har Sg med bläck skrivit 

rubriken »Näktergalen i Wittenberg: / Skådespel / i / Fem Akter. / af / August 

Strindberg»  

Översikt över olika versioner av tablårubrikerna  
och tablåernas och akternas fördelning  

På nästa sida ges en översikt över tablårubrikerna samt över tablåernas och akternas 

fördelning i 1) MS-texten i läggen (vilken är bastext för SV), 2) på omslagen till läggen, 

3) den heltäckande tablåförteckningen och 4) U 1 (citeringen, som är förenklad, tar inte 

hänsyn till radbrytningar):  
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MS-texten i läggen 
(= bastext i SV) 

Omslagen till läggen Tablåförteckningen  U 1 

 
Första Akten.  

 
Första Akten.  

 
Förspel 

 
AKT I. 

1:a Tablån. Luthers 
Barndomshem. 1492. 

1) Luthers 
Barndomshem. 

1) Luthers 
Barndomshem 

1:a tablån. Luthers 
barndomshem, 1492. 

 
Andra akten. 

 
Andra Akten.  

 
Akt I. 

 
AKT II.  

2:a Tablån. 
Kurfurstens Bibliotek i 
Wittenberg. 

2) Kurfurstens 
Bibliotek. 

2) Kurfurstens 
Bibliotek 

2:a tablån. Kurfurstens 
bibliotek i Wittenberg.  

3:e Tablån 
I vinden utanför 
Alexius’ 
Studentkammare. 

3) Utanför Alexius 
Studentkammare. 

3) Alexius Kammare. 3:e tablån 

4:e Tablån. Luthers eget 
hem. 

4) Luthers Hem. 
(afskedsfesten när han 
går i kloster.) 

4) Luthers Hem. 
(Afskedet) 

4:e tablån. Luthers eget 
hem. 

 
Tredje Akten. 

 
Tredje Akten.  

 
Akt II. 

 
AKT III. 

5:e Tablån. I Klostret.  5) I Klostret. 5) Klostret 5:e tablån. I klostret.  
6:e Tablån. Hos 
Sickingen på 
Ebernburg. 

6) Hos Sickingen på 
Ebernburg. 

6) Hos Sickingen 6:e tablån. Hos 
Sickingen på 
Ebernburg.  

7:e Tablån. Hos 
Kurfursten af Sachsen 

7) Hos Kurfursten af 
Sachsen. 

7) Hos Kurfursten  7:e tablån. Hos 
kurfursten af Sachsen. 

  Akt III.  
8:e Tablån. 
Slottskyrkoporten i 
Wittenberg. 

8) Slottskyrkoporten i 
Wittenberg. (Theserna.) 

8) Kyrkoporten 
(Theserna) 

8:e tablån. 
Slottskyrkoporten i 
Wittenberg.  

9:e Tablån. Viridarium i 
Peutingers Trädgård 
med Laokoons Staty 
(Augsburg) 

9) Peutingers Trädgård 
i Augsburg. 

9) Peutingers Trädgård 
(Augsburg) 

9:e tablån.  

10:e Tablån. Doktor 
Johannes’ 
Laboratorium i Leipzig. 

10) Doktor Johannes’ 
Laboratorium i Leipzig. 

10) Dr Johannes’ 
Laboratorium 

10:e tablån.  

 
Fjerde Akten. 

 
Fjerde Akten. 

  
AKT IV.  

11:e Tablån. I 
Wittenberg utanför 
Elsterporten. 

11) I Wittenberg 
utanför Elsterporten 
(Bannbullan.) 

11) Elsterporten 
(Bannbullan) 

11:e tablån. 

 
Femte Akten. 

 
Femte Akten. 

 
Akt IV. 

 
AKT V. 

12:e Tablån. 
Väntrummet utanför 
Rådhussalen i Worms. 

12) I Worms. 12) I Worms.  12:e tablån. 
Väntrummet utanför 
rådhussalen i Worms. 

13:e Tablån. Luthers 
Föräldrahem i Möhra. 

13) Föräldrahemmet. 13) Föräldrahemmet.  13:e tablån. Luthers 
föräldrahem i Möhra. 

   
Akt V. 

 

14:e Tablån. På 
Wartburg 

14) På Wartburg. 14) Wartburg.  14:e tablån. På 
Wartburg.  
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringarna i MS är som vanligt få. De ändringar som redovisas i följande urval, och 

som med tre undantag, 15:17, 16:13 och 96:18, har införts i SV, torde samtliga ha gjorts 

sedan den avskrift som blev förlaga för U 1 hade tagits i oktober 1903. Det bör alltså 

vara fråga om efterhandsändringar. I varje fall kom ingen av ändringarna att etableras i 

U 1, trots att två av dem, 143:7 och 162:12, har slagit igenom i Ord och Bilds 

förhandspublicerade avsnitt ur pjäsen i början av 1904. Samtliga ändringar är gjorda 

med bläck utom 143:7 (och parenteserna 15:17 och 16:13) som har gjorts med blyerts. 

Ändringarna 143:7 och 162:12 kan vara tillkomna senare än de övriga (jfr nedan s. 24).  

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

 

  15:17 / 2 e »borta»: hos Landtgrefven och tvättar ä t (hos Landtgrefven och 

tvättar) [parentestecknen, som är tillagda med blyerts, har ej etablerats i 

SV; ingen uteslutning i U 1, som SV här följer]  

  16:13 / 3 e »förstås!»: Men att flickorna ska se det! Nej! – Jag skall säga hujus, 

fastän det är orätt; jag skall läsa öfver min lexa, fastän det inte hjelper. 

ä t (Men att flickorna ska se det! Nej! – Jag skall säga hujus, fastän det 

är orätt; jag skall läsa öfver min lexa, fastän det inte hjelper.) 

[parentestecknen, som är tillagda med blyerts, har ej etablerats i SV; att 

passagen införts i SV beror på att Sg inte har strukit den utan endast, 

genom parenteserna, tycks ha visat viss tveksamhet]  

  38:29 / 16 e »om Esau»: än om Jakob tillagt 

  87:  7 / 40 e »Känner»: Franz ä t Ulrich [ändringen har först gjorts med blyerts, 

sedan ifyllts med bläck]  

  94:21 / 45 e »klostervisitation»: visat sig ä t varit 

  95:12 /  e »och jag»: väntar ä t fruktar 

       16 /  e »Vad»: menar Du ä t vill Du 

  96:17 / 46 e »Egentligen»: väntar jag mig ä t hoppas jag [»mig» är dock inte struket 

i MS; jfr avsnittet om »Utgivarens egna ändringar» ovan s. 13]  
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       18 /  e »ville»: se på honom ä t helsa på honom [ändringen ej införd i SV, 

eftersom anledningen till ändringen – att ej upprepa ordet »se» – 

eliminerades genom att »se» 96:21 i korrekturet ändrades till »skåda»] 

102:23 / 49 e »sig så»: förbannadt, så att ä t förbannadt, att 

126:10 / 61 e »Måske! –»: Hans är täflingsgild ä t Hans är, täflingsgild 

143:  7 / 70 e »krumbukter och»: koketteri! ä t pläsangterier. 

148:24 / 73 e »jagad av»: okända str 

154:23 / 76 e »kan»: Du tro ä t Ni tro 

155:21 /  e »när»: han får ä t Luther får 

162:12 / 80 e »jag är»: en snavs ä t ett snavs 

164:10 / 81 e »uppfostra»: det nu ä t det Ni 
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Strindbergs ändringar i den maskinskrivna avskriften 

Förlaga till A har varit Sgs originalmanuskript (MS). A består av en titelsida (under den 

maskinskrivna titeln »Näktergalen i / Wittenberg» har Sg skrivit med blåpenna »af / 

August Strindberg»), en annan sida med personförteckning och en tredje sida med 

rubriken »Första akten. / 1) Luthers Barndomshem», samt därefter 101 sidor paginerade 

1–101. Formatet är folio, ca 22 × 35,5 cm, och papperssorten »Minnesota Mill / Extra 

strong loan». Bortsett från rättelser av skrivfel (ex.vis »Pentinger» korrigeras till 

»Peutinger») har Sg gjort följande ändringar, samtliga med blyerts.  

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter sidhänvisningar till A: 

 

    9:14 /  i personförteckningen invid »Erasmus»: Diezel (Tezel), Aflatskrämaren. 

tillagt 

  32:20 / 14 e »Läs»: nu i boken ä t i boken 

  60:18 / 32 e »rådman»: nu, och derför ä t nu, derför 

  90:23 / 52 e »Går.»: Hic Waiblingar! ä t Hic! Waiblingar! 

  96:18 / 57 e »ville»: se på honom ä t helsa på honom 

  97:20 / 58 e »det»: ta tillagt [överhoppat i MS] 

105:34 / 64 e »påsen.»: Men tack i ä t Tack i 

137:10 / 82 e »KNEKT I»: Han ser ut som en benplockare ä t En benplockare 

143:13 / 86 e »apostel,»: gå ifrån mig ä t weg! ifrån mig 

 

Ändringarna 9:14, 32:20, 60:18, 97:20 och 105:34 är genomförda också i U 1 

(ändringen 9:14 har i U 1 blivit »DIEZEL eller TEZEL, aflatskrämaren» och införts i 

rollistan 9:7) till skillnad mot ändringarna 90:23, 137:10 och 143:13. Vad ändringen 

96:18 beträffar blev den obehövlig sedan i U 1 ordet »Se» ändrats till »skåda» 

(jfr ändringen 96:21 ovan s. 14), varmed ordupprepning undveks. Korrekturändringen 

bör därför vara senare än ändringen i A. Som nämnts ovan (s. 9) har inga ändringar i A 

tillförts SV. Vad ändringen 90:23 beträffar motsvaras den i U 1 av den korrumperade 

formen »Hie Waiblingar!» (alltså »Hie» i stället för »Hic»). 
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Ändringar i Ord och Bild 1904 

Förlaga till Ord och Bilds förhandspublicering i januari 1904 av tablåerna 12 och 14 i 

femte akten torde ha varit den avskrift som Emil Schering hade till låns för översättning 

till tyska och som Sg återfordrade den 14 november 1903 (se ovan s. 11). Eftersom den i 

OoB tryckta texten i några nedan förtecknade fall avviker från MS, kan man förutsätta 

antingen att Sg gjorde ändringar i avskriften eller att han gjorde sådana i korrekturet, 

innan textställena publicerades. Vissa ändringar är nämligen av den karaktären att de 

måste ha gjorts av författaren själv. Anmärkningsvärt är att två av de ovan (s. 22) 

noterade sena ändringarna i MS (ej införda i U 1 hösten 1904) förekommer redan här 

(143:7 och 162:12). Även en korrekturändring i U 1 är föregripen (137:11). Bortsett 

från dessa tre ändringar har övriga avvikelser från MS i OoB icke etablerats i SV, 

eftersom U 1 kom senare och hela texten då korrekturlästes av författaren.  

Först ges sid- och radhänvisningar till SV, därefter till sida i MS. 

Ändringar i Ord och Bild 1904 som införts i Samlade Verk 

137:11 / 67 e »Han»: ser ut som ä t liknar 

143:  7 / 70 e »förstår inte»: krumbugter och koketteri ä t krumbukter och 

pläsanterier [MS: »pläsangterier»] 

162:12 / 80 e »jag är»: en snavs ä t ett snavs 

Ändringar i Ord och Bild 1904 som ej införts i Samlade Verk 

139:22 / 68 e »Släpp in»: dem ä t honom 

144:10 / 70 e »Nej, men»: hundpiskor ä t en hundpiska 

145:  5 / 71 e »Ska jag»: hjelpa Er! ä t hjälpa? 

147:  5 / 72 e »befaller jag»: min anda ä t min ande 

148:10 /  e »blick»: ini Rådhussalen ä t in i rådhussalen 

       11 /  e »komma.»: Kejsarfanfarer ä t Kejsarfanfaren 

159:  7 / 78 e »brevet.)»: Tag plats! ä t Sitt! 

162:  1 / 80 e »människa»: frågar mer ä t frågar nu 
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       20 /  e »och»: allt Tyskland ä t att Tyskland  
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Näktergalen i Wittenberg som kammarspel 

Sgs ändringar är gjorda med blyerts i ett slaktat exemplar av dramat, tryckt i Sgs 

Samlade Dramatiska Arbeten, 2:2, 1904. Exemplaret, som finns på KB (1988/25:3), 

består av följande sidor ur ett exemplar av U 1: s. 451 (struken), ss. 452–98, s. 499 

(struken), s. 500 (struken), ss. 501–22. Den därpå följande blanksidan s. [523] och 

innehållsförteckningen på s. 524 finns också med i ex:et.  

Sgs bearbetning, som var utförd senast 1908 (August Falk, Fem år med Strindberg, 

1935, s. 159), bestod främst i att första akten uteslöts och antalet bipersoner reducerades 

(se kommentaren i textvolymen, s. 181). Rollerna Spalatin, Hans Sachs, Cranach och 

Melanchton ströks. Deras repliker utgick eller överfördes till andra. Eftersom Hans 

Sachs utgick, ströks också sångarstriden mellan denne och von Hutten och det inlagda 

skådespelet. Första akten är utelämnad i och med att Sg före s. 452, där andra akten 

börjar, satte in, som omslag före den strukna s. 451, en handskriven titelsida med texten: 

»Näktergalen / i / Wittenberg» (med bläck). Därefter med blyerts: »Utgå: / Cranach. / 

Hans Sachs. / Spalatin. / Erasmus. / Reuchlin. / Amsdorff». Erasmus, Reuchlin och 

Amsdorff kvarstod dock, medan Melanchthon ströks i Sgs egen bearbetning.  

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

 

  43:  1 / 452:  1 ovanför rubriken »AKT II» har Sg skrivit: »Cranach och Hans Sachs 

strykas! Uppsättes med Shakespere-Banan, och rullande små 

fonder.» 

  45:  3 / 452:  4 e »sitter»: ovanför Diezel har Sg skrivit Tezel 

         5 /          6 e »(Augustinermunk)»: Spalatin str 

         8 /          8 e »Du,»: Spalatin ä t Schurff 

         8 /          9 e »inte.»: Spalatin ä t Schurff (förkortat »Sff») t o m 47:22 / 454:4 

  46:15 / 453:11 e »kallas»: Diezel eller Tiezel ä t Tezel 

  48:  2 / 454:  8 e »gode»: Spalatin ä t Staupitz 

         3 /        10 e »världen!»: Spalatin ä t Staupitz (förkortat »Staup.») t o m 48:15 / 

454:17 

  50:  2 / 455:11 e »Känner»: Spalatin? ä t Staupitz? 

         2 /  e »Spalatin?»: Spalatin ä t Staup. 
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       14 /        20 e »(Till»: Spalatin ä t Staupitz 

       15 /        21 e »annat»: Spalatin ä t Staupitz 

       19 /        25 e »Du,»: Spalatin ä t Staupitz 

       20 /        26 e »Rom?»: Spalatin ä t Staup 

       26 /        29 e »Gott!»: Spalatin ä t Staupitz 

       28 /        29 e »***»: Spalatin ä t Staup 

       28 /        29 e »vinkar åt»: Staupitz ä t Schurff 

  63:15 / 464:  3 e »musikinstrument.)»: Cranach ä t Karlstadt 

       16 /          5 e »von Hutten»: Cranach ä t Karlstadt (förkortat »K.») t o m 67:12 / 

466:16 

       21 /          8 e »Nej!»: Cranach ä t Karlstadt 

  64:  6 /        17 e »***»: Spalatin ä t Staupitz t o m 64:19 / 464:26 

         8 /        17 e »vänner»: Cranach ä t Karlstadt 

       11 /        19 e »med!»: Spalatin ä t Staupitz 

       26 / 465:  3 e »***»: Karlstadt (in) ä t Schurff in 

  65:  4 /          4 e »Cranach»: Karlstadt str  

  65:  7 /          7 f »Ja, »: Karlstadt ä t Schurff  

       10 /          9 e »sjuk?»: Karlstadt ä t Schurff (förkortat »Sff») t o m 66:6 / 465:26 

  65:14 / 465:12 Sg har glömt att ändra replikrubriken »Spalatin» till »Staupitz» 

       26 /        21 e »västerpå …»: Men hvad är det Karlstadt håller på? str 

  66:13 /        32 e »***»: Hieronymus Schurff och str 

       16 /        33 e »Senkommande»: stiga: fram ä t stig fram 

  68:23 / 467:12 e »sätta sig.)»: Cranach ä t Schurff (förkortat »Sff») t o m 69:25 / 

467:29 

  69:26 /        29 e »löftet!»: Spalatin ä t Amsdorff (»Amsd») 

  70:19 / 468:13 e »Nej!»: Spalatin ä t Staupitz; så även 71:4 / 468:21 

       27 /        18 e »igen!»: Cranach ä t Karlstadt (»K») 

  75:16 / 469:10 e »står»: väl ä t väl 

  90:  4 / 478:14 e »förstås! »: (Paus) Hva ska vi göra? – tillagt 

  91:  3 / 479:  3 e »och»: Spalatin ä t Staupitz 

         6 /          5 e »Augustinus?»: Spalatin ä t Staupitz (»Staup») t o m 91:29 / 

479:25 
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       10 /          8 e »goda»: Spalatin ä t Staupitz 

  92:  3 /        29 e »***»: Spalatin ä t Staupitz (»Staup») 

  94:  3 / 481:  5 e »Kurfursten»: Spalatin! ä t Staupitz! 

         9 /          9 e »kyrkan.)»: Karlstadt och Melanchton ä t Karlstadt och Schurff 

       12 /        11 e »Broder»: Melanchton str 

       13 /        12 e »hjälp.»: Melanchton ä t Schurff t o m 96:5 / 482:18 

  96:  8 / 482:15 e »***»: fr o m Cranach och Hans Sachs t o m 96:22 / 482:26 (De 

gå af och an). str 

  98:13 / 483:26 e »länge.»: Schurff Der kommer Luthers far och mor! Nu blir det 

väl! tillagt 

  99:11 / 484:11  överhoppad strykning av »Sachs.» 

  99:12 / 484:13 e »ske!»: fr o m Sachs. t o m slutet av hans replik 99:20 / 484:15 Det 

är han! str 

100:20 /        31 e »***»: Spalatin och str 

       22 /        31 e »händerna.)»: Spalatin. Frid Martin! str 

       26 /        33 e »Frid!»: Frid Martin! tillagt 

101:  6 / 485:  5 e »***»: Sachs ä t Schurff 

115:19 / 494:12 e »Waiblingen!»: Kejsarn! tillagt 

       23 /        14 e »Welfen!»: Påfven! tillagt 

123:  4 / 498:  5 e »von Hutten,»: Cranach, str 

         5 /          6 e »Schurff,»: Melanchton str 

         8 /          8 e »igen!»: Cranach ä t Schurff (»Sc») t o m 124:4 / 498:23 

       17 /        15 e »jag?»: Melanchton ä t Amsdorff 

       20 /        17 e »predikar.»: Cranach. Nå, Sachs’ en då? Hans Sachs? str 

124:  8 /        23 e »Femte!»: von Hutten. Silentium! Skådespelet börjar! str 

       10 /        24 e »börjar!»: Skådespelet. etc jämte Sachs’ recitation t o m 127:12 / 

500:33 dem ledde! str 

127:13 / 501:  1 e »Alla»: Bra, Sachs! str 

       15 /          2 e »v. Hutten»: Skall jag fram nu? tillagt 

       30 /        15 e »(fram till»: Hans Sachs ä t v. Hutten 

       31 /        16 e »där?»: Sachs ä t von Hutten (»v.H.») t o m 128:11 / 501:23 

128:11 /        24 e »smörja ha.»: von Hutten str 
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129:  8 / 502:11 e »skråla»: utanför tillagt, så även 130:7 / 503:3 

131:  8 / 503:22 e »Amen!»: Cranach ä t Schurff 

132:11 / 504:14 e »korsfästas!»: Cranach ä t von Hutten (»v. Hutten») 

133:10 /        32 e »bekämpa.»: Sachs ä t von Hutten (»v.H») 

       12 / 505:  1 e »Luther»: Det får du, Hans! ä t Det får du, Ulrich! 

       23 /          8 e »Och»: Filip Melanchton ä t Schurffen 

161:11 / 520:10 e »i Rom.»: Luther Hur sa? Dr Johannes Jo, när Tyska Kejsarn 

intog Rom, så utropade soldaterna Luther till påfve! tillagt 
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Förarbeten 

I kartong SgNM 5:6 i Kungliga Bibliotekets Strindbergsarkiv förvaras ett antal utkast 

till Näktergalen i Wittenberg. De finns dels i lägget 5:6,1+18, som också rymmer 

planeringsanteckningar angående ett drama om Doktor Faust, dels i lägget 5:6,19+51. 

Något drama om Faust kom aldrig att utföras, sedan Faust-gestalten hade insatts i 

dramat om Luther. Tydligen hade planerna på ett Faust-spel ett tidsmässigt samband 

med rekvisitionen av den folkbok om Faust, som Emil Schering sände Sg i slutet av 

november 1902 (Brev 14, s. 231 f.). Den finns i Sgs efterlämnade bibliotek, försedd 

med Scherings namnteckning (Das Volksbuch vom Doctor Faust. Abdruck der ersten 

Ausgabe, 1587). Några av utkasten i lägget 5:6,1+18 avser främst Faust och dennes 

livsöde: 5:6,1; 5:6,2; 5:6,4–7, 5:6,10; 5:6,14–15. På fyra av dessa utkast: 5:6,2; 5:6,5; 

5:6,6 och 5:6,10 berörs också Luther.  

Jämför bilder, bildtexter och beskrivningar av flera av utkasten i textvolymen 

s. 170 ff. Här nedan presenteras förarbetena i nummerordning efter de kodnummer 

(signa) de har i SgNM. De återges alla som faksimilerade dokument varför citeringen ur 

dem är snävt selektiv: 

 

5:6,2 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubrikerna: »Ahasverus», »Holländarn» och 

»Doktor Johann Faust» Sist bland anteckningarna under den sistnämnda rubriken står: 

»Med Helena födde han en gosse som upplyste honom om många saker. Anses vara en 

bild af Luther». Dok. nr 49:4.  

 

5:6,3 Halvt folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Kurfurstar af Sachsen». 

Bl.a. noteringar om »Friedrich III, Den Vise». Denne »afböjde 1519 kejsarkronan», 

»skyddade Luther 1521, 22», var »katolik» och »reliksamlare». Dok. nr 49:5.  

 

5:6,5 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Doctor Faust». Utkast till drama 

i fem akter. Under »Akt III» är noterat: »Karl V stormar Rom med tyska protestantiska 

trupper som gyckla med Påfven och utropade Luther till Påfve på spe. Påfven fånge. 

Rom plundras.» (Jfr ändring 161:11 i »Näktergalen i Wittenberg som kammarspel» 

ovan s. 29.) Dok. nr 49:6.  
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5:6,6 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Doctor Faustus». Utkast till 

drama i fem akter. Under »Första Akten» noteras bl.a.: »Columbus – Amerika» och 

under »Andra Akten»: »Student – i Wittenberg – Luther bränner Påfvens Bulla». – 

Reproduktion i textvolymen s. 170. Dok. nr 49:7.  

 

5:6,8–9 Omslag halvfolio (Lessebo Bikupa) med rubrikerna »Fjerde Akten» och »Femte 

Akten» samt anteckningar som berör motiv i pjäsen, överst på sidan ovanför den första 

rubriken bl.a.: »von Hutten Constantia» – »Hos Doktor Faust» – »Bannbullan. 1520» – 

»Miltitz drunknar i Rhen i fyllan». Under rubriken »Fjerde Akten» noteras bl.a.: 

»I Worms. 1521» – »I Föräldrahemmet:» – »På Wartburg» – »Leo X dör 1521» Under 

rubriken »Femte Akten» förtecknas motiv, som ligger senare i tiden än wartburgvistel-

sen, t.ex. »von Hutten dör» (1523) och »Giftermålet» (med Katharina von Bora, 1525). 

Dok. nr 49:8.  

 

5:6,10–11 Omslag halvfolio (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Dramatis 

Personae». En personförteckning på de båda första sidorna, inledd av »Doktor Faust» 

och med »Martin Luther» som fjärde namn. Bland övriga namn: »Kurfursten af 

Sachsen» – »Kejsaren» – »Hans Sachs» och »Lucas Cranach». Dok. nr 49:9.  

 

5:6,12 Halvt folioblad med rubriken »Hans Sachs: Den Wittembergska Näktergalen». 

Ovanför rubriken t.h. ordet »Qval-mö» (se textvolymens ordförklaring till s. 127). 

Dok. nr 49:10.  

Texten utgör en översättning med flera rättelser av inledningen till Hans Sachs dikt 

»Die Wittembergisch Nachtigal» (1523); återgiven i texten s. 126 f. i reviderad form.  

 

5:6,13 Tre halva folioblad (Lessebo Bikupa 1895). På första bladet står som rubrik »1», 

på andra »2» och på tredje »3». Första bladet rymmer stroferna 1 och 2, andra bladet 

stroferna 3 och 4 och tredje bladet strof 5 av von Huttens ballad (texten s. 110 f.), som i 

utkastet börjar med orden »Vid Spessartsberg / Vid Spessartberg och Rhön». I 

förstatrycket ersattes uttrycket »och Rhön» i första strofen, »vid Rhön» i den andra och 

»på Rhön» i den tredje och fjärde strofen av »mot Rhön». Sålunda ersattes fjärde 

strofens formulering i utkastet: »De sofva nu på Rhön» (om Herr Wolkenstein och hans 
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borg) av det egendomliga »De sofva nu mot Rhön» (U 1, s. 491). En förklaring kan vara 

att dikten är en parafras på Sgs ballad om »Herr Beaujolais» (Svenska öden och 

äventyr I, SV 13, s. 32 ff.), där formuleringen »De sova nu i Rhône» syftar på floden 

»Rhône». Eftersom »Rhön» är en bergsformation krävdes en omformulering av något 

slag (jfr textvolymens ordförklaring till s. 110). En annan egendomlighet i utkastet är 

första strofens formulering: »Han byggt en borg på bergets rot [»krön» str] / Som 

blickar ned med hat och hot / På stadens tak invid dess fot». Denna motsägelsefulla 

passage behölls dock i den tryckta versionen. – Vattenstämpeln »1895» kan vara en 

indikation på att utkastets diktversion tillkommit tidigare än pjäsen i övrigt. 

Dok. nr 49:11.  

 

5:6,19+51 Omslag folio (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Sagan / om / Den 

Wittenbergska Näktergalen» på mitten av första sidan. Ovanför rubriken bl.a.: 

»Laokoon-gruppen uppgrofs 1506. (Titus’ bad)» (jfr texten s. 53 och textvolymens 

ordförklaringar till denna sida) – »v. Hutten får i Augsburg 1517 af Konrad Peutingers 

sköna dotter Constantia lagerkransen som poet och blir af Maximilian slagen till 

riddare. Jfr: 1517. Luthers Theser. 1518: Riks. i Augsburg Cajetanus». – Under rubriken 

står bl.a.: »Precisera intimt. Antydningar (Kronbruden.) Form på scenerna. / Scenslut 

och aktslut» – »Tezel ockrade redan 1502–04. (Dietze.) Es cadaver!». Dok. nr 49:12.  

 

5:6,20+50 Omslag folio (Manilla), på första sidan »Luther». Dok. nr 49:13.  

 

5:6,21 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Luther. (1483–1546 i Eisleben: 

slutade enögd –». En mängd historiska anteckningar, bl.a.: »Alexander VI, Borgia – 

fr. 1492–1503» – »Leo X / (1513–21 / Hadrian VI / 1522–23» – »Franz I, Luther och 

Melanchton» – »Henrik IVs planer!!!». Dok. nr 49:14.  

 

5:6,22 Folioblad (Manilla) med rubriken »Doktor Mårtens Saga». En mängd historiska 

anteckningar om Luther och hans tid, bl.a.: »Född i Eisleben 10 Nov. 1483» – 

»Magister 1505. Juridik: Fick fatt i Bibeln. / Sjuk; vännens död. / Derpå: åskan utan 

Erfurts Stadsport!» – »Augustinerklostret i Erfurt, Staupitz. Luther sopade golfvet och 

tiggde» – »Fredrik d. Vise stiftar Universitetet i Wittenberg 1502» – »Gick till Rom 
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1510 (11)» – »Aflaten. D. 31 oktober 1517. Slottskyrkoporten i Wittenberg: 95 

Theserna» – »Tezel och Johan v. Eck» – »Bannlyst af Påfven 1 Juni 1520. Brännde 

bullan d. 10 Dec s.å. utan Wittenbergs port» – »Worms 1521. Till Wartburg 1521. I 

Sept 1522 öfvers. Nya Test» – »Vändpunkten: Svärmeandarne. Karlstadt» – På en 

personlista upptill t.h. på bladet bl.a.: »Hans Luther. Karlstadt» – »Margareta» – 

»K. v Millitz» – »Hieron. Schurf» – »Fredrik D. Vise» – »Tezel» – »Joh.v. Eck» – 

»Staupitz» – »Melanchton e. 1519» – »Amsdorf» – »Carl V» – »Hans Sachs» – »Lucas 

Cranach». Dok. nr 49:15.  

 

5:6,23 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Luthers-Sagan». Anteckningar om 

Luther, som på vissa punkter kompletterar de biografiska uppgifterna i 5:6,22, bl.a.: 

»Martin, misshandlad af far och mor flyr till skogs. Visioner / I Mansfeld: (Amerika 

upptäckes)» – »Magister 1503» – »Hans vän Alexius dör» – »17 Juli 1505 inträdde i 

Augustiner-Klostret i Erfurt. Afsked af Vännerna. Staupitz, ordensprovincial gynnar 

honom» – »1517, d. 31 Oktober 95 Theserna mot Tetzel på Slottskyrkan i Wittenberg» 

– »1520, i Nov. påfl bannbullan. Luther bränner den jemte Dekretalerna för Elsterthor i 

Wittbg. d 10 Dec.» – »Riksdagen i Worms 5e Apr. 1521 med Jurid. Biträde Hieron 

Schurf. D. 17 april uppträdde L. 26e April till Wartburg» – »På Wartburg i tio månader. 

Gick åter till Wittenberg der Karlstadt Bilderstormat». Dok. nr 49:16.  

 

5:6,24 Folioblad (Manilla) med rubriken »Luther». Tre rader med följande text: »Anti = 

Renässans, då denna var hedendom – / Katredalen mot Templet. / Zeus = Sodomiten 

mot Kristus». Dok. nr 49:17.  

 

5:6,25 Folioblad (Manilla) med rubriken »Luthers Karakter». Under rubriken: 

»(BB. [’BB’ är skrivet med grekiska bokstäver] Benz. Kallberg. Eliasson» 

(jfr kommentaren i textvolymen s. 174). Därunder: »’Häftig och afundsjuk’ som barn. / 

Djerf, oböjlig, slagfärdig: Ger sig aldrig orätt. / Gladlynt men med mörka 

mellanstunder». Dok. nr 49:18.  
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5:6,26 Folioblad (Manilla) med följande text: »Luther med en säck och en qvast – / 

Bröder knäppa nötter – / Staupitz / Luthers Far. / Spalatin» (jfr dramats femte tablå, 

texten s. 75 ff.). Dok. nr 49:19.  

 

5:6,27 Halvt folioblad (Lessebo Bikupa 1900). Anteckningar bl.a. om »Savonarola, 

f. 1452 i Ferrara» och »1498 – 22 Mai torterad, afrättad och bränd» (jfr texten s. 25 f.). 

Dok. nr 49:20.  

5:6,28 Folioblad (Manilla). På två spalter bl.a. diverse Luther-citat, i den vänstra t.ex. 

»Jag hugger Er ande på truten –». I den högra spalten ett längre citat – som tydligen 

stammar från den i Sgs bibliotek befintliga Moritz Meurer, Luthers Lefnad, 1883, s. 343 

– av Luthers våldsamma salva mot Henrik VIII:s stridsskrift mot Luther som en trons 

försvarare, »Defensor Ecclesiae». Citatet börjar: »Det kommer icke mig vid om konung 

Heinz eller Kunz, djefvulen eller sjelfva helvetet har förfärdigat den [= titeln Defensor 

Ecclesiæ]. Den som ljuger är en lögnare derför fruktar jag mig icke». Senare bl.a.: »jag 

skall, vill Gud, en gång taga mig tid och gifva den giftige lögnmannen kung Heinz ett 

svar på tal och aftruta honom» etc. Dok. nr 49:21.  

 

5:6,29 Folioblad (Lessebo Bikupa). Ett par korta notiser bl.a. om »Albrekt af 

Brandenburg, Erkebiskop i Magdeburg och Kurfurste i Mainz» och om »Georg den 

Skäggige Hertig i Sachsen». Dok. nr 49:22.  

 

5:6,30 Folioblad (Manilla) med rubriken »Personer och Karakterer». Ur personkarak-

teristikerna bl.a.: »Staupitz beskyddar Luther. i klostret. Gör honom till professor. 

Reliker till Wittenbergs Slottskyrka. Skiljs från L. 1518, går till Salzburg» – »Karlstadt 

beskyddas af Luther, f. 1483. Skolastiker. Lpzg 1519. Förleder Studenterna bli arbetare. 

Reser sig mot L. 1524» – »Melanchton. Den milde» – »Spalatin: Sekreterare hos 

Kurfursten, Superintendent. En stilla man. Samlade reliker åt Fredrik D.V.» – »Schurff 

Hieronymus Advokat i Worms. Aldrig dömt någon till döden» – »Hans Luther. Envis. 

’Gå skorna i blod.’ Vedhuggare. Fattig först, Rådman sedan; såg prest och skollärare vid 

sitt bord» – »Margaretha. Blygsam. Slog Martin i blod för en nöts skull» – »Jakob 

Luther Borgmästare i Mansfeld, yngre bror till L.» – »Hans Sachs: Frejdig» – »Tezel. 
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Diez, guldsmedsson från Leipzig. Dominikan. Stoppas i säck och dränkas Max [– – –] 

med Fredrik bad nåd. Medförde två barn. (Månggifte = 50 dukater, kyrkostöld och 

mened 9 – Mord 8, trolldom 2.)» (jfr texten s. 51 f.) – »Ulrik v. Hutten. Humanist. 

Revolutionär – 1523. Dog i syfilis». – Reproduktion i textvolymen s. 172. 

Dok. nr 49:23.  

 

5:6,31 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Luther-Sagan». Personlista med 

»Luther» överst, därefter bl.a.: »Käthe. / Hans Luther – / Margaretha – / Karlstadt – / 

Staupitz – / Alexius. / Lucas Cranach. / Kurfursten af Sachsen. / Melanchton. / [– – –] / 

Dr Hieronymus Schurf. Jur. / [– – –] / Eck / Miltitz. / Kejsaren / [– – –] / Hans Sachs». 

Dok. nr 49:24.  

 

5:6,32 Folioblad (Manilla) med rubriken »Scener». Plan till drama i fem akter. Bland 

motiv till akt I: »Barndomshemmet 1483 [– – –] Stryk 15 gånger en dag utan orsak» – 

»Studentlif i Erfurt. [– – –] Vännen dör. Dr Faust upptäcker Huss’ skrifter» – »Åskslaget 

utanför Erfurts stadsport. Alexius (Mördad: Wingmark i Upsala.) dödad 1505». – Bland 

motiv till akt II: »Klosterlöftet. Staupitz. [– – –] Afskedsfesten med vännerna; 

magisterringen. Kallar sig Augustinus» – »Klosterlif: Frestelser. Sopningen – Otro. 

Maredsous». – Bland motiv till akt III: »Theserna på Kyrkoporten. Hans Sachs med 

Puppenspiel» – »Leipzigdisputationen; (Auerbach) Fredrik d. Vise. v. Eck. Karlstadt. / 

1519. Dr Faust» – »Bannbullan brännes 10 Dec. 1520. Wittenberg. Studenternas 

Karneval. / ’Emedan Du plågat Herrans helige, så plåge och förtäre Dig den eviga 

elden’» – »I Worms. Fredrik d. Vise. Carl V.» – »På Wartburg. Kämpar med 

Djefvulen». – Bland motiv till akt IV: »Svärmeandarne i Wittenberg. Karlstadt. Luthers 

Samtal: Jag hugger Er ande på truten –» – »Giftermålet» – »Bondekriget» – Bland 

motiv till akt V: Koburgs slott. [– – –] Roms eröfring 1527. Faust» – »Hemmet». 

Dok. nr 49:25.  

 

5:6,33 Folioblad (Lessebo Bikupa) med huvudrubriken »Näktergalen i Wittenberg» och 

underrubriken »Första Akten». På en personlista toppad av »Dr Faust» antecknas 

födelseår på 10 i pjäsen agerande personer. Dessutom finns, utom strödda historiska 

anteckningar, följande motivlista under rubriken »Första Scenen»: »Jakob och Martin: / 
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Landsknekt: / Munk: / Vandraren: Faust. / Amerika är upptäckt: / Luthers Föräldrar: / 

Magistern: / Skollof:». (Samtliga dessa motiv ingår i första akten av det fullbordade 

dramat.) Dok. nr 49:26.  

 

5:6,34 Folioblad (Lessebo Bikupa 1901) med huvudrubriken »Näktergalen i 

Wittenberg» och underrubriken »Första Akten». På bladets övre halva historiska 

anteckningar knutna till delrubriken: »Hos Kurfursten af Sachsen. 1492». En annan 

delrubrik: »Hos Doktor Faust». På bladets nedre halva bl.a. delrubrikerna »Luthers 

Barndomshem», »Studentlif i Erfurt» och »Åskslaget». Till den andra av dessa rubriker 

anknyts bl.a. noteringarna »Doktorsfesten med facklor. 1505 Magister Artium eller 

Phil. Dr / upptäcker Bibeln i biblioteket. (I Klostret Huss’)» och till den tredje 

delrubriken »Han skall bli jurist. / Afskedsmåltiden. Musik. Sång. 17e Augusti 1505, då 

L. var 21 år och 9 månader». (Jfr kommentaren i textvolymen, s. 175, om »17e Augusti» 

i Ockulta Dagboken 28/8 1903.) Dok. nr 49:27.  

 

5:6,35 Folioblad (Lessebo Bikupa 1902) med huvudrubriken »Andra Akten» och 

underrubriken »Första Scenen. 1505». Till höger upptill historiska anteckningar. Till 

vänster en spalt som förtecknar samtliga de uppträdande i det fullbordade dramats första 

scen i andra akten (tablå 2): »I Kurfurstens Bibliotek / Spalatin. / Staupitz. / Diezel. / 

Doktor Johannes med globen. / Martin Luther / Alexius. / Kurfursten / v. Hutten». 

Dok. nr 49:28.  

 

5:6,36 Folioblad (Lessebo Bikupa 1901). Överst motivförteckning till »Fjerde Akten» – 

med samma tre motivkretsar som i det fullbordade dramats femte akt och med samma 

tablånummer som där: »12e Worms 1521», »13e Föräldrahemmet» och »14e Wartburg». 

Till sistnämnda delrubrik hör bl.a. noteringarna »Leo X dör» – »Karl V. Uppror i 

Spanien, krig med Franz I» – »Karlstadt har gift sig» – »Berlepsch drillar Luther:». – 

Därunder två motivförteckningar med de likalydande rubrikerna »Femte Akten», den 

första med en mängd historiska anteckningar, börjande med »Augustinerklostret i 

Wittenberg», den andra med delrubriken »I Augustinerklostret i Wittenberg» och skiss 

till indelning i 10 tablåer, fr.o.m. »Luther skäller opp Melanchton». Dok. nr 49:29.  
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5:6,37 Folioblad (Manilla) med rubriken »Näktergalen i Wittenberg». Motivförteckning 

till ett drama i fem akter. Många överensstämmelser med 5:6,32, bl.a. att tredje aktens 

tablåer slutar med »I Worms (1521)» och »På Wartburg. (1521.)» och att i samband 

med »Klostret» i andra akten också nämns »Maredsous», det belgiska kloster som Sg 

hade besökt 1898. Dok. nr 49:30.  

 

5:6,38 Folioblad (Manilla) med rubriken »Näktergalen i Wittenberg». Tablåförteckning 

till ett drama i fem akter; överensstämmer i stort med 5:6,37, bortsett från att första 

aktens inledande tablå »Barndomshemmet» saknas. Dok. nr 49:31.  

 

5:6,39 Folioblad (Manilla) med rubriken »Näktergalen i Wittenberg», Tablåförteckning 

till ett drama i fem akter och 17 tablåer, i stort överensstämmande med 5:6,37. 

Dok. nr 49:32.  

 

5:6,40 Folioblad (Lessebo Bikupa). Utkast till drama i fem akter. Under »Första Akten» 

anförs som i det fullbordade dramat endast »Luthers Barndomshem». Liksom 5:6,32 

m.fl. slutar tredje akten med tablåerna »I Worms» och »På Wartburg». Bland 

motivanteckningar till tredje akten: »Hutten hos Peutinger: Constantia» – »I Leipzig 

disputerar Luther ihjäl en Katolsk magister, som spottat i hans tallrik» – »Bannbullan  

[– – –] Sångarstrid» – »I Worms 21. [– – –] Hutten hade samlat 400 adelsmän för att 

hjelpa Luther». Dok. nr 49:33.  

 

5:6,41 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Näktergalen i Wittenberg». Överst 

till höger står »Sista!». Plan till drama i fem akter. Längst ner till vänster står »S=16» 

och längst ner till vänster »Sa 100 sidor», dvs. en uppskattning av dramats omfång till 

16 tablåer och 100 sidor. Aktindelning i stort densamma som i 5:6,40. Andra aktens 

sista tablå heter »Afskedet i Luthers hem» (medan motsvarande rubrik i 5:6,40 löd 

»Afskedszwücken, på Hvita Björn»). Dok. nr 49:34.  

 

5:6,42 Folioblad (Lessebo Bikupa 1901) med rubriken »Näktergalen i Wittenberg: II». 

Utkast till drama i fem akter. Första akten börjar där det fullbordade dramat slutar: »På 

Wartburg». Andra akten har motiv knutna till 1523; tredje akten noterar bl.a. Luthers 
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giftermål 1525 (jfr Brev 14, s. 334), fjärde akten bl.a. »Leonhard Kaiser brännes 27» 

och »Roms eröfring 27 Luther Påfve», medan femte akten slutar med »Augusburg – 

Koburg. 30: (Fadren dör) / Skiljer sig från Schweizarne». Dok. nr 49:35.  

 

5:6,43 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Näktergalen i Wittenberg: / Andra 

Delen». Utkast till drama i fem akter, börjande i första akten med »På Wartburg (ifrån 

Första Delen)». Till skillnad mot 5:6,42 finns inga motivanteckningar knutna till de tre 

sista akterna. Dok. nr 49:36.  

 

5:6,44 Halvt folioblad (Lessebo Bikupa) med följande text (dok. nr 49:37): 

(Tillägg till Tablå 13e, Föräldrahemmet i 5e Akten) 

(Luther. Sådan fader, sådan son.) 

Fader L. (ler) Min själ tror jag inte Du är min son! – Tag hit näfven! 

Luther (räcker handen) Hårdt mot hårdt! Thüringerstål; hva? 

Fader L Sitt nu ner och var menniska! 

Luther Nej tack far; jag har vänner som vänta på mig på värdshuset; och jag ville bara 

trycka din hand för att få frid! – Helsa mor, och kyss henne midt på munn’, Gud vare med 

Er, med mitt hem, och med mig! (Går) [Jfr texten s. 153 f.].  

5:6,45 Två lappar (Lessebo Bikupa) med texten till Ulrich von Huttens recitation 

(texten s. 67 f.), som börjar: »Min första unga Kärlek jag åt en qvinna gaf / Från 

Wälskland var hon kommen och jag blef hennes slaf». Flera ändringar. Ovanför första 

versraden schemat (dok. nr 49:38):  

v – v – v – v v – v – v –  

v – v – v – v v – v – v – 

5:6,46 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Nordanväder» (dok. nr 49:39). 

Texten till Ulrich von Huttens sång (texten s. 127), som börjar »Hur länge vill Du 

söfvande Sunnanvind». Flera ändringar. Versschema ovanför den första raden:  
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v – v – v | – v v – v –  

v – v – v | v – v v – v v – v  

v – v v – | v – v v – v –  

v – v – v | – – v v – v v – v 

5:6,47–48 Omslag folio (Lessebo Bikupa 1898). På första sidan texten till Ulrich von 

Huttens recitation till kör (texten s. 89), som börjar »Pressa pressa pressen fin / Kör. För 

hej med den!» På omslagets fjärde sida står upp och ner (dvs. från detta håll blir det 

omslagets första sida) »Stadsresan. / Första Sången». Dok. nr 49:40.  

 

5:6,49 Folioblad (Manilla). Texten delad i två spalter. Vänstra spalten innehåller strödda 

noteringar om motiv i dramat, bl.a.: »Bannbullan: / Leonhard Kaiser – tänder på. / Dr 

Faust: / Karlstadt saknas / Hans Sachs: / Dominikanern: Sådant läder sådan smörja» (jfr 

tablå 11). Under rubriken »Worms» bl.a.: »Luther, Krigsknektar – / Kejsarn – / 

Kurfursten – / Schurff – med bref [– – –] Aleander. Djefvulen Aleander?» (jfr tablå 12). 

– I högra spalten texter till studenternas sånger (texten s. 129 f.): »Doktor Eck Eck Eck / 

Är en Gäck, Gäck, Gäck» och »Stek en gås, får Du gås. / Flås en gås, fås ej sås». 

Dok. nr 49:41.  
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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 

  13 – 1 

  16 – 2 

  19 – 4 

  22 – 6 

  25 – 7 

  28 – 9 

  31 – 11 

  34 – 13 

  37 – 15 

  40 – 17 

  45 – 18 

  48 – 19 

  51 – 21 

  54 – 23 

  57 – 25 

  60 – 27 

  63 – 28 

  66 – 30 

  69 – 32 

  75 – 34 

  78 – 35 

  81 – 37 

  84 – 38 

  87 – 40 

  90 – 42 

  93 – 44 

  96 – 45 

  99 – 47 

102 – 49 

105 – 50 

108 – 52 

111 – 54 

114 – 56 

117 – 57 

120 – 59 

123 – 60 

126 – 61 

129 – 63 

132 – 65 

137 – 67 

140 – 68 

143 – 70 

146 – 71 

149 – 73 

152 – 74 

155 – 76 

158 – 78 

161 – 79 

164 – 81 
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Förteckning över errata 

Följande ändring kommer att införas i »Kommentarer» i en eventuell andra tryckning av 

textvolymen: 

 

177:  3 1905 skall vara 1904 
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Förteckning över faksimilerade dokument  

Dok. nr 49:  1. Emil Scherings frågelista med Strindbergs förklaringar.  

Dok. nr 49:  2. MS, p. 8.  

Dok. nr 49:  3. Ett blad med en förteckning över akter och tablåer.  

Dok. nr 49:  4. SgNM 5:6,2. »Ahasverus».  

Dok. nr 49:  5.  SgNM 5:6,3. »Kurfurstar af Sachsen».  

Dok. nr 49:  6.  SgNM 5:6,5. »Doctor Faust».  

Dok. nr 49:  7. SgNM 5:6,6. »Doctor Faustus». 

Dok. nr 49:  8. SgNM 5:6,8. »Fjerde Akten».  

Dok. nr 49:  9.  SgNM 5:6,10. »Dramatis Personae».  

Dok. nr 49:10. SgNM 5:6,12. »Hans Sachs: Den Wittembergska Näktergalen».  

Dok. nr 49:11. SgNM 5:6,13. Tre halva folioblad, »1», »2» och »3».  

Dok. nr 49:12. SgNM 5:6,19. »Sagan / om / Den Wittenbergska Näktergalen». 

Dok. nr 49:13. SgNM 5:6,20. »Luther». 

Dok. nr 49:14. SgNM 5:6,21. »Luther».  

Dok. nr 49:15. SgNM 5:6,22. »Doktor Mårtens Saga». 

Dok. nr 49:16. SgNM 5:6,23. »Luthers-Sagan».  

Dok. nr 49:17. SgNM 5:6,24. »Luther».  

Dok. nr 49:18. SgNM 5:6,25. »Luthers Karakter». 

Dok. nr 49:19. SgNM 5:6,26. 

Dok. nr 49:20. SgNM 5:6,27.  

Dok. nr 49:21. SgNM 5:6,28.  

Dok. nr 49:22. SgNM 5:6,29. 

Dok. nr 49:23. SgNM 5:6,30. »Personer och Karakterer». 

Dok. nr 49:24. SgNM 5:6,31. »Luther-Sagan». 

Dok. nr 49:25. SgNM 5:6,32. »Scener». 

Dok. nr 49:26. SgNM 5:6,33. »Näktergalen i Wittenberg». 

Dok. nr 49:27. SgNM 5:6,34. »Näktergalen i Wittenberg». 

Dok. nr 49:28. SgNM 5:6,35. »Andra Akten».  

Dok. nr 49:29. SgNM 5:6,36. »Fjerde Akten».  

Dok. nr 49:30. SgNM 5:6,37. »Näktergalen i Wittenberg». 
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– TK 49 – 

 

Dok. nr 49:31. SgNM 5:6,38. »Näktergalen i Wittenberg». 

Dok. nr 49:32. SgNM 5:6,39. »Näktergalen i Wittenberg». 

Dok. nr 49:33.  SgNM 5:6,40. »Första Akten».  

Dok. nr 49:34. SgNM 5:6,41. »Näktergalen i Wittenberg».  

Dok. nr 49:35. SgNM 5:6,42. »Näktergalen i Wittenberg: II». 

Dok. nr 49:36. SgNM 5:6,43. »Näktergalen i Wittenberg: / Andra Delen». 

Dok. nr 49:37. SgNM 5:6,44.  

Dok. nr 49:38. SgNM 5:6,45.  

Dok. nr 49:39.  SgNM 5:6,46. »Nordanväder». 

Dok. nr 49:40. SgNM 5:6,47–48.  

Dok. nr 49:41. SgNM 5:6,49.  
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Dok. nr 49:1. Emil Scherings frågelista med Strindbergs förklaringar.





Dok. nr 49:2. MS, p. 8.



Dok. nr 49:3. Ett blad med en förteckning över akter och tablåer. 



Dok. nr 49:4. SgNM 5:6,2. »Ahasverus».



Dok. nr 49:5. SgNM 5:6,3. »Kurfurstar af Sachsen».



Dok. nr 49:6. SgNM 5:6,5. »Doctor Faust». 



Dok. nr 49:7. SgNM 5:6,6 »Doktor Faustus».



Dok. nr 49:8. SgNM 5:6,8. »Fjerde Akten». 



Dok. nr 49:9. SgNM 5:6,10. »Dramatis Personae». 





Dok. nr 49:10. SgNM 5:6,12. »Hans Sachs: Den Wittembergska Näktergalen».



Dok. nr 49:11. SgNM 5:6,13. Tre halva folioblad, »1», »2» och »3». 







Dok. nr 49:12. SgNM 5:6,19. »Sagan / om / Den Wittenbergska Näktergalen».



Dok. nr 49:13. SgNM 5:6,20. »Luther».



Dok. nr 49:14. SgNM 5:6,21. »Luther». 



Dok. nr 49:15. SgNM 5:6,22. »Doktor Mårtens Saga».



Dok. nr 49:16. SgNM 5:6,23. »Luthers-Sagan». 



Dok. nr 49:17. SgNM 5:6,24. »Luther». 



Dok. nr 49:18. SgNM 5:6,25. »Luthers Karakter».



Dok. nr 49:19. SgNM 5:6,26.



Dok. nr 49:20. SgNM 5:6,27. 



Dok. nr 49:21. SgNM 5:6,28. 



Dok. nr 49:22. SgNM 5:6,29.



Dok. nr 49:23. SgNM 5:6,30. »Personer och Karakterer».



Dok. nr 49:24. SgNM 5:6,31. »Luther-Sagan».



Dok. nr 49:25. SgNM 5:6,32. »Scener».



Dok. nr 49:26. SgNM 5:6,33. »Näktergalen i Wittenberg».



Dok. nr 49:27. SgNM 5:6,34. »Näktergalen i Wittenberg».



Dok. nr 49:28. SgNM 5:6,35. »Andra Akten». 



Dok. nr 49:29. SgNM 5:6,36. »Fjerde Akten». 



Dok. nr 49:30. SgNM 5:6,37. »Näktergalen i Wittenberg».



Dok. nr 49:31. SgNM 5:6,38. »Näktergalen i Wittenberg».



Dok. nr 49:32. SgNM 5:6,39. »Näktergalen i Wittenberg».



Dok. nr 49:33. SgNM 5:6,40. »Första Akten». 



Dok. nr 49:34. SgNM 5:6,41. »Näktergalen i Wittenberg». 



Dok. nr 49:35. SgNM 5:6,42. »Näktergalen i Wittenberg: II».



Dok. nr 49:36. SgNM 5:6,43. »Näktergalen i Wittenberg: / Andra Delen».



Dok. nr 49:37. SgNM 5:6,44. 



Dok. nr 49:38. SgNM 5:6,45. 





Dok. nr 49:39. SgNM 5:6,46. »Nordanväder».



Dok. nr 49:40. SgNM 5:6,47–48. 





Dok. nr 49:41. SgNM 5:6,49.
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