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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.  
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Historiska miniatyrer är Sgs bevarade 

originalmanuskript. Komplementtext är första upplagan.  

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Historiska Miniatyrer» finns i KB 

(SgA: Bonnier 4). Att det har tjänat som tryckmanuskript (TR-MS) till U 1 framgår bl.a. 

av ett antal sättarnoteringar. För sin utgåva av Historiska miniatyrer (1917) i August 

Strindbergs Samlade Skrifter, del 42, kunde John Landquist ej utnyttja 

originalmanuskriptet eftersom dess ägare »borgmästar A. Ulrich, vägrat undersökning 

därav» (s. 323). 

Upplagor på svenska  

Första upplagan (U 1) med titeln Historiska miniatyrer trycktes i Stockholm av Albert 

Bonniers boktryckeri i Stockholm i 3000 exemplar (antalet exemplar enligt förlags-

kontraktet i KB) och utkom på Albert Bonniers förlag under perioden 5−11 oktober 

1905, enligt Svensk Bokhandelstidning. Verket trycktes i två band, 344 resp. 390 sidor, 

i litet format, satsyta ca 8,5 × 5,5 cm. Att Sg läste korrektur framgår av brev till Karl Otto 

Bonnier 4/8 1905. Omslaget utfördes av konstnären Arthur Sjögren, som också gjorde 

en inledande vinjett till var och en av de tjugotvå berättelserna (se dok. nr 54:1 och 

dok. nr 54:2). (Om utgivningen av U 1 se även kommentaren i textvolymen, s. 266 f.) 

Under Sgs livstid utkom ingen ytterligare upplaga av Historiska miniatyrer på 

svenska. I korrespondensen mellan Sg och förlaget diskuteras vid några tillfällen en 

eventuell ny upplaga, som dock aldrig kom till stånd (Brev 18, ss. 246, 281, 325; se 

även kommentaren i textvolymen s. 269).  
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Upplagor på främmande språk 

Historiska miniatyrer utkom under Sgs livstid i översättningar till tyska, danska och 

möjligen ungerska. Om översättningen nr 4 i förteckningen nedan auktoriserats av Sg 

har inte kunnat fastställas.  

1. Enligt Walter Berendsohn (Strindbergs sista levnadsår, 1948, s. 130) utkom åtta 

upplagor av Historiska miniatyrer i Tyskland under Sgs livstid. Enligt Schwedische 

Literatur in deutscher Übersetzung utkom under 1912 upplagorna 8−9 (det kan alltså 

röra sig om 9 upplagor). 

Bokens tyska titel är Historische Miniaturen och texterna är översatta av Emil 

Schering. Volymen ingick 1908 som band 8 i Strindbergs Werke. Deutsche 

Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst 

veranstaltet. Några av novellerna hade av Schering förhandspublicerats i tyska 

tidskrifter, vilket Sg ogillade: »Egyptiska träldomen» i Berliner Tageblatt, »Apostata» i 

Neue Rundschau, »Attila» och »Tusenåriga riket» i Die Fackel (Brev 15, s. 189). 

Historiska miniatyrer var ursprungligen avsedd att ges ut av förlaget Herman Seeman 

Nachfolger som dock gick i konkurs 1906. I stället kom boken ut 1908 hos Georg 

Müllers förlag i München (Brev 15, ss. 221 och 315).  

I brev 3/12 1909 meddelar Schering att Svarta Fanor och Historiska miniatyrer var 

de översatta verk av Sg som sålts bäst i Tyskland (Brev 18, s. 227 not 2). Efter Sgs död 

fortsatte utgivningen, och 1926 utkom upplagorna 35−39. Bland de många utgåvorna 

må nämnas en särskild version för tyska soldater i första världskrigets slutskede, en 

»Frontausgabe» från 1918. Scherings översättning från 1908 innehöll enligt Sgs önskan 

alla miniatyrerna samlade i ett band (SV 54, s. 266 f.).  

 

2. 1908 utkom på Buchverlag fürs Deutsche Haus, Berlin-Leipzig-Wien Novellen von 

August Strindberg. Herausgegeben von Rudolf Dresder. Volymen innehåller sju 

noveller hämtade från olika samlingar, varav två från Historiska miniatyrer: 

»Leontopolis» (ss. 15−18) och »Den Store», tysk titel »Der Grosse» (ss. 19−42). 

Texterna hade tidigare utgivits av Georg Müllers förlag i Leipzig i översättning av Emil 

Schering.  
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3. Historiske Miniaturer. Autor. Overs. ved R. John Nielsen med en Efterskrift af 

Oversætteren. Köbenhavn 1911. 171 s. Denna utgåva är en urvalsvolym som innehåller 

11 av de 22 novellerna. På begäran av E Jespersens Forlag i Köpenhamn sände 

författaren sin formella auktorisation till översättaren. Nielsen översatte även andra verk 

av Sg till danska: Svarta Fanor, Syndabocken och Taklagsöl (Brev 22, s. 210 noten).  

4. Történelmi miniatürök. Översättning till ungerska av Lajos Bálint. Budapest 1912. 

319 s. Det är fullt tänkbart att denna översättning kom ut först efter Sgs död den 14 maj 

1912. 

En översättare i Kairo hade i brev till Schering uttryckt önskemål att överföra några av 

Sgs verk till arabiska. I ett korrespondenskort den 13 februari 1909 nämner Sg lämpliga 

texter för ändamålet: »Då denna person sannolikt begagnar Er Tyska version till 

Arabiskan, så var god att svara honom, att Ni tar ett par 100 Mk. för besväret. Men afråd 

från Hafsbandet, och tillråd Sagorna eller Historiska miniatyrer eller Svenska Öden, då 

araber älska Sagor. Och sänd honom exemplar på Tyska!» Den 17 februari meddelar 

Schering att han framfört Sgs synpunkter till den presumtive översättaren (Brev 17, 

s. 325 not). Det är oklart om det blev någon arabisk översättning.  
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 Utgivarens egna ändringar 

I några fall har formerna i återkommande egennamn genomgående ändrats från MS och 

U 1. »Kanan» har ändrats till »Kanaan»; »Mæcenas» har ändrats till »Maecenas»; 

»Génève» har ändrats till »Genève». 

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

avviker från formen i MS, citeras även den förra.  

 

    9:33 akaciaträ / ackasiaträ / akasiaträ 

  14:29 make / maka 

  25:  5 yrkesresonören / yrkesräsonnören 

  25:35 jämnt / jemt / jämt 

  39:11 färja-lönen / färga-lönen / färje-lönen 

  41:  5 söner, men de är Herakliderna / söner, men är Herakliderna / söner mot 

Herakliderna  

  48:  5 farser / farcer  

  66:14 etern / æthern / ethern 

  71:29 farser / farcer 

  75:14 Cumaeiska / Cumeiska  

  92:25 Constantius’ / Konstantius’ / Konstantins 

100:29 gudom / guddom  

120:21 röjdes majestät / röjde majestet / röjdes majestätet  

127:  9 att kliva / af klifva 

128:  7 Jam maesta quiesce querela / Jam moesta quiesce querela 

139:20 saxarne / Sachsarne / saschsarna  

140:10 Saxarne / Sachsarne 

140:10 kuvades med den / kuvades med, samt den 

149:13 stet nive candidum / stat nive candida 

159:12 normanden / norrmannen 

166:  2 Signor / Signore 

167:29 Apolloprästen / Appolloprästen 

173:  4 triumphans / triumfans 
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183:21 lyckta / lykta 

191:  7 York Palace / Yorks Palace  

192:22 York Palace / Yorks palace 

192:30 York Palace / Yorks palace / York Palace 

194:  7 icke vid» / icke vid 

194:  7 »om konung / om konung 

202:31 fråga mer! / fråga mer? 

205:25 York Palace / York palace 
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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. 

 

    7:28 Nepht / Nept 

    7:30  Nepht / Nept 

    9:35 i nivå med kupolsalens tak. Men / i nivå med den i kupolsalen hängande 

  12:25 Först detta: / Först: detta: 

  16:29 återfärden / återvägen 

  21:32 välsignadt varda.» / välsignadt varda. 

  22:  4 fienders portar!» / fienders portar!  

  23:11 Ser du, jag har fått / Ser du, jag fått 

  25:19 Salamisfesten / Salamisdagen 

  26:27 förgylles af / förgylles om af 

  30:30 Sokrates och hans vänner / Sokrates och vänner 

  39:28 var afklippt, hade / var afklippt, och hade 

  46:13 du ej skäms / du skäms 

  67:  6 et arceo!» / et arceo! 

  69:  5 ett präktigt / en präktigt 

  70:10 romerskt sätt / romerskt mått 

  71:17 gläds, konsterna / gläds och konsterna 

  71:31 har varit / har var 

  72:24 kunna göra. / kunna göra.» 

  75:22 som han antog / som antog 

  75:28 på den närmaste tiden / i den närmaste tiden 

  77:11 nordväst / nordost 

  79:  4 mannen, är / mannen. Är 

  81:31 Är han gripen? / Är han redan gripen? 

  81:32 bjöd / uppmanade 

  84:  6 härlighet / hemlighet 

  84:11 Caligula är − / Caligula är 

  85:36 jorden, det var / jorden. Det var 
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  91:14 ut i en damm / ut i vattnet 

  92:  7 nedåt; världens hufvudstad / nedåt, och verldens hufvudstad 

  92:14 genom mord. / genom mord, alldeles som än i dag i Konstantinopel. 

  99:  4 erhållna frihet / erhållit frihet 

102:16 Julius Cæsar / Cæsar 

102:17 Intagen af / Fången i 

103:19 lidande. Som / lidande, och som  

104:  3 enär grekernas tideräkning började med 763, den mythiska ærans slut / då 

Grekernas tideräkning började med 763, då ju den mythiska æran slutade 

under hvilken epok 

105:  7 opisthodomus / hopistodomus  

108:  9 gudom / guddom 

109:  6 husbönder / herrar 

109:  7 opisthodomen / hopistodomen 

109:18 framgången / segern 

110:12 dess / djurets 

110:36 bevågna / bevågen 

113:  5 sträckte sig / sträckte ut sig 

114:24 horisonten / horizonten 

114:30 aflägsna sig, förminskas / aflägsna sig och förminskas  

115:25 tillmötes; medelst / tillmötes och medelst  

119:  2 västgoterna / Västgöterna 

119:27 blickar / ögon 

119:30 som han var / som han satt 

120:30 visade sig / syntes 

123:22 södra ändan / södra ändan på gången 

125:  3 tills du / så du 

126:  8 satte sig ner, skref / satte sig ner och skref 

129:25 gick ut genom fönstret i båten / gick i båten 

129:28 fallit / sjunkit 

130:30 då måste / och då måste 

132:16 ifrån, hyllande den nye / ifrån och lydde under den nye  
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134:  8 drick af det / drick att det 

134:15 hit. / hit till Spanien.  

134:37 det har dock / men det har 

135:  2 mot Israel / mot judarne 

136:22 åtföljd af / och följdes af 

141:14 med hans påfve / och hans påfve 

148:11 som eljest / som vanligt 

150:27 många kroppar / några kroppar 

152:11 också fått / fått också 

152:22 morerna / Mohrerna 

154:10 Palestina / Palästina 

155:14 blomstervålmar / några blomstervålmar 

155:38 Den Heliga Staden / Jerusalem  

157:30  moskékupoler / moschekupoler 

158:35 Petrus, var / Petrus; Var 

160:  5 ty Gud vill det! / ty Gud vill det! [nytt stycke] Och det skedde så. 

162:31 måtte / skulle 

162:34 med det stekta lammet / och det stekta lammet 

164:10 kommit, likafullt / kommit, och likafullt 

166:  5 dagen / dagarne 

167:38 tackande Gud / och tackat Gud 

168:22 gotiska / Gothiska [även flera gånger i det följande] 

168:31 en klosterangelägenhet / ett klosterangelägenhet  

174:14  ursprungligen / ursprunglingen 

174:28 dialektik / dialekt 

174:36  sakramentet, efterskänkt / sakramentet och efterskänkt 

175:33 följande / och följde 

175:37 lysande / lyste 

176:22 en beskrifning / En beskrifningen  

178:33 Enär / Som 

180:29 termer / thermer 

180:34 Den store mannen / Der, den store mannen 
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182:  6 Place des Vosges / Place de Vosges 

182:  7 Bastiljen, det / Bastiljen och det 

182:14 Platon nämner / Platon talar 

182:15 hvilken genomsipprar / som genomsipprar 

182:22 eller Lapis / eller som Lapis 

183:13 Balthasar / Balthsar [formen »Balthasar» används i MS på textställe 

motsvarande 184:8] 

183:18 så att / och 

185:19 Saint Pol / Saint Paul 

185:20 det enda ställe / det enda säkra ställe 

185:27 den var / det var 

189:34 mindre oförvitlig man / mindre oförvitlig 

190:  1 samlat, Gallien / samlat, och Gallien 

190:  1 vordet, ett folk / vordet, och ett folk 

191:16 son, Cromwell / son, och Cromwell 

192:  5 trettioåriga krig / trettioåriga strid 

192:30 York Palace / Yorks palace  

193:  5 och politiska / och politiska frågor  

193:20 reste sig / reste 

195:19 »broder, fader / broder, fader 

197:28 kostligt / ju kostligt 

198:25 kunde nog / kunde visserligen 

200:  6 Bainham / Benham 

201:17 katekes / kateches 

201:31 hvilken sprider / som sprider 

203:20 prinsessa / princessa 

205:21 lysande dock / lysande 

205:27 sitta i Tornet / bo i Tornet 

206:18 fritt, en / fritt och en 

206:25 kom på schavotten / kom schavotten 

207:  6 trosförvanterna / tronsförvanterna 

207:10 arbetade tillsammans / arbetade nu tillsammans 
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207:11 I slaget / Och i slaget 

207:24 härjat trakten / härjat der 

208:  1 ett miserere / ett Miserera 

208:17 då han fick se / då fick han se 

209:33 låt se / få vi se 

209:35 samtalande förtroligt / samtalande de förtroligt 

210:11 till invändningarna / på invändningarne 

210:16 kriget / detta krig 

211:36 samt utsträckt / och utsträckt 

213:  5 grönt; fönsterluckorna / grönt, fönsterluckorna 

213:24 tjärig, pennan / tjärig, och pennan 

215:25 är bara / är ju bara 

217:12 tillsatt en domstol af / tillsatt af 

218:37 Amsterdams / Amsterdam 

220:23 Grinden / Och grinden 

220:28 kommenderade / kommande 

222:15 är det en ära / är det är en ära 

223:34 för honom sedan / för sedan ut honom 

224:12 man, där / man. Der 

224:14 Ska vi inte ha ett glas, gossar? / Ska Ni inte se far på glas, gossar? [ordet 

»se» är överstruket i MS] 

224:22 förledande / mycket förledande 

224:28 var det enda / var också det enda 

226:  1 Czarinnan / Och Czarinnan 

226:25 blef nu som / blef som 

231:26 skaka bort / skaka af sig 

231:28 i parken / nedåt parken 

231:32 tappat, tvungen dock / tappat; men måste söka 

232:  4 fransmän / Fransman 

233:23 Nej, svarade kungen / Nej, Sire, svarade kungen  

236:28 Voltaire ännu på / Voltaire på 
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237:  3  stenkapell. På en tafla ofvanför ingången lästes den bekanta inskriften / 

stenkapell med en tafla ofvanför ingången med den bekanta inskriften 

237:  8 lik en lång sal / som en lång sal 

237:10 prakt, och / prakt. Och 

237:22 Voltaire och rättade sig / Voltaire, rättade sig 

238:  1 dragit / gått 

238:30 goterna / Gotherna 

238:36 tänkte jag: ’Gud / tänkte jag: Gud 

239:34 vad lifvet / vad det 

240:12 Det kunde de / De kunde de 

241:  1 åt människorna: en god vilja att förstå sin monsieur Voltaire! / och åt 

menniskorna dem som förstå’n 

242:17 marokäng / marockin  

243:36 balustraden; han / balustraden och han  

244:  7 stått / stått der 

244:  7 alltjämt / alltjemnt 

246:16 Dock båda / Men båda 

249:23 hvilken lofvat / som lofvat 
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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. 

 

    7:33 Nil-tegel / niltegel 

    8:24 landsens / landets 

    8:32 den venstra / vänstra 

    9:33 ackasiaträ [SV: »akaciaträ»] / akasiaträ 

  10:  7 öfverraskad / af öfverraskad 

  10:26 osinliga / osynliga 

  11:  6 hvarann / hvarandra 

  11:  7 Cheta-folket / Chetafolket 

  12:19 udda talet / uddatalet 

  12:19 jemna talet / jämnatalet 

  14:12  hafvets! Men det / hafvets! [nytt stycke] Men det 

  16:16 linkläder / linnekläder 

  17:  6 neråt / nedåt 

  17:  8 linkläder / linnekläder 

  18:20 menskobarnen / människobarnen 

  20:  7 ned-tyst / nedtyst 

  20:18 papperslapper / papperslappar 

  22:38 åt sin / till sin 

  23:12 Temura / Temma 

  24:  6 pelargången (Stoa Poikile) / pelargången 

  24:18 statens / stadens 

  25:10 ställde / snärjde 

  25:35 jemt [SV: »jämnt»] / jämt 

  26:12 fingerna / fingrarna 

  26:19 I skullen / I skulle 

  31:  3 ut åt / utåt 

  31:30 klippte / afklippte 

  33:  4 trästicka / trädsticka 
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  34:  4 renade. Aspasia ger / renade, ger 

  34:35 Joväl / Javäl 

  35:10 är mera sig / är mera i sig 

  35:12 hvit / hvitt 

  35:22 karakterslöshet / karaktärlöshet 

  36:19 Virginia-historien / Virginiahistorien 

  36:20 det har / det ha 

  36:21 sutit / suttit 

  37:17 bordet − [nytt stycke] – Ohioh! / bordet – Ohioh! 

  38:11 svor / svär 

  39:11 färga-lönen [SV: »färja-lönen»] / färje-lönen 

  39:31 fordne / forne 

  41:  5 söner, men är Herakliderna [SV: »söner, men de är Herakliderna»] / 

söner mot Herakliderna 

  45:19 eljes / eljest  

  45:21 eljes / eljest 

  46:  6  eljes / eljest 

  46:  7 eljes / eljest 

  47:  9 oppifrån / uppifrån 

  51:34 sutit / suttit 

  52:32 detta är / det är 

  53:24 och − numro tre − / och numro tre −  

  53:32 Perserkungen / perserkonungen 

  54:10 Theano / Teano 

  55:11 från / ifrån 

  56:  1 Timea / Timia 

  58:16 Gör du det! / Gör det! 

  59:21 eljes / eljest 

  61:18 tyranners / tyrannernas 

  63:37 menskoslägtets / människosläktets 

  66:14 æthern [SV: »etern»] / ethern 

  66:24 Neej! / Nej! 
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  67:35 admirari: det är / admirari. Det är 

  71:33 ströbänkar. Naturen / ströbänkar, naturen 

  72:12 hufven / hufvuden 

  77:11 Sarons dalen / Saronsdalen 

  78:23 aldraheligaste / allraheligaste 

  78:24 ställer / ställa 

  79:12 Har I / Han I 

  80:21 Älsker / Älsken 

  80:29 Söker / Söken 

  80:32 Kommer / Kommen 

  80:36 varer / varen 

  81:35 beväpnade, då? / beväpnade? 

  85:13 skapade Chaos. Och / skapade Chaos, och 

  87:34 tog / tog  

  90:  5 Då är / Då äro 

  92:25 Konstantius’ / Konstantins 

  92:25 annat håll / andra håll 

  92:30 syskonbarn, sin svåger / syskonbarn, och sin svåger 

  94:  1 slumpar / slumper 

  94:20 prydnad. [nytt stycke] Uppfödd / prydnad. Uppfödd 

  95:  2 guds lag / min guds lag 

  95:  6 kropp?» / kropp? 

  95:23 varer tåliga / varen tåliga 

  95:24 Håller på / Hållen på 

  96:  8 fingerna / fingrarna 

  96:12 betalat / betalt 

  97:31 installerade han sig nu / installerades han nu 

  98:21 togo flygten / togo till flykten 

  98:27 Skriben / skrifvaren 

  99:  8 fikon- och persikoträd / fikon- och persikoträdet 

  99:38 derföre / därför 

100:  5 höjdes / hördes 
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100:10 intet tvifvel / inte tvifvel 

100:11 lemna det / lämna detta 

101:15 gladiatorsspel / gladiatorspel 

101:18 från morgonen till aftonen / från morgon till afton 

101:30 några tribuner / många tribuner 

102:  1 tillochmed / till och med 

103:  8 judalandet / judelandet 

104:  1 menskoätter / människoätter  

104:  2  menskoätter / människoätter 

104:  3 jemt [SV: »jämnt»] / jämt 

104:26 årsmotet / årsmötet 

105:12 skådebröd, ett rökaltare. / skådebröd och ett rökaltare. 

105:20 han heldre / han hellre 

105:35 förstört det / förstört den 

106:  6 före Kristus / före Kristus  

106:18 tänt på Rom / tände på Rom 

106:30 Salomos / Salomons  

107:28 nedanföre / nedanför 

108:33 gifver / gifven 

109:  3 julhögtiden / julhögtid 

110:  8 intill strupen / i strupen 

110:10 fastnaglade / fastnaglad 

112:27 allahanda / allehanda 

112:30 bjuder icke / bjuder inte 

113:  9 förste / furste 

117:  7 aldra / allra 

119:  2 Vestgöterna / västgoterna 

119:  4 eljes / eljest 

119:  9 dragna / öfverdragna 

119:24 träbägare. Han satt / träbägare. [nytt stycke] Han satt 

119:31 helsningen / hälsningar 

120:  1 refränger / refrängen 
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120:21 röjde majestet [SV: »röjdes majestät»] / röjdes majestätet  

122:  8 Romulus Augustulus / Romulus Augustus  

123:  5 en Kejsare / någon kejsare 

127:15 ordna / andra 

127:23 jag sändebud / jag som sändebud 

127:25 hvilan, jag / hvilan. Jag 

134:26 själfva / själfve 

137:  7 Vestgotariket / västgötariket 

137:  7 Västgotariket. [nytt stycke] Men / Västgotariket. Men 

138:  6 Einhard / Eginhard 

138:27 trädgårdsmästaren / trädgårdmästaren 

138:28 Hvem mötte jag / Hvem mötte han 

139:  1 taffelrund / taffelrum 

139:20 Sachsarne [SV: »saxarne»] / saschsarna  

139:33 vägar! [nytt stycke] När vi / vägar! När vi 

140:  4 Frankariket / Frankrike 

140:  9 Frankriket / Frankrike 

140:16 Langobarder / longobarder 

142:12 Åh Herre / Å Herre 

144:20 sutit / suttit 

145:18 sitta / sitter 

149:14 missunsamt / missundsamt 

150:  3 midnattsmässan. Kyrkan var / midnattsmässan. [nytt stycke] Kyrkan var 

150:31 segrens / segerns 

152:  3 22 / tjugutvå 

152:19 Capetingernas / kapetingernas 

156:21 silfverpengarne / silverpenningarne  

158:  2 sekinerna / zekinerna 

160:29 jemnt / jämt 

163:33 Gojims / gojim 

165:19 satt sig / satte sig 

166:12 en hacke / en hacka 
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167:23 om Trojanska / om den trojanska 

168:  6 Constantius / Constantins 

168:17 trappstegen. Han / trappstegen. [nytt stycke] Han 

169:16 helvetets qval / helvetes kval 

170:  5 hedervärda / hedersvärde 

171:  2 pinos- och dödsdag / pino- och dödsdag 

172:12 Baalzebub / Beelzebub 

172:20 stiftande / skiftande 

172:28 öfverhanden, så att han gick lös! / öfverhanden. 

173:27  e-mellertid / emellertid 

176:  2 cigisbéer / sigisbéer 

177:12 så är det historien / så är det historia 

177:30 hufvena / hufvudena  

180:12 eljes / eljest 

180:34 Moses-skägget / Mosesskägget 

181:  7 glömmat / glömma’t 

181:  9 engång / en gång 

182:10 in i / ini 

185:  9 heligas / helgons 

185:33 observerat stjernorna / observerat stjärnan 

186:34 svarte / svarade 

191:  4 Der lyste / Den lyste 

191:11 eljes / eljest 

192:19 E-mellertid / Emellertid 

193:15 aldra / allra 

195:  6 som svin! – / som svin! … 

195:34 Bränn opp / Bränna upp 

196:15 var nu vid en / kommen till en 

196:28 Henry Algernon / Henrik Algernon 

196:34 sofva långt / sofva lugnt 

198:34 förblifva / förbli 

202:13 Jessu namn / Jesu namn 
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202:18 för − välsignade / för välsignade 

203:  4 eljes / eljest 

203:  9 Åh skäms / Å skäms 

203:22 dynastien / dynastin 

203:26 oöfvervinnerligt / oöfvervinneligt 

263:12 dykit / dykt 

205:19 papperna / papperen 

205:22 kungen / konungen 

205:28 åh! / å! 

205:32 tredje-del / tredjedel 

206:23 i hennes / i sitt 

206:31 30-åriga / trettioåriga 

207:31 som ur / liksom ur 

207:32 till fot / till fots 

208:10 stucket / stuckit 

208:30 Detta något / Detta 

209:  3 Lägger an! / Läggen an! 

209:32 Ja-så / Jaså 

210:13 Men de / Dock, de 

210:23 Böhmarne? Husiter / Böhmarna; husiter 

210:27 körka / kyrka 

210:27 armén / arméen 

210:28 ska vi / skall vi 

213:17 öfverfulldt / öfverfylldt 

215:  6 huset! Sök upp mig i linden! / huset! 

217:31 liksom / likasom  

220:18 oförbrännerliga / oförbränneliga 

220:31 det fastnade / den fastnade 

221:  7 innevånare / invånare 

221:22 ska jag / skall jag 

222:  1 De är / De äro 

224:21 bultningar / bultningen 

 26



– TK 54 – 

 

225:24 intet. Lemnade / intet, lämnade 

226:  2 upprifven / uppgifven 

226:37 frihet. Hans / frihet − hans 

229:  7  medicinera. − Vad planerna / medicinera. [nytt stycke] − Vad planerna 

231:15 rosta / rota 

231:28 allén / alléen  

232:  7 paschor / paschar 

232:  9 Sultans / sultanens 

232:23 erinra / erinra om 

232:27 ångmaskinen! / ångmaskin! 

233:18 allén / alléen  

235:18 sägom / säg om 

236:  4 skymt / en skymt 

237:20 Åh! / Å! 

237:36 ha gått / har gått 

238:24 eljes / eljest 

240:21 Åh / Å 

242:  8 som var / hvilken var 

242:20 bundna tidningar / tidningar 

244:  1 lite respekt / litet respekt 

244:11  Hallåh, François! / Hallå, François! 

244:11  Hallåh! / Hallå! 

246:16 och dronningen var / men drottningen var 

246:23 regerade dronningen / regerade drottningen 

246:24 kungen och dronningen / konungen och drottningen 

246:31 eljes / eljest 

247:15 friluftsteatern / frihetsteatern 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet med titeln »Historiska Miniatyrer» (SgA: Bonnier 4) är skrivet på 

406 lösa blad av papperssorten Manilla i formatet ca 21 × 17 cm (en sida i MS återges i 

dok. nr 54:3). Texten är skriven med bläck på bladens ena sida (med undantag för en 

inskottstext på p. 310 verso). De 22 berättelserna är inlagda i varsitt omslag, vilka på 

första sidan har understruken titel och numrering enligt mönstret: »1. / Egyptiska 

Träldomen», »2. / Hemicykeln i Athen » osv. Den första berättelsen har även ett extra 

omslag med verktiteln: »August Strindberg / * / Historiska Miniatyrer». Sammanlagt 

finns alltså 23 omslag.  

Pagineringen börjar på första textsidan med p. 1 och slutar med p. 404 men är ställvis 

oregelbunden. Efter p. 109 följer novellen »Flaccus och Maro» vars 15 textsidor är 

paginerade »a»−»o». Den följande texten »Leontopolis» återanknyter till 

sifferpagineringen och börjar med p. 110, vilket tyder på att den bokstavspaginerade 

»Flaccus och Maro» tillkommit senare än de omgivande texterna och har infogats i 

efterhand. I »Lammet» har paginasiffran 114 använts två gånger, dels till p. »114a», 

dels till p. »114b»; på liknande sätt har paginasiffran 120 använts både till p. »120» och 

p. »120a». »Vilddjuret» slutar i manuskriptet på p. 135, medan den följande berättelsen 

»Apostata» börjar på en sida paginerad »(136) − 150» varpå texten fortsätter pp. 151–

182; här tycks alltså 14 textsidor med pagineringen 136–149 ha uteslutits. Efter p. 244 

följer en sida som är dubbelpaginerad »245/246» varefter pagineringen hoppar över 246 

och fortsätter med p. 247.  

Omslagen har vid några tillfällen text på insidan, närmare bestämt på andra bladets 

rectosida. I omslaget till »1. / Egyptiska Träldomen» upprepas titeln »Egyptiska 

Träldomen». I omslaget till »13. / Eginhard till Emma» står rubriken »Karl den Store»; 

detta skulle kunna tolkas som att Sg här övervägt att skjuta in en berättelse med denna 

titel, men däremot talar att novellen »Eginhard till Emma» handlar just om Karl den 

store. Sannolikt rör det sig om ett alternativt titelförslag som sedan övergivits (om Sgs 

intresse för Karl den store, se kommentaren i textvolymen, s. 285). I omslaget till »18. / 

Old Merry England» har Sg skrivit »Blåskägg», vilket sedan överstrukits med blåkrita. 
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Sg har gjort åtskilliga mindre ändringar och tillägg med bläck i samband med 

nedskrivandet av texten. Det finns ingen anledning misstänka att ändringarna med bläck 

gjorts av någon annan än Sg. 

Att MS har tjänat som TR-MS till U 1 framgår bl.a. av ett antal sättarnoteringar. 

Markeringar för arkskiften har gjorts med blyerts, t.ex. på p. 11 (r. 2 f. »kunde») och 

p. 22 (r. 13 f. »på en gång»); i anknytning till den senare markeringen finns sättarens 

notering »33/3». 

Efter ordet »hängande» (p. 7) har ett frågetecken skrivits med blyerts, troligen av 

annan hand än Sgs. Den i MS ofullständiga texten har kompletterats i U 1 (jfr 

registreringen 9:35 i »Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk», ovan 

s. 14).  

En korrigering med blyerts där »processen» blivit »process» (p. 379, texten s. 233) 

kan mycket väl vara gjord av någon annan än Sg. Också med blyerts har en annan hand 

korrigerat »den» till »der» i början av »Egyptiska Träldomen» (p. 15, texten s. 13:33) i 

den mening som börjar »Vilken betyder» osv. Manuskriptets näst sista sida (p. 403, 

texten s. 249) slutar ofullständigt »förfaren», varpå med en handstil som ej tillhör Sg 

tillkommer kompletteringen: »het gör hopp». Dessa ändringar har bedömts som 

nödvändiga och har införts i SV trots att de inte kunnat attribueras till Sg.  

Vid enstaka tillfällen har strykningar i texten gjorts med blåpenna: p. 16 »kunna» 

(14:8 e. »daggdroppe»); p. 51 »Anytons» (31:36 e. »Detta»); även dessa strykningar har 

bedömts som nödvändiga och har införts i SV trots att de inte kunnat attribueras till Sg.  

*  

Två ark av samma papperssort som MS-bladen, vikta till omslag ca 21 × 17 cm (dvs. 

samma format som MS-bladen), förvärvades av KB 1989 (SgKB 89/63 pf).  

Det ena av dessa omslag har på första sidan rubriken: »Från Ur-tid till Nu-tid. / 

Historiska Miniatyrer / af / August Strindberg» (övriga sidor är blanka); det rör sig 

förmodligen om ett preliminärt men förkastat titelblad.  

Det andra omslaget har på första sidan en innehållsförteckning över hela verket 

(övriga sidor är blanka). Rubriken lyder här »August Strindberg. / Historiska 

Miniatyrer. / * / Innehåll:»; den därpå följande förteckningen överensstämmer med 
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originalmanuskriptet med avseende på deltitlar och texternas inbördes ordning; 

sidhänvisningar korresponderande eller mycket nära korresponderande med 

pagineringen i U 1 har skrivits med blyerts invid de tio första delrubrikerna. 

Förteckningen har troligen tillhört TR-MS.  

* 

På en manuskriptlapp som tillhört Harriet Bosse har Sg skrivit ner texten till den dikt 

eller visa, som återfinns i novellen (MS p. 191, texten s. 116 f.). Lappen är försedd med 

författarens datering »april 1905», dvs samma månad som Sg bör ha författat novellen 

»Attilla». I Historiska miniatyrer saknar dikten titel, men på manuslappen har den titeln 

»Cercas. / (Mongolisk visa.)». Texten är identisk med dikten i novellen, bortsett från 

några avvikelser i interpunktionen. Dikten, som medföljt ett brev från Bosse till Olof 

Molander 4/10 1922, ingår nu i dennes efterlämnade papper i KB, signum L 61:1 (se 

även textvolymens bild nr 7 och kommentaren s. 284). 

 

 30



– TK 54 – 

 

Ändringar i originalmanuskriptet 

Längre strykningar och ändringar, omfattande mer än tre ord, registreras genomgående. 

I övrigt förtecknas endast sådana strykningar och ändringar som bedömts vara av 

speciellt intresse. Ändringarna är gjorda med bläck om inget annat anges. Det 

förekommer enstaka korrigeringar med blåkrita och blyerts som inte har kunnat 

attribueras till Sg, eller är av annan hand än Sgs (13:33/15), men de har bedömts som 

nödvändiga ändringar och har införts i SV; en komplettering av textbortfall av annan 

hand (249:35/404) är likaledes nödvändig och har införts i SV (jfr »Beskrivning av 

originalmanuskriptet», ovan s. 29).  

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

 

    7:  4 /     1 e »sina»: två barn ä t tre barn 

    7:13 /     1 e »duvor»: sökte sitt ä t hvilade efter sitt 

  13:  2 /   14 e »däremot»: några och ä t tjugosju 

  13:33 /   15 e »land»: den ä t der med blyerts, ej Sgs hand 

  13:35 /   15 e »så har»: Nil flod sitt blå ä t vårt land sin blå Nil 

  14:  9 /   16 e »pyramiden.»: Ett annat slags pyramid str  

  19:31 /   28 e »Vågens»: himmelshus str 

  21:23 /   31 e »modren,»: lade locket öfver korgen och str 

  23:16 /   35 e »ur»: vassdiket ä t vattnet  

  24:  6 /   36 e »pelargången»: Stoa ä t (Stoa Poikile) 

  26:23 /   41 e »rätt!»: sade ä t klippte 

  28:17 /   44 e »berättar»: Alkibiades ä t afvärjde Perikles 

  30:15 /   48 e »gången»: förde ä t ville föra 

  30:16 /   48 e »åt»: Cypern str 

  31:36 /   51 e »Detta»: Anytons str med blåkrita 

  34:  5 /   55 e »giva.»: Aspasia är Perikles maka str 

  36:31 /   60 e »skelettets»: hand ä t arm 

  37:31 /   62 e »med»: upprörd min ä t upprördt utseende  

  38:17 /   63 e »följer»: jag. [nytt stycke] Sokrates ä t jag.  

  39:27 /   66 e »kvinna»: med dok ä t syntes i porten; hon bar dok  
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  39:28 /   66 e »avklippt,»: Hon bar en krans str  

  42:  3 /   70 e »jag»: somnar ä t vaknar 

  51:30 /   89 e »sade»: Sokrates ä t Aspasia 

  59:11 / 100 e »han»: Då är jag förlorad! str 

  62:22 / 106 e »ung»: tragisk ä t dålig 

  66:18 /     c f »ville»: Pytagoras ä t Xenofanes 

  68:37 /     g e »den»: optimis ä t smidige 

  74:16 / 110 e »ginsterris»: på marken ä t framför sin åsna 

  75:32 / 112 e »den där»: Judakonungen ä t konungen 

  77:10 / 114a f »sträckte sig»: nordost och ost ä t nordvest och vest 

  83:  9 / 121 e »romersk»: köpman ä t handlande 

  90:  8 / 134 e »sade»: Gajus, germanen ä t Alexander 

  91:10 / 134 f »Det»: Fyra år senare str 

  95:27 / 156 e »som en»: månad ä t dag 

  95:27 / 156 e »fem»: månader ä t dagar 

  96:21 / 157 e »leva i»: zodiaker ä t djurkretsar 

  97:  3 / 158 f »kultus»: lifsglad ä t fri 

  97:30 / 159 f »sidan»: högra ä t venstra 

  98:16 / 160 e »genom»: skogen ä t ekskogen 

101:36 / 166 e »börjande»: Scenen föreställde en vild klippstrand vid en str 

101:38 / 166 f »offringen»: sedvanliga ä t urgamla 

103:13 / 168 e »Prometheus»: steg ä t fastnaglades 

104:32 / 171 e »sina»: riktiga str 

108:13 / 177 e »Han»: slutade ä t interfolierade 

109:21 / 179 e »hedningarnes»: och de skylldes förställa sig str  

110:28 / 181 e »mottog han»: två ä t ett 

115:  2 / 188 f »På»: Följande dagens morgon började Attilas läger, ty stad kunde 

det inte kallas str 

120:20 / 197 e »rörelse»: låg ä t röjde [SV: »röjdes», jfr »Utgivarens egna 

ändringar», ovan s. 12] 

132:29 / 216 e »sin»: vapenbazar ä t vapenbod 

138:  8 / 225 e »Magnus»: sedermera str 
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139:17 / 227 f »Vi talade»: I sanning str 

152:11 / 250 e »Stefan I»: Posen, Posenessernas hemland har str 

158:36 / 260 e »soldat»: blef skollärare och str 

161:  3 / 263 e »Jag»: känner ä t har hört 

161:20 / 264 e »Eremiten»: Kejsaren hade visserli str 

165:33 / 271 e »upptåg»: hvilka af en allvis Försyn räddas oss str 

166:  2 / 272 f »1506»: sommaren ä t våren 

166:18 / 272 e »igenom»: sex ä t fem 

167:  7 / 273 e »livstidspension»: Men först bars str 

178:33 / 293 e »residenset»: Han uppnådde Tibern och gick öfver bron till str 

180: 33 / 296 e »skall se»: två ä t tre 

185:  9 / 304 f »Sire»: Doktorn hade hopp str 

185:  9 / 304 e »er?»: sade han ä t utropade doktorn 

186:29 / 306 f »annars»: vill se solen skina ä t jag vill ha solen 

197:10 / 321 f »Den är»: Pilgrims progress? ä t Canterbury Tales? 

200:34 / 327 e »efter som»: Kristus ä t Bibeln 

201:19 / 327 e »Jehovah som»: du tror på str 

202:18 / 329 f »för − välsignade»: förb. str 

203:  3 / 330 e »Ordspråk;»: och plockat melodierna ä t melodin har han plockat 

205:14 / 334 e »Cranmer»: kallad Munkhammaren, emedan han str 

206:23 / 335 f »hennes»: simpla str 

212:  4 / 345 e »Rom»: Caesars Gallien hade str 

213:14 / 346 e »anbragt;»: en trappa ledde upp i trädet ä t och till denna löfsal 

ledde en trappa upp 

226:32 / 369 e »tronföljden»: hvilken det bibehåller än i dag str 

233:37 / 379 e »er»: processen ä t process [med blyerts] 

237:  2 / 383 e »vänster»: på gården stod str 

237:13 / 384 f »Nu»: Mitt i ett str 

247:  7 / 399 e »men»: när man icke såg sig ä t när det icke kunde hinnas med 

249:11 / 402 e »sig»: Dock på hans ögon såg str 

249:35 / 403 e »gör förfarenhet:» förfaren ä t förfarenhet gör hopp [den näst sista 

MS-sidan slutar ofullständigt och har kompletterats i efterhand av 
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annan hand än Sg; jfr »Beskrivning av originalmanuskriptet», ovan 

s. 29] 
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Förarbeten 

Samtliga bevarade förarbeten förtecknas nedan. De finns i KB och ingår i den s.k. 

Gröna Säcken (SgNM). De olika utkastens kronologi är högst osäker; det låter sig inte 

avgöras exakt när de tillkommit eller hur de tidsmässigt förhåller sig till varandra. 

Utkastens karaktär visar att olika alternativ i fråga om genrer och omfång har övervägts. 

Det är inte alltid möjligt att avgöra om de avser planerade skådespel, noveller eller 

sagor (om dramautkasten och de världshistoriska skådespelens tillkomst, se Gunnar 

Olléns kommentar i SV 63, s. 350 ff.). Dramautkasten torde härstamma från december 

1902 till hösten 1903, medan utkasten till noveller kan ha en tillkomsttid som sträcker 

sig från december 1902 fram till de historiska miniatyrernas fullbordan i maj 1905. Ett 

urval av förarbetena beskrivs och kommenteras i textvolymen där några av dem återges 

som bilder (s. 257 ff.).  

 

5:1,1 Helark (Ingres 1860) med rubriken »Menniskornas Saga.», tablå över tre trilogier 

om vardera femton akter (se dok. nr 54:4 och bild nr 2 i textvolymen).  

 

5:1,2 Folioblad (Manilla) med rubriken »Från Ur-tid till Nu-tid:», förteckning över 

uppslag till 30 noveller (se bild nr 3 i textvolymen). 

 

5:1,3 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Menniskoslägtets Sagor.», förteckning 

över, titeln till trots, planerade skådespel och inte noveller eller »Sagor» (se bild nr 4 i 

textvolymen). 

 

5:1,4 Folioblad (Lessebo Bikupa) utan huvudrubrik; andra rubriker på bladet är »700-

talet.», »600-talet.» osv. till »100-talet.» och därunder förteckningar över historiska 

personer och händelser. 

 

5:1,5 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Verldshistorien / i / Bilder:», 

omfångsrik skiss över en svit världshistoriska noveller; Sg har beräknat omfånget till 

»1000 sidor» (se bild nr 5 i textvolymen).  
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5:1,6 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Jordens Saga.» (se bild nr 6 i 

textvolymen).  

5:1,7 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Menskoslägtets Saga.». 

 

5:1,8 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Menniskoslägtets Saga.».  

 

5:1,9 Blad kvarto (Manilla) med rubriken »Ahasverus / Eller / Menniskobarnens 

Sagor.».  

 

5:1,10 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Verldshistoriska Dramer / af / August 

Strindberg.» (återges som bild i SV 63, kommentaren, s. 351).  

 

5:5,3 Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Året Ett Tusen.», utkast till ett 

planerat men ej utfört skådespel; materialet användes delvis för novellen »Tusenåriga 

riket» (se bild nr 8 i textvolymen). 

* 

Historiska miniatyrer eller andra rubriker som är relaterade till Historiska miniatyrer 

omnämns i verkförteckningar i 1:1,25  5:5,1−3  5:6,19  5:6,37  5:9,1−17  6:12,2.  
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 Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive SV-sida 

 

Sida Sida 

i SV i MS  

 

7 1 

10 7 

13 14 

16 22 

19 26 

22 32 

25 37 

28 43 

31 49 

34 55 

37 61 

40 66 

43 73 

46 79 

49 83 

52 89 

55 94 

58 99 

61 103 

64 108 

67 d [»Flaccus och Maro» är 

paginerad »a»−»o»] 

70 i 

73 n 

76 113 

79 116 

82 120 

85 124 

88 129 

91 134 

94 153 [efter p. 135 i MS följer 

p. 150] 

97 158 

100 163 

103 168 

106 173 

109 178 

112 183  

115 188 

118 193 

121 198 

124 202 

127 208 

130 213 

133 217 

136 222 

139 226  

142 232 
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145 237 199 324 

148 242 202 328 

151 248 205 332 

154 252 208 338 

157 257 211 343 

160 262 214 347 

163 266 217 352 

166 272 220 357 

169 276 223 362 

172 282 226 367 

175 287 229 371 

178 292 232 376 

181 296 235 380 

184 302 238 385 

187 306 241 390 

190 311 244 394 

193 315 247 399 

196 319 
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ERRATA 
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Förteckning över errata 

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

 

  ändras till 

255:34  ‘Gud  ’Gud 

259:30  (komm.  (komm. 

261:30  (  minnesanteckning  (minnesanteckning 

262:17  f).  f.). 

278:  4 ton   – alltså ton – alltså 
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DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 54:1.  Främre omslaget till första upplagan, band I.  

Dok. nr 54:2. Två uppslag i första upplagan med vinjetter till »Eremiten Peter» och 

»De sju goda åren». 

Dok. nr 54:3.  MS p. 262.  

Dok. nr 54:4.  SgNM 5:1,1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repro KB: dok. nr 54:3 Andrea Davis Skoglund, dok. nr 54:4 Jens Östman. 
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Dok. nr 54:1. Främre omslaget till första upplagan, band I.



Dok. nr 54:2. Två uppslag i första upplagan med vinjetter till »Eremiten Peter» och »De sju goda åren».





Dok. nr 54:3. MS p. 262.



Dok. nr 54:4. SgNM 5:1,1.
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