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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.  



 

 

 



NYA SVENSKA ÖDEN  
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Nya Svenska Öden är Sgs bevarade 

originalmanuskript. Komplementtext är första upplagan, utgiven i 13 häften samt 

därefter i bokform. Bokversionen består av allt att döma av ark som trycktes från 

samma trycksats som den föregående sviten av häften; det är sålunda fråga om två 

emissioner av samma upplaga. Vid etableringen har hänsyn även tagits till ett bevarat 

fullständigt korrektur (KB) som innehåller ändringar och rättelser av Sg och andra. 

Dessutom finns ett delvis bevarat, internt korrektur, utan ändringar av Sg men med 

illustrationer av konstnären Arthur Sjögren (se SV 56, s. 351). 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) finns i KB (SgA: Börjesson 18). Att det tjänat som 

tryckmanuskript framgår bland annat av ett antal sättarnoteringar.  

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Nya Svenska Öden föreligger alltså i två emissioner på 

Albert Bonniers förlag. Verket utkom först i tretton häften från månadsskiftet april−maj 

1906 till sista veckan i oktober samma år (jfr dok. nr 56:2). Nr 1, 2, 3, 4 och 13 var 

enkelhäften, nr 5–6, 7–8, 9–10 och 11–12 dubbelhäften. Enligt Svensk 

Bokhandelstidning utkom häftena 1 och 2 under perioden 26/4–2/5, 3 och 4 17–22/5,  

5–6 31/5–6/6, 11–12 27/9–3/10 samt häfte 13 25–31/10 (delvis felaktiga uppgifter om 

utgivningsdata och häftesantal ges i Torsten Eklunds kommentarer i Brev 15, ss. 223 

och 295). För häftena 7–8 och 9–10 saknas uppgifter i Svensk Bokhandelstidning. I ett 

brev till Harriet Bosse den 17 juli 1906 har dock Sg bifogat just häftena 7–8 och 9–10, 

vilka alltså förelåg detta datum.  

Bokemissionen utkom under perioden 8−14 november samma år, enligt Svensk 

Bokhandelstidning (jfr dok. nr 56:3). Korrektur med ändringar av Sg är bevarat, som 

ovan nämnts.  
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Upplagan för de två första häftena var 5000 exemplar och för de följande 4000. I 

honorar utbetalades enligt kontraktet 2000 kr. Bokversionen i ett band består av två 

avdelningar eller »samlingar» med separat paginering, Första samlingen s. 3−177 och 

Andra samlingen s. 3−142. Satsytan är 15 × 11 cm. (Om utgivningen av U 1 se även 

kommentaren i textvolymen, s. 299 ff.)  

Bonniers förlag publicerade 1911 en av Garibaldi Lindberg illustrerad upplaga i fem 

volymer innehållande både Svenska Öden och Äventyr från åttiotalet samt Nya Svenska 

Öden. Trots förlagsreklamens uppgifter var denna utgåva av Sgs »öden» ej helt 

komplett, eftersom novellen »Herr Bengts hustru» från Svenska Öden och Äventyr II 

hade uteslutits. 

Upplagan var 15 000 exemplar, och Sg fick enligt kontraktet 5000 kr i honorar 

(Brev 19, ss. 58 och 89).  

Upplagor på andra språk 

Nya Svenska Öden utkom i tysk översättning 1909 under titeln Schwedische Miniaturen 

varigenom förlaget (Georg Müller, München) anknöt till den tidigare så framgångsrika 

utgivningen i Tyskland av Historiska Miniatyrer (se kommentaren i SV 54, s. 298 f. 

samt den textkritiska kommentaren till denna volym, TK 54, s. 10). Översättningen var 

gjord av Emil Schering och boken ingick som band 9 i avdelning III i Strindbergs 

Werke. Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer 

vom Dichter selbst veranstaltet. En andra upplaga trycktes samma år.  

Volymen avslutas med ett tillägg av de tre sista novellerna från Svenska öden och 

äventyr II: »Leichenwache», Der Strohmann» och »Eine Königliche Revolution» (dvs. 

»Vid likvakan i Tistedalen», »Stråmannen» och »En kunglig revolution»).  

 

Ryska översättningar utkom 1907–09 av följande noveller: 

Apostata: »Apostata», övers. A. Osipov, Bajan (S:t Petersburg) 1909:1; 

Elefantvalvet: »Slonovaja basjnja», övers. Z., Priazovskij kraj (Rostov-na-Donu) 

1907:19; 

Vikinga-liv: »Vikingi», Vestnik znanija (S:t Petersburg) 1907:10–11;  

»Vikingi», i Literaturnyje siluety, S:t Petersburg, 1907; 
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Sorgespelet på Örbyhus: »Erbigusskaja tragedija», övers. A. Osipov, Bajan 

(S:t Petersburg) 1908:2; 

Ölandskungen och Den lilla drottningen: »Korol Elanda i malenkaja koroleva», 

Vestnik inostrannoj literatury (S:t Petersburg) 1908:2.  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter formen i U1 och MS. 

 

107:  5 kommer / kommen  

109:28 Sachsen / Saxen  

112:22 mullbärsträd / mulbärsträd 

148:11  Fiammetta / Fiametta 

160:32  Fiammetta / Fiametta 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    9:23 men när de / och när de 

    9:25 i stranden, och / i stranden och  

    9:27 Sonen / Och sonen 

  10:19 som om / som  

  10:24 den bebyggda tomten / den bebygda  

  11:34 något, sade / något sade  

  13:31 sjöngo när / sjöngo: när  

  15:  8 ligga / ligger 

  15:22 mente Stig / svarte Stig  

  15:27 få vått / se vått 

  15:35 Odin / Oden 

  15:36 blef / stod 

  17:  1 sade han, och / sade han och  

  17:17 jordfäst. [nytt stycke] Men / jordfäst. Men 

  18:  7 tyst, och / tyst och  

  19:20 Vikar den lustigaste anställde / Vikar var den lustigaste, anställde  

  20:31 uppåt, såg / uppåt såg 

  21:10 förlikning! / förlikning?  

  21:12 Vi, Veborgs / Vi Veborgs  

  21:21 vänster, efter / venster efter  

  22:  6 repstegar, stodo / repstegar stodo  

  22:29 skam. / skamm  

  23:21 icke! / icke?  

  32:31 spetsen, och / spetsen och  

  33:  5 sidan / stranden  

  33:27 Leirekonungen / Ledrekonungen  

  34:  4 så / och 

  36:16 skada / stor skada 
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  36:18 Leirekonungen / Ledrekungen  

  36:21 bemålad / bemåladt  

  37:17 kungsskepp / kungaskepp  

  37:23 blef / var  

  39:13 dag / dagen 

  39:29 alltså / dock 

  39:30 Du har / Nu har du 

  40:  5 lidit / gått 

  40:12 storbragd. / storbragd, och stärka oss! 

  41:19 omkull Alf / Alf omkull 

  43:18 Starkodd var / Starkodd, var  

  44:  4 alltjämt / alltjemnt  

  48:  7 skinn, hade / skinn hade  

  49:  7 kände / hade 

  49:14 följa dig. / följa dig  

  49:18 krafterna. / krafterna  

  50:  6 rån / våld 

  54:29 pannan / pannen  

  57:  7 Hiorvard / Hjorvar  

  57:13 Hiorvard / Hjorvar  

  57:15 Hiorvard / Hjorvar  

  57:24 sina styng / styngen 

  57:25 jämt / jemnt  

  58:  4 längst. / längst  

  60:  8 styrkan / på styrkan 

  60:19 egde / hade 

  62:19 röfvaren / röfvar 

  63:  9 Denne var / Han var  

  63:12 låste nu denne / låste han  

  68:11 utlänning / utländing  

  70:36 få sak. / få sak med honom. 

  75:22 ord. / ord  
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  77:18 Björkö. / Björkö  

  79:  2 Ragvald. / Ragvald  

  80:  5 tingssalen / Tingsalen  

  81:  6 skeppshöfdingen. / skeppshöfdingen  

  83:11 alltjämt / alltjemnt  

  89:19 sista / tysta 

  90:  3 hämta fadren senare / hemta honom 

  91:29 Yngvar / Yngve  

  92:26 framstammen, satte / framstammen satte  

  93:13 hos oss / hos  

  94:12 då? [nytt stycke] – Inte / då? Inte  

  97:27 Är du / Är, du  

  98:  2 torget. / torget  

  99:14 Leire / Ledre  

  99:30 sade Ulf. / sade Ulf  

102:26 kålgårdarna / kolgårdarne  

102:27 rände / rännde  

106:15 hojtande / skrikande 

106:25 skyldig / tack skyldig 

108:12 opp de här / opp, de här  

111:33 Magnus. / Magnus  

113:16 kunnat / kunde  

113:24 utländska. / utländska  

113:17 erkänt / erkännt  

113:24 utländska. / utländska  

115:29 fortsatte: / fortsatte  

116:26 löften. / löften  

118:  2 Kejsarn? / Kejsarn.  

119:  8 en tjänare. / en tjenare  

113:16 kunnat / kunde  

121:37 förestår / stundar 

122:  3 voro / var 
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122:19 lägga / vända 

122:20 legaten / Sändebudet 

123:  1 Else / brud Else 

124:31 ut årorna / ut, årorna  

126:33 Erlandsson / Erlandson  

127:36 Erlandsson / Erlandson  

128:10 Erlandsson / Erlandson  

128:14 det. Sofia / det. [nytt stycke] – Sofia  

129:13 styfsöner – på / styfsöner – haha! – på  

136:13 fallit ner. / fallit ner på honom.  

136:15 ute i / ut i  

136:32 gingo / gingo fram 

137:18 känt / kännt  

138:18 erkänt / erkännt  

139:  3 men du / du 

142:  7 kolonnader, innanför hvilka / kolonnader, innanför, hvilka  

146:  2 fann sig / kände sig  

146:30 inte / intet  

147:31 han I / han i  

148:13 vårt ärende, vår / vårt ärende och 

149:10 för att spänna / för spänna  

151:15 ädla väninna, / ädla, väninna  

151:21 ett hörn / en hörn  

153:18 om hon sutte / om sutte  

154:  2 att du siat / att siat  

157:  6 Giovanni Boccaccio / Giovanni 

160:  1 Giovanni Boccaccio? / Giovanni? 

161:  6 min vän / min  

166:12 känt / kännt  

166:23 lyckta / lykta  

166:33 som ett signet / ett signet  

171:18 tagna fångar / fångar tagna 
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171:19 öfverlöpare, nu / öfverlöpare nu 

174:  6 fjärdedel / fjerdel  

174:19 förtöjdt / förtöjd  

176:38 i fullo / i fyllo  

177:  8 höfvitsmän / höfvidsmän  

178:  7 Isabella / Isbella 

182:  8 af ett / ett  

182:27 alla för en / alla för än  

184:  7 En tid / Men en tid 

189:  6 Stäkets / Stäkes  

189:16 Stäkets / Stäkes  

190:  9 slog näfven / slog med näfven  

191:  9 trött på / led på 

199:11 tårar, lösa / tårar lösa  

201:36 Höfvitsmannen / Höfvidsmannen  

201:37 var klädd / klädd  

202:13 Höfvitsmannen / Höfvidsmannen  

206:  3 hur fisk- och mjölrätter / hur, fisk- och mjölrätter  

210:19 Israel / Isræl 

210:20 af naturen, ehuru han sjelf icke trodde det, / af naturen 

212:32 i en / en i en  

214:14 beatificerad / beatificinerad  

217:  8 höfvitsman / höfvidsman  

217:29 Är I / Är du  

219:31 Höfvitsmannen / Höfvidsmannen  

219:32 Vendelsjön / Vendelssjön  

220:18 Höfvitsmannen / Höfvidsmannen  

223:22 jämt och samt / jemnt och samt  

224:26 Mats / Matts  

224:30 om), att / om) att  

225:18 socknen / soknen  

227:  4 höfvitsmannen / höfvidsmannen  
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230:29 »otacksamma / otacksamma 

230:29 land» / land 

232:36 Gunilla / Gunila  

233:6 klänningsfickan / klädningsfickan  

233:25 Gunilla / Gunila 

233:31 Gunilla / Gunila 

233:37 Gunilla / Gunila 

234:20 Gunilla / Gunila 

234:22 Gunilla / Gunila 

238:29 leddes de blott af / leddes af 

239:  4 hämndgirige / hämdgirige  

240:18 Kolmården / Kolmorden  

241:33 icke ville, trädde / icke, ville trädde  

250:34 hellre tar / då tar 

251:15 därför ha de / derför de  

251:31 de svenska / det svenska  

251:33 Mecklenburg / Meklenburg  

253:14 condottiere / Condottieri  

256:31 det franska / de Franska  

257:  1 Ölandskungen och den lilla drottningen. / Ölandskungen.  

261:21 passerades. / passerades  

262:11 Delawarestammen / Delavare-stammen  

272:21 frågade hon / frågade  

273:31 slutar det med / slutar med 

281:29 på mina / på, mina  

284:16 Ekerot / Ekeroth 

285:14 drömmen! / drömmen; 

285:23 Ekerot / Ekeroth  

285:30 hade han / han hade  

286:20 trolldomskommissionen. / trolldomskommissionen  

286:  8  Ekerot / Ekeroth 

294:15 kalladt / kallad  
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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. 

 

    9:17 dagjemningen / solståndsdagarna 

  11:13 deruppe. [nytt stycke] De gamla / däruppe. De gamla 

  14:10 bättre / ett bättre 

  14:25 het / hette 

  17:  3 liker / likar 

  20:14 landvärnsman / landtvärnsman 

  20:17 mans ålder / mansålder 

  20:20 allahanda / allehanda 

  20:29 Dig Stig / Dig, Stig  

  20:32 trätopparne / trädtopparna 

  21:  3 Kastar I / Kasten I 

  21:12 Vi / Vi,  

  21:16 hagtornsnår / hagtornssnår 

  21:21 höger. [nytt stycke] Och nu / höger. Och nu 

  21:28 gick på. [nytt stycke] Då / gick på. Då 

  25:17 skam. [nytt stycke] På natten 

  25:31 drömmen. [nytt stycke] Stig / drömmen. Stig 

  27:  9 var fången / fången 

  27:12 ärenden. [nytt stycke] Fly / ärenden. Fly  

  27:15 ned för / nedför 

  29:34 gull / guld 

  31:  8 Alf! / Alf.  

  31:27 läggas / lägges 

  34:33 tunnades. [nytt stycke] Vid / tunnades. Vid  

  36:16 vara / var 

  36:17 att i ett / i ett 

  36:24 gullhjelmar / guldhjälmar  

  37:  3 svarade. [nytt stycke] Många / svarade. Många 
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  42:36 konung Ale / kung Ale 

  46:10 dylikt. [nytt stycke]. I en / dylikt. I en  

  47:26 hennes egna / hennes egen 

  52:  2 skola dö / skulle dö 

  53:26 det häsliga Upsala / Uppsala  

  53:29 vördas / vordas 

  54:19 Östgöta Skären / Östgötaskären 

  55:27 en honungskaka / honungskakan 

  56:10 honing / honung 

  58:27 ut i / ute i 

  60:23 heldre / hellre 

  61:21 kokadt och med / kokadt med 

  61:37 mot svågern / med svågern 

  63:  5 Jo / Ja 

  63:11 föraktad. [nytt stycke] Derför / föraktad. Därför 

  66:  7 jemnt / jämt 

  66:13 närmst / närmast 

  66:26 ned för / nedför 

  67:11 förgörningsrunor / förgöringsrunor 

  68:  8 grisar. [nytt stycke] Hofmästarn. / grisar. Hofmästaren 

  68:19 aftonen när / aftonen, när  

  68:32 Åh / Å 

  71:28 låtsades / låtsade 

  72:30 finnes / finns 

  73:  9 förr än / förrän 

  74:10 God natt / God natt 

  75:33 upp för / uppför 

  76:16 föll ner / föll ned 

  76:30 ner för / nerför 

  77:  3 besparde / besparade 

  79:24 Ting-männen / tingsmännen 

  80:  3 aldra / allra 
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  80:  5 Tingsalen / tingssalen 

  83:  4 till sjös / till sjöss  

  83:25 till sjös / till sjöss 

  83:34 om bord / ombord 

  84:31 fotsålorna / fotsulorna 

  85:17 som om / som 

  87:10 menskoliknande / människoliknande 

  87:26 till sjös / till sjöss 

  87:27 Smålands Skären / Smålandsskären 

  87:38 svarde / svarade 

  88:10 Åh / Å 

  88:23 Kalmaresundet / Kalmarsundet 

  89:  6 jag är / jag ä 

  91:34 vända / vånda 

  92:13 hade Ulf alltid betraktat honom som / hade han af Ulf alltid betraktats som  

  93:28 Åh / Å 

  93:36 Östrasjön / Östersjön 

  94:  5 Halsing-Ör / Helsingör 

  94:16 Halsingör / Helsingör 

  94:32 Östgöta Skären / Östgötaskären  

  94:34 Östgöta Skären / Östgötaskären  

  95:13 honom. [nytt stycke] Men äfven / honom. Men äfven 

  95:15 otröttliga / outtröttliga 

  95:23 finger / fingrar 

  97:27 lund / land 

  98:  5 efter som / eftersom 

102:14 murgrönan / murgröna 

103:14 aldra / allra 

105:  9 återvände denne / återvände han 

105:  9 ifrån / från 

106:19 till städes komne / tillstädeskomne 

107:13 Åh / Å 
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108:  5 brohufvet / brohufvudet 

108:  7 Helgeandshuset. [nytt stycke] När han / Helgeandshuset. När han 

108:34 förstes / furstes 

109:  6 regntak, påfordradt / regntak på, fordradt 

109:10 legionärernas / legionernas 

109:31 Saracenern / saracenen 

109:33 I från / Ifrån 

111:10 ystre / dystre  

111:19 sköldemärken / sköldmärken 

113:19 från hvilken han dock friköpt sig / hvilken han dock friköpt sig från  

113:20 Folket bar / Folket hade 

114:25 friarärnden / friarärenden  

116:  7 omärkt / omärkligt 

116:  8 möjligt. [nytt stycke] Jarlen / möjligt. Jarlen 

116:  9 bokstafvar / bokstäfver 

116:10 ᚴᚫᛚ / ᚴᚯᛚ [jfr Förteckning över errata] 

118:29 Åh / Å  

121:27 svarde / svarade 

127:  3 arflösa / arfslösa 

127:15 bondesöner / bondsöner 

129:20 skiljdes / skildes 

130:12 schacka danskarne med Holsteinskan / schocka danskarna mot holsteinskan 

130:24 kännom / känna  

130:28  kännom / känna 

131:29 efter som / eftersom 

133:13 aldraminst / allraminst 

133:35 ner för / nerför 

135:  9 Efter som / Eftersom 

136:  6 för sent / försent 

138:38 dråpa / drapa 

141:18 riddaren Birger / riddar Birger 

142:  1 innevånare / invånare 
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144:27 efter som / eftersom 

145:  4 I synnerhet / Isynnerhet 

145:19 ful / fult 

146:30 finnes / finns 

147:12 huru snart / hur snart 

147:26 hundra första / hundraförsta 

154:  3 i Sverge? / i Sverige.  

155:21 umgås Colonna / umgås med Colonna 

156:  5 kejsarnes / kejsarens 

156:  8 sjelf / själft 

156:19 intet latin / inte latin 

156:22 tillhands / tillhanda 

157:  9 skiljdes / skildes 

157:15 svagheten / svagheter 

159:  5 Ungern / Ungarn 

160:36 Kom Giovanni / Kom, Giovanni  

163:16 landthus / landhus 

164:19 en förbråkad rö / ett förbråkadt rö 

165:19 den samme / densamme 

166:  4 Riddaren Karl / Riddar Karl 

166:37 Och jag / »Och jag  

167:  7 sinnesförvirring … / sinnesförvirring …»  

167:37 Vadstenakloster / Vadstena kloster 

171:  9 Gardianen / Guardianen 

172:16 har först / har förut 

172:18 umgåtts Kristian / umgåtts hos Kristian 

172:24 se ljust / se ljus 

175:33 I känner / I kännen 

176:38 femtusen / fem tusen 

177:12 lika / likså 

178:21 upp åt / uppåt 

181:  8 rådkammaren / rådskammaren 
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181:29 Öster-Hanninge / Österhanninge 

183:12 menniskors / människornas 

183:29 medlet / sättet 

184:17 i ordningstäld / iordningställd 

184:19 Norreport / Norre port 

184:25 skiljdes / skildes 

184:28 uträckta / utsträckta 

187:30 bland de / bland dem 

187:31 tillochmed / till och med 

188:21 tillrätta / till rätta 

189:33 varda skild / vara skild 

192:30 hannog / honung 

193:  8 så får / då får 

194:30 usla / stora  

197:22 likagodt / lika godt 

197:30 (en något / – en något 

197:30 kanske) / kanske – 

200:  3 Åh / Å 

200:15 det finns / att det finns  

204:15 Lothringern / Lothringarn 

205:  2 klappande / klappade 

205:  4 Åh / Å 

209:  1 hvars hufvud / hans hufvud 

209:17 gubevars / gudbevars 

211:19 Ers Nåde / ers nåd 

212:11 contre-dans / kontradans 

212:12 kungen / konungen 

217:16 tjyv-fiskar / tjuffiskar 

218:15 skiljdes / skildes 

221:10 så vand / så van 

223:26 tala icke / tala inte 

224:  9 förmyndarskap / förmynderskap  
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226:  7 etcetera / etc. 

227:  2 stockeknekt / stockknekt 

228:27 måtte / måste 

231:17 sutit / suttit 

233:38 sutit / suttit 

238:  8 ner åt / åt 

239:22 trostrider / trosstrider 

239:37 karakterer / karaktär 

240:26 suto / sutto 

244:34 utbasunadt / utbasuneradt 

245:  3 ostadighet / ostadigheter 

251:23 helst; derför / helst. Därför 

252:  5 Der var / Det var 

252:35 allraminst / allra minst 

253:22 säga nu / säga mig nu 

255:  1 en väg ut, ut ur / en väg ut ur 

255:15 tog ordet / tog till ordet 

255:19 synes / synas  

257:31 ladgård / ladugård 

258:31 regimente / regemente  

259:17 hvem Messenius’arne / hvilka Messenius’arne  

261:14 sutit / suttit 

261:36 skrall / skräll  

273:19 moget snart / moget 

274:34 Dessemellan / Dess emellan 

275:15 dryckesslaget / dryckeslaget  

275:25 fingerna / fingrarna 

276:  6 öfverordets / öfvermodets 

278:34 ur dyn / upp ur dyn 

279:10 mötte / mätte 

282:  5 hatat / hotat  

286:34 i motsats mot / i motsats till 
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287:15 I synnerhet / Isynnerhet 

290:28 Pack-is / Packis 

294:14 underskattande / undanskjutande 

296:13 sutit på / suttit på 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet har tidigare tillhört bokförläggaren Karl Börjesson, och finns nu i 

Kungliga biblioteket i Stockholm (SgA: Börjesson 18). Handskriften består av 449 blad 

Lessebo Bikupa 1901 och 1903 i kvartoformat, varav 421 blad paginerade 1–421 med 

text på bladens ena sida. Varje novell är inlagd i ett omslag av 2 blad, där det främre 

bladet har novellens titel angiven med understrykning. På de tre första omslagen har 

siffrorna »1», »2» och »3» skrivits till med blåpenna ovan titlarna. På omslagen till de 

därpå följande novellerna tre står siffrorna »4», »5» och »6» med blyerts i övre vänstra 

hörnet. I ett par fall har en alternativ titel skrivits på respektive omslags tredje sida. Det 

förekommer också att rubriken på en novells inledande textsida följs på nästa rad av en 

överstruken titel. Denna kan vara en förkastad titelvariant, eller varit avsedd som 

kompletterande underrubrik. Manuskriptet innehåller rättelser och tillägg av Sg skrivna 

med samma svarta bläck som texten i övrigt eller med blyerts, men hans ändringar är 

relativt fåtaliga. I allmänhet är alltså texten lätt att avläsa. Frånsett sättarnoteringar med 

blyerts tycks ingen annan än Sg gjort ingrepp i manuskriptet.  

Novellen »Vikinga-liv» inleds i manuskriptet (pag. 105) av titeln samt på följande 

rad de strukna orden »Ulf Hårdabred». Berättelsen »Karl Ulfsson och Hans moder» 

heter just så på det opaginerade titelbladet, medan första textsidan i handskriften 

(pag. 189) är rubricerad »Karl Ulfsson Lagman» (sista ordet överstruket). Samma ord, 

alltså »Karl Ulfsson Lagman», har skrivits på omslagets tredje sida. Både på den 

opaginerade titelsidan och i första textsidans rubrik (pag. 262) följs »Räfst- och Rättar-

Resan» av några överstrukna och svårlästa ord. Möjligen har den alternativa titeln eller 

underrubriken lytt »Kung Göstas visitationsresa». Efter rubriken »Sorgespelet på 

Örbyhus» (pag. 297) följer på nästa rad det överstrukna »Kung Eriks sista dagar» (jfr 

dok. nr 56:1) som återkommer på tredje sidan i novellens omslag. Rubriken »Apostata» 

följs både på titelbladet och första textsidan (pag. 314) av det överstrukna »Konung 

Johan». På samma sätt, både på titelbladet och första textsidan (pag. 239), kommer 

under rubriken »Vasa-Arfvet» det överstrukna »Sigismund och Karl». Novellen om den 

blivande Karl X Gustaf heter på titelbladet »Ölandskungen, och den lilla drottningen», 

medan den i första textsidans rubrik (pag. 358) helt kort heter »Ölandskungen».  
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

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

 

    9:16 /     1  e »sedan»: solståndsdagen ä t dagjemningen 

  12:22 /     7  e »folks»: frelsare ä t försvarare 

  13:32 /   10  e »dyka,»: eller lyfta vingarne str 

  16:31 /   15  e »av honom.»: – Du har räddat mitt lif, sade Hothar; påminn mig om 

jag glömmer’t! str 

  17:30 /   16  e »dö för»: folket ä t alla 

  21:21 /   22  e »höger»: från dem räknadt str 

  25:21 /   28  e »din»: kraft och magt ä t kraft än du har magt 

  29:  5 /   34  e »fiende.»: Och derefter drap han henne och hennes ofödda barn str 

  29:13 /   34  e »Torkil.»: ;och han hade en son som het Hother. / – Hother? 

Hother? Kände jag honom? / – Ja, han räddade ditt lif en gång. / – 

Det var hans fader, alltså. Ett dubbelt nidingsdåd str 

  40:  1 /   50  e »red»: norrut för att komma till Upsalakonungen ä t söderut igen för 

att gå i fremmande land 

  40:12 /   50 e »storbragd.»: Bråvalln som du besjöng str 

  43:  9 /   54  e »var han.»: Men Vikar, Torkil och Ale hade han sjelf dräpt i lönn 

och dermed dödat sitt rykte som man dödar en skuldsedel. str 

  57:22 /   73  e »satt»: till hösten ä t om förhösten 

  61:  7 /   77  e »i fred.»: Konungen var för öfrigt str 

  70:  4 /   89  e »du om»: den här nationen ä t det här folket 

  80:12 / 102  e »skriade,»: folket ä t mängden 

  80:26 / 103  e »för att»: se ä t akta på honom 

  89:24 / 115  e »Ottar, en»: tyst ä t inbunden 

  97:  9 / 126  e »hon var»: sjuk ä t krank 

  97:31 / 127  e »han till»: färjstaden, satte ä t färjan och satte 

  99:  9 / 129  e »skepp»: ligga färdiga ä t skola samlas 

109:21 / 144  e »bestämde»: nemligen kejsarn (och påfven) ä t dock Påfven 
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110:  1 / 145 e »furstehusen»: så ingifta som att de voro som en stor ä t ingifta till 

en enda stor 

110:32 / 146 e »Bååt.»: gift med danske kungen Erik Plogpennings dotter str 

129:24 / 174 f »Det var»: Ett år hade gått; Jarlen hade äktat kung Abels enka 

Mektild af Holstein. Erkebiskop Jakob Erlandson hade medlat, och 

Ivar Jonsson Blå hade hemtade bruden. Hatad i Danmark var 

Mektild, både i egenskap af dotter till en Holsteinsk grefve, Adolf, och 

såsom mördarens gemål. I Sverige blef oviljan än större, då Mektild 

togs ur ett kloster och betraktades som [oläsligt ord] ehuru det är 

obevisadt om hon aflagt löftet. str  

138:38 / 187 e »till Odin!»: men jag vill först skänka str  

139:  2 / 187  e »kunnat;»: men innan vi skiljas, säg mig ett ord … str  

139:  2 / 188  f [ovan raden] »brutit, ha vi gäldat:»: [– oläslig strykning] / – Jag har 

intet att tillägga; str 

146:  3 / 198  e »hade»: påstått sig vara uppfinnaren af ä t trott sig ha fört tanken på  

154:23 / 210  e »konung Magnus,»: hvilkens rykte du förstört str 

157:  1 / 214  e »Uppenbarelser,»: sade den kätterske doktorn till slut, str 

161:20 / 221  e »som i»: en tafla der ä t ett landskap 

165:30 / 227  e »bli ren.»: Hvad läser du för bok der? str 

167:31 / 229  e »Pariserteologen.»: Och redan 1422 hade den fromma stiftelsen så 

dåligt rykte att Martinus V i en bulla förbjöd könens sammanboende. 

str 

183:24 / 249  e »Olof»: Bröms, under Stures enka ä t Bröms.  

184:18 / 250  e »Fru Kristina»: mottog det väntade besöket med str 

186:26 / 254  e »dagar,»: men på den tredje str 

203:  5 / 278  e »i parken,»: herrar och damer ä t bröder och systrar 

210:23 / 289  e »hade han som»: Riksföreståndare ä t Konung 

218:28 / 301  e »klostret,»: kastades ä t slängdes 

228:  9 / 314  e »tyska»: grensen ä t stranden  

229:36 / 317  f »och det har jag»: – Då var jag galen, ä t – Formligt, aldrig; 

239:  6 / 330  e »också en»: hysterisk str 

257:13 / 358  e »kanaler»: kronprinsen ä t prinsen 
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262:25 / 367  e »stolen,»: föll på knä str 

263:34 / 369  e »projekterades»: för dagens fördrifvande 

277:29 / 391 e »förkunnade det! / *»: Så var det skedt! Och Karl den tionde 

började räfsten, tog in både Warschau och Krakau, eröfrade 

Danmark, fastän han ej fick behålla alltsamman; och sin Holsteinska 

förde han hem. Löftet vid bägaren på Öland var inlöst, och mera till! / 

* str  

280:34 / 396  e »en gång!»: Må han komma! str 

294:16 / 417  e »för de»: känslosamma ä t känslosjuka 

296:21 / 421  e »som ett»: skådespelshus ä t musikpalats 
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Strindbergs ändringar i korrekturet 

På KB finns bevarat ett fullständigt korrektur till Nya Svenska Öden med införda 

ändringar av Sg och andra (SgKB 78/27). Sg har gjort noteringar med rödpenna och 

blåpenna, förlagets korrekturläsare har begagnat mörk blåkrita och svart bläck. 

Anteckningar med blyerts har gjorts av både Sg och förlagspersonalen. Förteckningen 

upptar de ändringar som med säkerhet har bedömts som Sgs. De har accepterats i SV.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först anges formen som Sg ändrat till, därefter 

formen i tryckt korrektur och slutligen formen i MS.  

 

    9:23 men när de / och när de / och när de 

    9:25 i stranden, och / i stranden och / i stranden och  

    9:27 Sonen / Och sonen / Och sonen 

  10:19 som om människorna / som människorna / som menniskorna 

  10:24 den bebyggda tomten / den bebyggda / den bebygda  

  11:15 de tego, / de tego. / de tego, 

  15:  7 ordningar / anordningar / ordningar 

  15:  8 ligga / ligger / ligger 

  15:22 mente Stig / svarte Stig / svarte Stig  

  15:27 få vått / se vått / se vått 

  15:35 Odin / Oden / Oden 

  15:36 blef / stod / stod 

  17:  1 han, och / han och / han, och 

  17:17 jordfäst. [nytt stycke] Men / jordfäst. Men / jordfäst. Men 

  18:  7 tyst, och / tyst och / tyst och 

  19:12 höge / höga / höge 

  19:16 krappen / kroppen / krappen 

  19:20 Vikar den lustigaste anställde / Vikar var den lustigaste, anställde / Vikar 

var den lustigaste, anställde  

  20:31 uppåt, såg / uppåt såg / uppåt såg 

  21:21 vänster, efter / vänster efter / venster efter  

  32:23 [indrag] Och nu / Och nu / Och nu 
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  32:31 spetsen, och / spetsen och / spetsen och  

  33:  5 sidan / stranden / stranden  

  34:  4 så / och / och 

  36:16 skada / stor skada / stor skada 

  37:17 kungsskepp / kungaskepp / kungaskepp  

  37:23 blef / var / var 

  37:26 karp / korp / karp 

  38:23 samm / fann / sam 

  39:13 dag / dagen / dagen 

  39:24 sörjer / säger / sörjer 

  39:29 alltså / dock / dock 

  39:30 Du har / Nu har du / Nu har du 

  40:  5 lidit / gått / gått 

  40:12 storbragd. / storbragd, och stärka oss! / storbragd, och stärka oss! 

  41:19 omkull Alf / Alf omkull / Alf omkull 

  41:26 Bråvalln / Brådvalln / Bråvalln 

  46:22 häsligt / härligt / häsligt 

  49:  7 kände / hade / hade 

  50:  6 rån / våld / våld 

  50:25 Nastrand / Nostrand / Nastrand 

  51:  8 vara? / vara. / vara?  

  54:  7 alarnes / alarnas / alarnes 

  57:24 sina styng / styngn / styngen 

  60:  8 styrkan / på styrkan / på styrkan 

  60:19 egde / hade / hade 

  62:19 röfvaren / röfvar / röfvar 

  63:  9 Denne var / Han var / Han var  

  63:12 låste nu denne / låste han / låste han  

  70:36 få sak. / få sak med honom. / få sak med honom. 

  73:11 tror / tror tror / tror 

  89:19 sista / tysta / tysta 

  90:  3 hämta fadren senare / hämta honom / hemta honom 
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  99:14 Leire / Ledre / Ledre 

106:15 hojtande / skrikande / skrikande 

106:25 skyldig / tack skyldig / tack skyldig 

110:12 Bjärköarätten / Björköarätten / Bjärköarätten 

113:16 kunnat / kunde / kunde  

121:37 förestår / stundar / stundar 

122:  3 voro / var / var 

122:19 lägga / vända / vända 

122:20 legaten / sändebudet / Sändebudet 

123:  1 Else / brud Else / brud Else 

126:13 möblerna, inföll / möblerna inföll / möblerna, inföll 

126:19 seden / sedan / seden 

129:13 styfsöner – på / styfsöner – haha! – på / styfsöner – haha! – på  

136:13 fallit ner. / fallit ner på honom. / fallit ner på honom.  

136:32 gingo / gingo fram / gingo fram 

139:  2 kunnat / kommit / kunnat 

139:  3 men du / du / du 

141:24 Brigitta / Birgitta / Brigitta 

146:  2 fann sig / kände sig / kände sig 

146:26 Il Decamerone / II Decamerone / Il Decamerone 

148:10 konung / konungs / konung 

148:13 vårt ärende, vår / vårt ärende och / vårt ärende och 

151:26 örter / ärter / örter 

152:10 hållit på / hållit pe / hållit på 

157:  6 Giovanni Boccaccio / Giovanni / Giovanni 

160:  1 Giovanni Boccaccio? / Giovanni? / Giovanni? 

163:  4 Calvarieberget / Calvariaberget / Calvarieberget 

171:18 tagna fångar / fångar tagna / fångar tagna 

171:19 öfverlöpare, nu / öfverlöpare nu / öfverlöpare nu 

171:30 Töresö / Täresö / Töresö 

177:  5 Blockhuset / blockhuset / Blockhuset 

178:  2 Oxe / Osse / Oxe 
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178:  7 Isabella / Isbella / Isbella 

180:  3 Blockhuset / blockhuset / Blockhuset 

180:  6 Blockhusets / blockhusets / Blockhusets 

181:11 Blockhuset / blockhuset / Blockhuset  

182:  7 Oxes / Osces / Oxes 

182:35 fallrepstrappan / fällrepstrappan / fallrepstrappan 

184:  7 En tid / Men en tid / Men en tid 

187:16 Gad? / Gag? / Gad? 

191:  9 trött på / led på / led på 

210:19 Israel / Isrel / Isræl 

210:20 af naturen, ehuru han sjelf icke trodde det, / af naturen / af naturen 

210:28 och / ooch / och 

212:21 sköt / skött / sköt 

212:34 Abbedissan satt vid bordet, hvars låda hon hastigt sköt igen − / Abbedissan 

sökes af konungen! svarade Gustaf och sköt / Abbedissan satt vid bordet, 

hvars låda hon hastigt sköt igen 

217:29 Är I / Är du / Är du  

219:16 Hogenskild / Hågenskild / Hogenskild 

227:22 Erik XIV, att / Erik XIV att / Erik XIV, att 

230:29 »otacksamma / otacksamma / otacksamma 

230:29 land» / land / land 

236:31 åtrår, och / åtrår och / åtrår, och 

238:29 leddes de blott af / leddes af / leddes af 

240:17 sammanstötning / asmmanstötning / sammanstötning 

241:13 värfvade, och / värfvade och / värfvade, och 

243:  1 Norman / Korman / Norman 

244:36 riket, och / riket och / riket, och 

248:30 Richelieus / Richeliens / Richelieus 

250:34 hellre tar / då tar / då tar 

251:31 de svenska / det svenska / det svenska  

255:26 med England / mot England / med England 

265:37 Nordinska / Nordiska / Nordinska  
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269:33 åt / ått / åt 

273:31 slutar det med / slutar med / slutar med 

274:  3 läran / lräran / läran 

275:31 Præterea / Preterea / Præterea 

284:16 Ekerot / Ekerott / Ekeroth 

285:14 drömmen! / drömmen. / drömmen; 

286:34 inbildningen / inbillningen / inbildningen 

290:12 lönngång / lössgång / lönngång 

290:13 inträdet / ingången / ingången 

291:17 därför / därflör / derför 
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Förarbeten 

Sgs utkast och förarbeten till Nya Svenska Öden redovisas och diskuteras ingående i 

textvolymens kommentar ss. 303–350. Nedan ges en översikt över de där diskuterade 

dokumenten, som samtliga förvaras på Kungl. biblioteket. Dokumentens 

papperskvalitet, vattenstämpel och format beskrivs i Barbro Ståhle Sjönells Katalog 

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

(1991).  

 

Nya Svenska Öden (textvolymen s. 303 ff.) 

SgNM 6:12,1 

 6:12,4 (bild nr 2) 

 6:12,2 (bild nr 3) 

 9:1,13 

 6:12,3 

 2:3,58 

 6:12,5 (bild nr 4) 

 6:12,6 

 5:10,6 

Sagan om Stig Storverks Son (s. 317 ff.) 

 5:10,7 

 5:10,6 

 5:10,10 

 5:10,26 (bild nr 5) 

 5:10,15 

 5:10,12 

 4:10,1–16 

 3:20,4 

 3:20,2 

 3:20,1–12 

 5:10,8 

 5:10,16 
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 5:10,27 

Hildur Horgabrud (s. 324 ff.) 

 6:12,3 

 5:10,6 

 6:12,12 (bild nr 6) 

Adelsö och Björkö (s. 327 ff.) 

 6:12,8 

 6:12,11 

Vikinga-liv (s. 329 f.) 

 6:12,9 

 6:12,7 

 6:12,3 

 6:12,9 

Bjälbo-Jarlen (s. 330 ff.) 

 1:3,1 

 1:3,5 

Karl Ulfsson och Hans moder (s. 333 ff.) 

 1:4,11 

 1:5,4 

 1:5,5 

 1:5,12 

 1:5,13 

 3:21,2 

 3:1,19 

 1:5,3 

 3:21,1 

Kungshamns-Gisslan (s. 336 f.) 

 1:7,13 

 1:7,17 

 1:7,14 

 1:7,34 (bild nr 7) 
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Räfst- och Rättar-Resan (s. 337 ff.) 

 1:8,26 

 1:8,23 

 1:8,24 

 2:3,55 

Sorgespelet på Örbyhus 

 – 

Apostata (s. 340 f.) 

 1:1,2 

 1:1,4 

 2:1,1 

 2:1,2 

Vasa-Arvet (s. 341 ff.) 

 2:2,1–14 

 2:2,5 (bild nr 8) 

I Bärwalde (s. 344 f.) 

 2:3,1 

 2:3,16 

 2:3,17 (bild nr 9) 

 2:3,22 

 2:3,36 

 2:3,38 

Ölandskungen och Den lilla drottningen (s. 345 ff.) 

 2:4,23 

 2:4,9 (bild nr 10) 

Elefantvalvet (s. 349 f.) 

 1:2,2 

 1:1,4 

 1:1,5 

 3:1,19 

 2:5,1–4 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive SV-sida 

 

Sida i SV Sida i MS 

 9 1 

 12 7 

 15 12 

 18 16 

 21 22 

 24 26 

 27 30 

 30 35 

 33 40 

 36 44 

 39 49 

 42 53 

 45 57 

 48 60 

 51 64 

 54 68 

 57 72 

 60 76 

 63 80 

 66 84 

 69 88 

 72 92 

 75 96 

 78 99 

 81 103 

 84 107 

 87 112 

 90 116 

 93 120 

 96 125 

 99 129 

 102 133 

 105 137 

 108 142 

 111 147 

 114 151 

 117 155 

 120 160 

 123 164 

 126 169 

 129 173 

 132 177 

 135 181 

 138 186 

 141 190 

 144 194 

 147 199 

 150 203 

 153 208 

 156 213 

 159 217 

 162 221 
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 165 226 

 168 230 

 171 231 

 174 235 

 177 239 

 180 244 

 183 248 

 186 253 

 189 257 

 192 262 

 195 266 

 198 271 

 201 275 

 204 279 

 207 284 

 210 288 

 213 293 

 216 297 

 219 301 

 222 305 

 225 310 

 228 314 

 231 318 

 234 323 

 237 328 

 240 332 

 243 336 

 246 341 

 249 345 

 252 350 

 255 354 

 258 359 

 261 364 

 264 369 

 267 374 

 270 378 

 273 383 

 276 388 

 279 393 

 282 398 

 285 402 

 288 407 

 291 412 

 294 417 



ERRATA 
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Förteckning över errata 

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

 

  skall ändras till 

  47:  6  φαλλοζ  ϕαλλος 

116:  9  runor: [se bilaga, ej ᚴᚮᛚ] runor: ᚴᚫᛚ 

texten till bild nr 25  nu förlorad målning  nu förlorad skulpturgrupp 

301:  1 Räfts- och Rättarresan Räfts- och Rättar-Resan 

337:25 Räfts- och Rättarresan Räfts- och Rättar-Resan 

339:  1 Räfts- och Rättarresan Räfts- och Rättar-Resan 

353:21 Räfts- och Rättarresan Räfts- och Rättar-Resan 

texten till bild 19–24 Räfts- och Rättarresan Räfts- och Rättar-Resan 

363:33 φαλλοζ  ϕαλλος 

399:  2 Räfts- och Rättar-resan Räfts- och Rättar-Resan 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 56:1.  MS pag. 297. 

Dok. nr 56:2.  Framsidan av omslaget till första häftet 1906.  

Dok. nr 56:3.  Tre varianter av förlagsbandet 1906.  

 





Dok. nr 56:1. MS pag. 297.



Dok. nr 56:2. Framsidan av omslaget till första häftet 1906. 
                        Illustration av Arthur Sjögren. 
 



Dok. nr 56:3. Tre varianter av förlagsbandet 1906.
                Illustration av Arthur Sjögren.  
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