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Särskilda anvisningar

Se Allmänna anvisningar i början av sviten av textkritiska kommentarer i Samlade

Verk. Här följer särskilda anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 61,

vilken omfattar Siste riddaren, Riksföreståndaren och Bjälbo-Jarlen.

Replikrubriker och i manuskripten understrukna rollnamn i scenanvisningstext återges i

SV 61 med kapitäler; enstaka avvikelser från denna princip noteras särskilt i

förteckningarna nedan.

I Strindbergs manuskript förkortas ofta personnamn (och andra rollnamn) då de

fungerar som replikrubriker och då de förekommer i scenanvisningar. Dessa

förkortningar bibehålles mestadels i förstaupplagorna, och understundom har

förstaupplagorna även förkortat namn som i manuskripten är fullständigt utskrivna. I

SV 61 har dylika namnförkortningar konsekvent lösts upp, dvs. t.ex. Erik T. återges

Erik Trolle, Gårdsm. återges Gårdsmästaren. Däremot följer SV 61 strikt

manuskriptens växlingar mellan olika namnformer, t.ex. växlingar av typen Sten Sture /

Sture / Sten.





SISTE RIDDAREN
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Textläget

Sgs på KB bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Siste

riddaren i SV. Första upplagan (U 1, tryckt 1908, utgiven 1909) har använts som

komplementtext. I några fall (se nedan s. 19 f.) har texten etablerats med stöd av de

ändringar och rättelser som Sg dels infört i ett exemplar av U 1 (SgKB:82/70), dels

noterat på en lös lapp (SgNM 1:7,22).

I Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv finns en avskrift, i vilken vissa ändringar

införts. En del av dessa ändringar kan ha initierats av Sg – att Sg inför urpremiären på

Dramaten den 22/1 1909 diskuterade replikändringar med regissören Emil Grandinson

framgår av hans korrespondens med denne. Dessa ändringar har dock inte påverkat

etableringen av SV:s text, då attributionen är osäker och då Sgs ändringsförslag

uppenbarligen endast varit tänkta som modifieringar i förtydligande syfte för scenens

bruk. (Se härom t.ex. brev till Grandinson, daterat den 19/12 1908: »Då publiken

knappast vet hvad ’notslangan’ är (fastän den är presenterad i Akt V:l, så tror [jag] att

Anna Bielkes replik sid. 147 kan låta barockt! // Ordet kanon har jag undvikit emedan

för modernt; ’skyttet’ är rigtigt men hårdt! Föreslå! Kanske vi måste ta ’kanon’ för att

bli förstådda, hvilket ju är hufvudsaken!»)

Första upplagan (U 1) med titeln Sista Riddaren / Skådespel i fem akter / af / August

Strindberg (160 s., satsyta: 15 × 8,5 cm) trycktes i Stockholm 1908 av A.-B. Fahlcrantz’

boktryckeri och gavs ut av Björck & Börjesson i Stockholm 20/1 1909 (se textvolymen

s. 421). Av korrespondensen med förlaget framgår att Sg själv läste korrektur (se

textvolymen s. 419). Korrespondensen tyder vidare på att U 1 sattes efter en av

förläggaren ombesörjd avskrift, inte efter MS; MS uppvisar inte heller spår av

tryckerihantering (se textvolymen ss. 419 resp. 425). U 1 är behäftad med många

tryckfel – iögonenfallande är förvanskningen redan i titeln (»Sista» i st.f. »Siste») och

interpunktionen är hårdhänt normaliserad. Enligt förlagskontraktet (SgNM E:8) skulle

U 1 tryckas i 3.000 exemplar. Anders Ollfors uppger i August Strindberg i bibliografisk

och bibliofil belysning, 1987, s. 28, att en del av upplagan senare övertogs av Bonniers

från Björck & Börjesson och att de övertagna exemplaren försågs med en

lappkancellans med texten »Stockholm. Albert Bonniers förlag».
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Under Sgs livstid utkom inga utländska utgåvor av Siste riddaren, inte heller är

några av honom auktoriserade otryckta översättningar kända.
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Utgivarens egna ändringar

Vad gäller hanteringen av Sgs förkortningar av rollnamn och replikrubriker, typografisk

praxis etc., se Särskilda anvisningar ovan.

Sid- och radhänvisning ges till SV.

  15:21 Göran återgivet med gemener trots understrykning i MS och återgivning

med versaler i U 1

  30:  5 de tre punkterna före utan införda av utgivaren; ändringen vidtagen med

stöd av MS:s bruk i övrigt (se t.ex. 38:2, 47:12 och 47:14)

  33:12 bemannar återgivet med initial gemen trots att såväl MS som U 1 har versal,

dvs. Bemannar; av Sg uteglömd korrigering, i samband med ändring i

marginalen

  46:  4 Göran återgivet med gemener trots understrykning i MS och återgivning

med versaler i U 1

  48:  9 hakparentes införd runt Obs! Herman [– – –] reträtt!

  50:  3 Musik! Ridå! kursiverat trots att MS saknar understrykning och U 1 avstår

från typografisk markering

  76:  6 Komtoristen harmoniserat till Komptoristen

         8 Komtoristen harmoniserat till Komptoristen

       15 Komtoristen harmoniserat till KOMPTORISTEN

  81:21 Komtoristen harmoniserat till Komptoristen

  82:  1 Komtoristen harmoniserat till KOMPTORISTEN

       13 Komtoristen harmoniserat till Komptoristen

140:  7 kärrebössan – se nedan s. 20



– TK 61 –

12

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk

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

  [9]: 8 DEN FÖRRES HUSTRU / hans Hustru [SV: den förres Hustru i

fortsättningen ges ej dylika förtydliganden av SV:s typografiska återgivning

av MS resp. U 1]

       18 [ordningsföljden i namnuppräkningen oklar p.g.a. tillägg i MS; SV följer

U 1:s arrangemang]

[11]: 3 etc. [i MS har sidhänvisning för de olika scenernas paginering antecknats;

dessa sidhänvisningar har ej återgivits i U 1, så ej heller i SV]

 15:  9 S:t Göran / S. Göran

       21 halfhögt / (halfhögt)

 17:17 Lars / Lars

 18:  2 Du är / hva, Du är

        6 Erik A / Erik A

  26: 1 SKÄNKEN / Vinskänken

      19 nu I gossar / nu, gossar

 33:22 yngsta. Och / yngsta. »Och

 39:28 kyssa på hand / kyssa hand

 41:  9 orda med / orda vid

 44:28 JOHAN M. / [MS saknar replikrubrik, uteglömt vid inskott av Anna Bielkes

stickreplik]

 45:  4 derpå seglade / och så seglade

 46:13 Te Deum! Ty / Te Deum först! Ty

 53:19 det annat / här annat

 61:  7 verlden». / verlden.»

 69:  2 Ja, man / Man

        7 annars / annas

 72:13 klubban; de / klubban; De

 89:12 Plato / Timaios

      18 att det / så det
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102:  2 bli kvar / sitta qvar

117:30 så / Så

126:  2 varelse / menniska

135:20 att se / se

138:17 Ridå. // [Ridå] / Slut!

139:  1 Tablå / scen

         7 Kastellanen / Kastellanen

147:12 dö / gå bort
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk

Vad gäller hanteringen av Sgs förkortningar av rollnamn och replikrubriker, typografisk

praxis etc., se Särskilda anvisningar ovan.

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

  [7]:  1 Siste / Sista

          2 Fem Acter / SKÅDESPEL I FEM AKTER

  [9]:14 Electus / ELEKTUS

[11]:13 från 2a Akten / (från 2:a akten)

   15:  1 Rådhuskällaren; till / Rådhuskällaren: [nytt stycke] till

          3 det är / der är

        12 Fria utgångar / Från utgången

        13 fonden. [blankrad] När / fonden. [nytt stycke] När

   16:  2 skall icke / skall inte

        22 lite dåligt / litet dåligt

        25 Hur många / Huru många

   17:28 förstått! – Men / förstått. Men

   18:14 Fyffan / Fy fan

   20:18 – Är det / Är det

   21:  7 nick af / nick från

        15 Näej! / Nej!

   22:13 om tider! / om tiden.

   23:29 räckt sin / räckt ut sin

   25:10 en pott / ett parti

        17 bordslåda / bordlåda

   26:12 glömmer’n / glömmer

        19 dag! – Nu / dag! Nu

   27:25 god aflägsna / god och aflägsna

   29:12 kan Sten / kan Sten

   30:  9 det är icke heller / icke heller

        25 timma / timme
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   31:10 Herman I / [U 1 utelämnar replikrubriken]

   32:13 att få sjelf / att sjelf få

        18 kännas / kännes

   33:19 Eliab / Elias

   34:12 olivtelningar / olivtelningen

        16 Herren / Herre

   35:14 lite nygirig / litet nygirig

   36:  5 Sture. [nytt stycke] Herr Sten / Sture. Herr Sten

   37:  1 i denna / denna

        12 förspråkare / förespråkare

        14 förspråkare / förespråkare

   38:14 – Tron / Tron

        21 skall icke / skall inte

   40:11 om? – / om?

   41:21 Kristiern / Kristian

   42:10 Westerås’ / Vesterås

   43:15 icke säga / inte säga

   44:10 Arme alle / Arme alla

        20 fjälla’n / fjäll’n

        24 hit! – / hit!

   45:28 sägen / säger

   47:20 som en / såsom en

        24 frände hör! hör på / frände, hör här på

   48:  9 Obs. Herman Isræl får sjelf uppfinna en hederlig reträtt! / [texten saknas i

U 1]

        12 vill jag lefva många år till / vill jag ännu lefva i många år

sig, går / sig upp, går

   59:  4 tillbaks / tillbaka

   60:  8 Och så / Också

   64:  6 till! – Jag / till! Jag

        12 – Han / Han

        26 Du! – Hvad / Du! Hvad
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   68:20 mig! – Farväl / mig! Farväl

        24 Sten / STURE

   72: 6 Komptoristen / KONTORISTEN

        10 Komptoristen / KONTORISTEN

        16 komtor / kontor

        20 komtor / kontor

        22 König / C. KÖNIG

   73:  6 vårt förderf / vår undergång

          9 riksföreståndarvalet? –  / Riksföreståndarevalet?

        21 annat! – Kan / annat! Kan

        30 … men / Men

   75:  9 denna / denne

   76:19 lagom! – / lagom!

   77:  3 komptorist / kontorist

          5 må tro / mån tro

   78:19 inte är / icke är

   84:  8 går icke / går inte

   87:16 Sturen? – / Sturen?

   89:14 ner? – / ner?

   90:15 in / komma in

        19 har / har

        21 till / tills

        26 icke han / han icke

   91:  4 Han frågar mig, om jag vill bli fadder åt hans son / [U 1 återger de fem i MS

understrukna orden utan typografisk markering]

          9 Och så / Också

   93:  5 förbud! och hvilket / förbud, hvilket

          8 ensamna / ensamma

        22 Vill ni börja? / [Paus] / Sture // Vill Ni börja? / STURE

        25 Gerna! – Ni // Gerna! / Paus. / Ni

   94:  2 Stäkes / Stäkets

          6 slottet? – / slottet?
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   96:23 äro mig / äro för mig

   97:13 Stäkes / Stäkets

   98:17 ondt tyg / ondtyg

        18 ännu en / än en

   99:12 med i sundet / nere i sundet

        27 bä, bä, bä, / bä, bä,

102:  2 var / var

105:  1 Stäkes / Stäkets

106:14 – Vänd / Vänd

108:29 tider tala / tider att tala

109:  8 simma / simma

111:26 – Kung / Kung

115:  5 kanonsvansar / kanonskansar

       23 flaggen / flaggan

117:  7 Jöran / Göran

       15–16 [U 1 saknar MS:s hakparentestecken]

       24 skytterit / skytteriet

118:  5 begript / begripit

       29 – Kanske / Kanske

119:12 Gustaf E / [U 1 utelämnar replikrubriken]

121:20 Sten / STURE

       24 lite / litet

122:20 Gustaf E / STURE

       29 Stäkes / Stäkets

125:  4 Kristina / [U 1 utelämnar replikrubriken]

         8 käraste / käresta

       13 – Det / Det

       14 – Idel / Idel

       23 han / han

126:25 varningar / varningen

127:29 Allt / Allting

128:  4 Väktarn? – / Väktaren?
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130:  3 lyder! – Om / lyder: Om

133:19 syns / synes

       23 ensamna / ensamma

135:20 in, utan / utan

136:23 göra / att göra

       27 Reser sig / Reser

       30 kunde / kunna

       33 hämnd / härnad

       34 – Jag / Jag

138:11 Ensamna! – Så ensamna / Ensamma! – Så ensamma

140: 6 Ensamna / Ensamma

       18 – Låt / Låt

143:27 minnes / minns

147:  9 sägen / säger

148:16 Heming, Sturevännen / Heming Gad, Sturevännen

       17 ord, ett ord till / ord till

       19 ifrån / från

       22 ensamt / endast

149:21 smedsson / smedson

150:27 engelen / engeln

151:20 Magnus Gren // MAGNUS G. / in.

       31 grönska! [nytt stycke] Hör! / grönska! Hör!
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Ändringar och rättelser av Strindberg i två exemplar av
första upplagan och på en särskild rättelselapp

Som påpekats ovan i redogörelsen för textläget har SV:s text i några fall etablerats med

stöd av de ändringar Sg infört i ett exemplar av U 1, respektive noterat på en lös lapp.

Bokexemplaret, som förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm (signum:

SgKB:82/70), bär Signe och Henrik Svanfeldts exlibris. På ett inbindningsark, infogat

före titelsidan, har Sg skrivit med blyerts: »Manuskript. Med rättelser. / Direktörs-

Exemplar. / från / Författaren.» Det torde vara fråga om ett av de exemplar som

tillställdes Dramatens direktör Knut Michaelson inför uruppförandet av Siste riddaren

(se Brev 17, s. 260 resp. s. 263), och med blyerts har Sg noterat ändringar och rättelser.

På Kungliga Biblioteket förvaras likaså en lös lapp (SgNM 1:7,22) där tio

ändringspassager (i stort överlappade av ändringarna i SgKB:82/70) noterats.

Registreringen nedan är fullständig och i varje särskilt fall ges uppgift om SV:s

läsart. Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter ges sidhänvisning till

SgKB:82/70 (U 1).

Efter det att SV:s textvolym utkommit av trycket har ytterligare ett exemplar av U 1

med egenhändiga rättelser och ändringar av Sg påträffats. Exemplaret, vilket upptogs

som nr 40 i katalog 39 från Mats Rehnströms antikvariat Rara böcker & handskrifter,

Stockholm, 2002, inköptes detta år av KB. På omslaget har Sg skrivit med blyerts:

»(Manuskript) (Får ej utlånas, aldra minst åt journalister.) förf.» I exemplaret har Sg

med blyerts noterat elva ändringar och rättelser, likalydande med de elva första här

nedan registrerade korrigeringarna, dvs. t.o.m. 140:7 / 147. (Vad gäller den elfte

korrigeringen, där SgNM 1:7,22 och SgKB:82/70 skiljer sig åt, har exemplaret

notslangan.)

  15:12 /  [9] e »här och där.»: Från utgången ä t Fria utgångar; ändrat i såväl

SgKB:82/70 som SgNM 1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett

banalt tryckfel]

  26:12 /   21 f »inte så snart»: glömmer ä t glömmer’n; ändrat i såväl SgKB:82/70

som SgNM 1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett banalt

tryckfel]
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  33:19 /   29 e »det var om»: Elias ä t Eliab; ändrat i såväl SgKB:82/70 som SgNM

1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett banalt tryckfel]

  34:12 /   30 f »dina barn»: olivtelningen ä t olivtelningar; ändrat i såväl

SgKB:82/70 som SgNM 1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett

banalt tryckfel]

  44:20 /   42 f »om ni rår»: fjäll’n ä t fjälla’n; ändrat i såväl SgKB:82/70 som

SgNM 1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett banalt tryckfel]

  91:  9 /   93 f »skickar han en gåva»: Också ä t Och så; ändrat i såväl SgKB:82/70

som SgNM 1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett banalt

tryckfel]

107:15 / 111 e »gro de bättre.»: Dåligt råd str i såväl SgKB:82/70 som SgNM

1:7,22 [MS har »gro de bättre. Dåligt råd!» vilket i U 1 förvanskats till

»gro de bättre. – Dåligt råd!»; SV:s läsart lyder »gro de bättre.»]

115:  5 / 119 e »borgen synas»: kanonskansar ä t kanonsvansar i såväl SgKB:82/70

som SgNM 1:7,22 [så även i MS och SV, U 1 har här ett banalt

tryckfel]

118:  1 / 122 e »riktar du med»: handspraken ä t handspaken i SgKB:82/70 [så

även i MS och SV, U 1 har här ett banalt tryckfel]

136:27 / 143 e »frågar du! – -Reser»: sig tillagt i såväl SgKB:82/70 som SgNM

1:7,22 [så även i MS (där tillagt med blyerts) och SV]

140:  7 / 147 e »invid stora»: notslangen ä t notslangan i SgNM 1:7,22, ä t

kärrebossan i SgKB:82/70 [MS har »notslangan»; SV följer

SgKB:82/70 men korrigerar till »kärrebössan»]

149:  5 / 156 e »givit oss!» : [Vänder sig mot likrummet som om hon talade till Den

Döde] tillagt i SgKB:82/70 [så även i SV]

150:23 / 158 e » en bön var!»: [Generalpaus.] tillagt i SgKB:82/70 [så även i SV]

151:  3 / e »betslen på hästarne!»: [Paus.] tillagt i SgKB:82/70 [så även i SV]

         8 / e »är förgånget.»: [Paus.] tillagt i SgKB:82/70 [så även i SV]
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Beskrivning av originalmanuskriptet

Originalmanuskriptet till Siste riddaren förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm

(signum: V.f. 196 d:l, Nylins samling). Det består av 113 blad – samt ett färgtryck (se

nedan) – inlagda i en kartongmapp. Papperssorten är Lessebo bikupa; vissa blad bär

årtalen 1895, 1900, 1903 resp. 1905 i vattenstämpeln, andra saknar vattenstämpel eller

årtal i vattenstämpeln. Formatet är genomgående 22,5 × 31 cm.

MS är i mycket gott skick. Texten är – med några undantag, vilka redovisas nedan –

skriven på bladens ömse sidor och omges av en kritram. Dessa kritramar, som utförts i

olika färger, har dragits med hjälp av en schablon, och uppenbarligen har ramarna gjorts

före nedskrivandet av texten. Bläcket är svart, vissa ark smyckas av anfanger och andra

detaljer utförda med färgkrita (se vidare nedan). MS har i efterhand bearbetats med

bläck, blyerts, anilinpenna samt röd och brun krita; dessa ändringar redovisas nedan

ss. 25 ff. resp. 31 f. MS uppvisar inga spår av tryckerihantering och som framgår av

textvolymens redogörelse (s. 419 ff.) torde texten ha satts efter en av förläggaren

ombesörjd, numera förkommen, avskrift. Ett representativt manusblad avbildas som

dok. nr 61:1 i föreliggande kommentar.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av manuskriptets utseende, paginering

etc.

Kartongmappen som MS ligger i har klätts med först ett styvt papper och däröver ett

tunnare pergamentpapper. Dessa två papperslager har fästs med rött lack. Med samma

lack är likaså två – numera fragmentariska – förseglingsband av tyg fästade (det ena

bandet är rött, det andra gult).

På det styva papperet, med texten vänd inåt (dvs. mot kartongmappen), står med Sgs

piktur inom brun kritram: »Typer / och / Prototyper / Inom / Mineralkemien. /

[Festskrift till firandet af Berzelii femtioårs- / minne.] / af / August Strindberg.» Texten

är skriven med svart bläck, anfangerna T och P är utförda med röd krita. På samma

papper, likaså med Sgs piktur, står längst upp i högra hörnet »942» och på en invikt flik

av papperet står: »Rise, oh Sun! [följt av tre punkter arrangerade som en pyramid]». På

det tunnare papperet, likaså med texten vänd inåt, står med röd krita: »Dikter.»

På kartongmappens framsida har Sg (på det tunnare papperet, med texten vänd utåt)

textat: »Siste Riddaren. / Fem Acter / af / August Strindberg.» Textningen är utförd med
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svart bläck, anfangerna S, R, F, A, A och S är utförda med rött bläck. Runt texten har en

ram dragits med grön krita.

Det egentliga manuskriptet föregås av ett massproducerat färgtryck, signerat »Rich.

Larson». Motivet utgörs av en riddare till häst i en mörk, snötyngd granskog; i

bakgrunden avtecknar sig ett torn med upplyst fönster. Med knäppta händer och nedböjt

huvud synes riddaren djupt försjunken i bön. Bilden, som är utförd i tidstypisk

jugendstil, utvecklar en rik färgprakt: under en gråblå himmel och mot de bruna

trädstammarna lyser i rött och gult riddarens mantel och hjälmbuske, samt hästens

seldon – andra detaljer att lämna därhän. Färgtrycket avbildas som dok. nr 61:2 i

kommentaren.

Av MS:s 113 blad har 109 blad – huvudsakligen i form av vikta helark – samlats i tio

buntar, vilka hålls samman av tråd i arkryggen. Tre av buntarna – den första samt de två

sista – är dessutom förstärkta med klisterband. Vidare är buntarna försedda med

påklistrade – numera fragmentariska – flikar, som markerar var de olika akterna och

scenerna börjar. De tio buntarna har en genomgående paginering från »1» till »213»,

och bladen har paginerats på både fram- och baksida. De föregås av fyra opaginerade

blad: först ett vikt helark med ett inlagt blad, därefter ett ensamt blad.

På det vikta helarkets första sida (baksidan är blank) står med Sgs piktur: »Siste

Riddaren. / Fem Acter / af / August Strindberg.» Texten är skriven med svart bläck,

anfangerna S, R, F, A, A och S är utförda med rött bläck. Runt texten har en ram dragits

med gul krita. Under ramen har Sg skrivit med blyerts: »(Författarens Original)».

Därunder återfinns KB:s stämpel.

Det inlagda bladet bär på framsidan (baksidan saknar text, dock har en röd kritram

dragits) rubriken »Personer:», anfangen P är utförd i grön krita med svart bläckkontur.

Runt texten har en ram dragits med brun och röd krita.

Det vikta helarkets andra framsida (baksidan är blank) bär rubriken »Sceneri:»,

anfangen S är utförd med gul krita. Runt texten har en ram dragits med blå krita. Med

blå krita har bokstaven A skuggats i »Akt I.», »Akt II.» etc., och med brunröd krita har

på samma sätt de romerska siffrorna markerats.

Det fjärde bladets framsida (baksidan saknar text, dock har en grön kritram dragits)

bär rubriken »Akt I.»; anfangen, liksom punkten, är utförd i röd krita med svart

bläckkontur. Runt texten har en ram dragits med grön krita.
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Därefter följer de tio buntarna med sidor paginerade »1»–»213». Texten omges, som

påpekats ovan, genomgående av en kritram, dragen med schablon. Nedan förtecknas

inkonsekvenser i pagineringen samt förekomsten av blanka sidor och av eventuell

utsmyckning etc.; däremot anges ej för varje sida med vilken färg kritramarna dragits.

Inalles, inklusive titelsida och andra opaginerade sidor, omfattar MS 216 textsidor.

p.   1: anfangen H i »Hvalfen» utförd i blå krita med svart bläckkontur

p. 17: anfangen M i »Måns» utförd i grön krita med svart bläckkontur; rött lack i övre

kanten

p. 32: lokaliseringstecken med röd krita

p. 40: lokaliseringstecken med röd krita

p. 41: anfangen P i »Pukor» utförd i gul krita med svart bläckkontur

siffran 44 har ej utnyttjats vid pagineringen, direkt efter p. 43 följer p. 45

p. 46: i marginalen har »Bielke,» skrivits med blyerts; skälet till anteckningen är icke

uppenbart och handen torde ej vara Sgs

p. 54: lokaliseringstecken med röd krita

p. 61: lokaliseringstecken och markering med röd krita

p. 62: anfangen D i »Det» utförd i blå krita med svart bläckkontur

p. 64: anfangen A, liksom punkten, i »Akt II.» utförd i röd krita med svart bläckkontur

p. 65: saknar text, dock har en kritram dragits

p. 66: anfangen E i »Ett» utförd i gul krita med svart bläckkontur

p. 82: anfangen G i »Gustaf» utförd i röd krita med svart bläckkontur

p. 88: lokaliseringstecken med brun krita

p. 94: anfangen H i »Hanseaternas» utförd i röd krita med svart bläckkontur

p. 95: textändring markerad med röd krita i marginalen

p. 113: rubriken »Sakristian i Upsala Domkyrka.» struken med röd krita, i övrigt saknas

text; anfangen S utförd i röd krita med svart bläckkontur (jfr p. 116)

p. 114: anfangen A, liksom punkten, i »Akt III.» utförd i röd krita med svart bläckkontur

siffran 115 har ej utnyttjats vid pagineringen; dock har en sida utan text lämnats mellan

p. 114 och p. 116, och denna sida har också försetts med kritram

p. 116: i rubriken »Sakristian i Upsala Domkyrka.» har anfangen S utförts i röd krita

med svart bläckkontur, anfangerna U och D i blå krita med svart bläckkontur
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’p. 139.b)’: mellan p. 139 och p. 140 finns ett ursprungligen opaginerat blad med

rubriken »Akt IV.» på framsidan, anfangen är utförd i röd krita med svart

bläckkontur; denna sida har med blyerts märkts »139.b)», handen är icke Sgs;

baksidan saknar text och paginering

p. 140: anfangen S i »Skogstrakt» utförd i blå krita med svart bläckkontur

p. 142: mellan p. 141 och p. 143 har två sidor paginerats »142»; i redovisningen av

manuskriptändringar nedan har den andra av dessa sidor av utgivaren betecknats

»142[B]»

’p. 150.b)’: mellan p. 150 och p. 151 finns ett blad med rubriken »Akt V.» på

framsidan, anfangen A är utförd i röd krita med svart bläckkontur; denna sida har

ursprungligen varit paginerad »183», men Sgs paginering är struken och sidan

har i stället med blyerts märkts »150 b)», handen är icke Sgs; baksidan, som

saknar text, har struken paginering »184»

p. 151: anfangen V i »Vallen» utförd i röd krita med svart bläckkontur

p. 155: med röd krita har Sg särskilt markerat att han avser variant b av musiken till den

anförda folkvisan (jfr textvolymen s. 117:16; SV följer U 1)

p. 191: anfangen S i »Stockholms» utförd i röd krita med svart bläckkontur;

pagineringen ändrad av Sg från »185» till »191»

p. 193: pagineringen ändrad av Sg från »191» till »193»

p. 213: baksidan till p. 213 (sista textsidan i MS) är opaginerad och saknar text, dock

har en kritram dragits
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Ändringar i originalmanuskriptet

Ändringar har gjorts i MS med bläck, blyerts och anilinpenna. Endast i ett fåtal fall,

vilka noteras särskilt nedan, finns skäl att attribuera ändringarna till någon annan än Sg.

Ändringar med bläckpenna

Vid sidan av de större ingrepp som registreras nedan har ändringar i interpunktionen

och av enstaka (eller delar av) ord upptagits när de bedömts vara av semantiskt eller

stilistiskt intresse.

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter till MS. Samtliga här registrerade

ändringar har av utgivaren bedömts vara gjorda av Sg. Vissa ändringar är gjorda med

tunnare bläckskrift än skriften i övrigt; troligen har Sg här använt annan bläckpenna

(eller annat bläck), vilket tyder på att dessa ändringar tillkommit i efterhand. I

förteckningen nedan markeras ändringar av detta slag med formuleringen »avvikande

bläckskrift».

  [9]:10 / opag.:11 f »först»: hans far, tillagt med avvikande bläckskrift

        17 /          18 e »Cord König [följt av dito-tecken]»: Kastellanen tillagt med

avvikande bläckskrift

        21 /          20 e »Tärnor,»: Borgmästaren tillagt med avvikande bläckskrift

   15:  3 /       1:  6 f »stamhvalf»: Guldsmedernas str

             /            7 e »stambord»: för Stadens Rådmän tillagt

          4 /            8 e »fana med»: S. Eligius ä t Sankt Erik

        22 /       3:11 f »med vinskänken»: concitierar ä med avvikande bläckskrift t

confererar

   16:27 /       5:  8 e »så många,»: förstås str med avvikande bläckskrift samt vi

tillagt

   17:  4 /          14 e »Klok karl,»: krögare! /  S k ä n k e n. Man kan aldrig veta …

/

E r i k  A  Kan man inte? Herr Erik ä t krögare! Man kan aldrig

veta … Herr Erik
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   21:  9 /     11:15 e »mot fonden.»: hakparentestecken str

   24:21 /   16:  5 f »kom Engelbrekt»: Och så ä t Så

   25:24 /   18:  5 f »hvalf»: Guldsmedernas ä t ett

e »vinstocken;»: men borgmästare och råd sitter der, också ä t

borgmästare och råd sitter der,

   28:  6 /   22:  5 f »på Natt!»: från str

        14 /        12 f »miste förståndet»: som ä t hvilken

   29:12 /   24:  4 f »emedan»: kunde str

        25 /        15 f »ut och»: går ä med avvikande bläckskrift t  far

        26 /        17 f »Lars S»: det ofullständigt utskrivna repliknamnet Herman str

   30:22 /   26:16 f »en ny regent»: att få tillagt

   31:  2 /   27:13 e »är qvar!»: och Kalmar! framför allt Kalmar! tillagt i

marginalen

        26 /   29:  1 e »Westeråsnyckeln!»: / G u s t a f  E. ä t Nu kann I gå på

Brunbäcks

   32:13 /   30:  5 f »äskar»: begär str

             /          6 f »Sten Svantes»: att ä med avvikande bläckskrift t det

        15 /          9 e »Högtidlig»: tystnad.] ä t tystnad; alla se uppåt fonden]

        23 /   31:  2 f »år i Rom»: I tjugo ä med avvikande bläckskrift t Tjugo

   33:12 /   32:10 f »Bemannar sig»: En stol bäres fram; han sätter sig; tillagt i

marginalen; lokaliseringstecknet med rödkrita

        19 /   33:  3 f »det var»: Se samt det ofullständigt utskrivna ordet icke str

   34:18 /   35:  9 f »Han säger»: hvarpå de tåga ut; men str

        22 /        12 e »Trolle»: ber om företräde troligen tillagt i efterhand

   35:14 /   36:11 e »var lite»: nyfiken ä t nygirig

        25 /   37:  4 e »till Sture»: fem ord, föregångna av semikolon, str; de tre

första troligen visar han icke, det sista troligen på

        27 /          7 f »att hembära»: för str

   36:20 /   38:17 e »beställde»: för str

        25 /   39:  8 f »Edra sinnen»: äro str

   37:17 /   40:13 f »medlaren»: bli ä t vara
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        19 /        15 e »vilja eller»: icke! Nog ordadt! ä t icke! / E r i k  T.  H a n

önskar intet högre, nu då han söker till Archidiakonus … /

S t u r e. Han har mitt förord om så det vore till Archiepiscopus

efter Jakob Ulfsson. / H e m i n g  G [bullrar] / S t u r e  Nog

ordadt! [tillägget, som skrivits i marginalen, har markerats med

rödkrita]

        30 /        18 e »deruppe!»: Heming Gads följande replik synes vara inklämd i

efterhand, överst på p. 41

   39:  7 /   43:  3 f »höra upp»: upphöra str

        11 /          8 f »Spörj»: Fråga str

        23 /   45:  2 f »Han får»: S t u r e  ä t  H e m i n g  G

   41:  9 /   48:  1 e »Låt mig»: tala ä t orda

        30 /   49:11 f »ditt öde»: bära ä t draga

        34 /        16 e »som»: – – – ä t en ros

   42:10 /   50:  7 e »nycklar»: och Westerås’ tillagt

        30 /   51:14 e »för mycket»: godt tillagt

             /        15 f »för öppen»: är tillagt

   44:  7 /   53:16 e »han»: ser inte illa ut ä t är grann karl

             /        17 e »men»: han str

        15 /   54:  8 e »är så»: glad ä t skämtsam

        20 /        12 e »om Ni»: kan ä t rår

        29 /        16 f »När jag icke»: A n n a  B  Men fort, de blåser snart till taffeln,

hörde jag! tillagt [Anna Bielkes replik är sålunda inskjuten i det

som ursprungligen var en sammanhängande replik av Johan

Månsson med början Du, ensam, Anna (44:24); tillägg i

marginalen; lokaliseringstecken med röd krita]

   45:  4 /   55:  7 f »jag till Kalmar»: for ä med avvikande bläckskrift t seglade

        23 /   56:14 e »har fått»: undsättning! ä med avvikande bläckskrift t hjälp till

belägringen!

        28 /        16 e »Har»: Kalmar ä med avvikande bläckskrift t Kalmarhären

   46:17 /   58:  2 e »Nåde»: har kallat  ä med avvikande bläckskrift t har låtit

kalla
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   47:  2 /        16 e »kan»: misstaga sig  ä med avvikande bläckskrift t ta miste

             /        17 f »och ovän»: vänner ä t vän

   48:10 /   61:  1 f »Heming G Finns»: Obs. Herman Isræl får sjelf uppfinna en

hederlig reträtt! tillagt med avvikande bläckskrift; tillägget, som

skrivits nederst på sidan, har markerats med rödkrita

        12 /         4 f »reser sig»: Johan str

        13 /         6 e »skall Du»: se ä med avvikande bläckskrift t veta

        15 /         9 f »af lifvet»: har ringa glädje haft ä med avvikande bläckskrift t

fick ringa glädje

        16 /        10 e »men Du»: är tillagt med avvikande bläckskrift

   49:13 /   63:  1 e »Jag»: förde ä med avvikande bläckskrift t bringar

   57:22 /   73:  2 e »eldar opp»: och blandar gift … . tillagt

   58:  6 /        15 e »hjelpa mig»: ut tillagt

   59:  5 /   75:10 e »Sture in»: från venster tillagt

          8 /         11 f »Är biskop»: S t e n  S  ä t  S t u r e

   64:  6 /   82:  2 e »Derför har»: jag tillagt

   65:27 /   84:10 e »ursäkt! –»: Men han ä t Han

   68:21 /   88:12 e »ser efter»: huset! / [Ridå] ä t huset! / K r i s t i n a Tänk, att

han kom inte! / S t e n  Ja, de är elaka mot oss lilla vän! men vi

får tåla’t! [tillägget, som skrivits i marginalen, har markerats

med brun krita; i tillägget noteras följande ändringar: är elaka

str med blyerts och sedan tillagt med blyerts; vi tillagt]

        26 /        15 e »De»: nämnda str

             /        16 e »Erik A»: stanna.] ä t stanna. Det har mörknat på scenen]

   69:12 /   89:15 e »Skall Du»: gå ä t ut

   70:26 /   92:  1 e »Se nu»: går ä t stiger hon

   72:  8 /   94:  9 f »[ordförande»: K ö n i g  ä t  B r e m s

        13 /        12 f »[slår med»: K ö n i g  ä t  B r e m s

        22 /   95:  8 f »König»: C o r d str

   74:20 /   98:  8 f »Arcimboldus»: med det rysliga namnet  tillagt i marginalen

   75:  9 /   99:  4 f »legat»: med en str

        26 / 100:  5 e »trumf!»: några ord str; det första ordet är på
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   76:17 / 101:  5 f »[Allmän»: B r e m s  str

e »uppståndelse»: ; de se på hvarandra tillagt

   80:  7 / 106:14 f »mottagit»: har  tillagt

   81:  6 / 108:  7 f »Sture»: En tillagt med avvikande bläckskrift

   87:  7 / 116:  7 f »Har Sturen»: K a n s l e r n.  ä t  G u s t a f  T.

          8 /          8 f »Kanslern»: det ofullständigt utskrivna ordet

Riksföreståndaren str

   88:20 / 118:  5 e »lärt»: ett oläsligt ord str

   93:  5 / 124:12 f »jag ser»: som ä med avvikande bläckskrift t hvilket

        25 / 125:13 f »låtit skjuta»: ha ä t har

   94:  6 / 126:  7 f »eftersom»: men str

   95:  5 / 127:14 e »Ni»: uppgifves, men väl osant, ha  ä t  uppgifves ha

   96:14 / 129:11 f »vi få»: men tillagt i marginalen

   97:11 / 131:  1 f »att godkänna»: komma ä med avvikande bläckskrift t ärna

   98:  3 / 132:  9 f »Herr Sten»: och str

          6 /        12 f »[Han slår»: S t u r e str

          9 /        16 f »nyligen»: mig tillagt

        16 / 133:  5 e »Allt hvad»: sade nyss ä t Ni sade mig emot nyss

        28 / 134:  2 f »biskopsdrägten»: kastar af  ä t öppnar

   99:  2 /          7 f »Jag tar»: Nu h str

 107:17 / 142[B]:13 e »att helsa»: segrarne [eller möjligen segrarna]  ä t segraren

 108:  3 / 143:  9 f »Stå!»: den ofullständigt skrivna bokstaven M samt Hall str

[Sg har troligen först tänkt inleda repliken med Med resp. Håll;

jfr kontexten]

 110:19 / 147:  6 f »draken»: den tillagt

 111:22 / 149:  2 f »utkorad!»: utnämnd! str

        24 /          3 e »stora nyheter!» / [Ridå.] str

 116:15 / 153:11 e »skytt»: hakparentestecken str

 121:27 / 163:  1 e »av Dig»: då tillagt

 124:11 / 166:12 e »Bed»: så tillagt med avvikande bläckskrift

        18 / 167:  1 f »kikar»: afskedar Skytten; tillagt med avvikande bläckskrift

             /          2 e »sjön;»: hakparentestecken str
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 125:  2 /        14 e »bord;»: hakparentestecken str

        13 / 168:  7 e »bara Du och»: jag, och de små!  ä t  jag!

 126:25 / 170:  8 f »jag har»: Men ä t Och

 128:  8 / 172:12 ovanför »Väktarn [in med»: Sture  str

 131:23 / 177:12 e »[funderar»: hakparentestecken str

 132:  9 / 178:  7 e »Sten! –»: [Det mulnar och mörknar] tillagt i marginalen

        11 /          9 ovanför »Sture [rörd]»: G u s t a f  E  str

 134:25 / 181:  9 f »De strider»: [reser sig] tillagt

 135:  7 /        16 f »Kristina Det var»: St str

        11 / 182:  2 f »gitter»: ville str

        17 /          7 e »öfvergifvit mig?»: / [Ridå] str

        21 /        13 e »väntat henne,»: bjuder denne sitta, räcker handen och ä t

räcker handen, bjuder denne sitta och

        26 / 183:  5 e »må»: se ä med avvikande bläckskrift t gå

e »arma!»: Låt henne hållas! tillagt med avvikande bläckskrift

 136:  4 /        16 f »tre gånger»: gift tillagt med avvikande bläckskrift

 140:12 / 193:  9 f »Ja, så»: A n n a  B i e l k e  ä t  A n n a  B

 141:14 / 195:  7 f »gifvit»: han tillagt

 142:10 / 196:  9 f »bli vi»: Så ä t Då

        16 /        15 f »lär vara»: är str

 143:11 / 198:  3 e »Allmogen?»: Ja str

 145:14 / 201:  1 e »palmer»: midt tillagt

 148:  2 / 204:13 e »[slagen»: hakparentestecken str

          3 /        16 e »innan han»: kommer ut ä t hittar vägen

        12 / 205:  9 e »Och nu»: kommer ä t komma

        22 / 206:  7 e »skam!»: för str

 150:  2 / 208:12 e »nytt ha,»: och ä t när

          3 /         15 e »och de»: kommer hit och bär ä t äro komna hit att bära

        10 / 209:   6 e »Jag har»: dem härnere ä t härute

             /           7 e »för det»: skall ä t må

        15 /         11 e »[går»: hakparentestecken str

 151:  2 / 210:  6 f »vinpressen trampades»: vin str
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          5 /         11 ovanför »Anna B. ’Och Gud»: det ofullständigt utskrivna

repliknamnet Kristina str

        11 /         17 f  »obetvinglig»: trängtan ä t nitälskan

        15 / 211:   5 e »kärleken, så»: skulle han ändå blifva försmådd! str

 152:  2 / 212: 11 f »han fått»: nu str

f »återvändt»: och str

Ändringar med övriga pennsorter

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter till MS. Om inget annat sägs har

ändringen bedömts vara gjord av Sg.

  34:16 /   35:  6 f »välsigne»: Herre ä med anilinpenna t Herren

  35:13 /   36:10 e »Sture»: punkt insatt med anilinpenna

  36:24 /   39:  6 e »beviljar»: kommatecken tillagt med anilinpenna

  37:  1 /        14 e »hade»: hellre tillagt med blyerts [attributionen osäker då

blyertsskriften är otydlig – hellre är skrivet över ett annat

numera oläsligt ord, också det skrivet med blyerts – men

tillägget har i SV – oavsett upphovsman – accepterats såsom

nödvändig ändring]

         2 /        16 e »gåfva»: kommatecken tillagt med anilinpenna

  41:  5 /   47:16 f »jag skall gå»: men str med anilinpenna

  48:12 /   61:  2 e »vill jag»: ännu lefva många år! ä med blyerts t lefva många

år till!

  65:11 /   83:13 e »lyssnar»: utropstecken ä med anilinpenna t frågetecken

  68:21 /   88:13 e »huset!»: texttillägg (med bläck) i marginalen, markerat med

brun krita; i tillägget (jfr ovan s. 28) har är elaka str med blyerts

och sedan tillagts med blyerts

  70:  9 /   91:  1 f »gick»: hon tillagt med anilinpenna; attributionen osäker,

handstilen avviker från Sgs normala, men tillägget har i SV

accepterats såsom nödvändig ändring
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  73:  6 /   95:16 f »i afsigt»: vår undergång ä med blyerts t vårt förderf;

ändringen markerad i marginalen med rödkrita

  90:19 / 120:10 f »rätt»: har understruket med blyerts

  93:24 / 125:13 f »Sture»: [Paus] tillagt med blyerts

109:  8 / 145:  6 e »skall»: simma understruket med blyerts

126:25 / 170:  8 e »Alla»: ska ä med blyerts t skola

136:27 / 186:  5 e »Reser»: sig tillagt med blyerts

147:12 / 203:15 e »lycka att»: få ä med blyerts t ha fått

148:22 / 206:  7 e »ryktet»: endast ä med blyerts t ensamt

150:  8 / 209:  4 f »med oss»: säg ä med blyerts t sig

151:22 / 211:13 e »Fru Kristina»: hakparentestecken runt helsar. De buga sig!

tillagda med blyerts

       25 /         15 e »likrummet»: hakparentestecken tillagt och str med blyerts
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Förarbeten

Till Siste riddaren och dess fortsättningsdrama Riksföreståndaren har inemot 60 blad

och lappar bevarats, vilka kan karaktäriseras som utkast och andra arbetsanteckningar

till de två dramerna. Detta material återfinns huvudsakligen i kartong SgNM 1 i Gröna

Säcken. Som framgår av textvolymens redogörelse för tillkomsten av de två dramerna

(s. 425 ff.) tänkte sig Sg från början att skriva ett drama, i vilket Sten Stures och Gustav

Vasas öden skulle sammanflätas, och en stor del av det bevarade arbetsmaterialet

präglas också av denna ursprungliga intention. Utgivaren har därför valt att här ge en

samlad redogörelse för utkast och andra arbetsanteckningar till såväl Siste riddaren som

Riksföreståndaren. Som också påpekats i textvolymen kan hela detta arbetsmaterial

emellertid inte exklusivt knytas till de två dramerna; Sg hade ju tidigare gestaltat samma

historiska stoff i novellen Kungshamns-Gisslan i samlingen Nya svenska öden

(Hövdingaminnen), och vissa anteckningar – t.ex. de historiska notiserna – kan lika

gärna ha gjorts redan i samband med novellen. Förmodligen är det så att Sg vid

utarbetandet av dramerna plockat fram en del äldre anteckningar, vilka sedan blivit

liggande tillsammans med det material som tillkom 1908.

Nedan redovisas samtliga enheter ur Gröna Säcken som utgivaren bedömt ha

anknytning till Siste riddaren och Riksföreståndaren. Enheter som utgivaren ansett vara

av särskilt intresse kommenteras och faksimileras, övriga enheter kommenteras

kortfattat eller förtecknas enbart. Några av de centrala utkasten redovisas och

kommenteras även i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen.

I citat ur utkasten kursiveras ord understrukna med bläck. I de fall ett eller flera ord

är skrivna med blyerts eller färgpenna anges detta genom formuleringen delvis skriven

med; i de fall text fyllts i eller strukits under eller på annat sätt markerats med blyerts

eller färgpenna anges detta genom formuleringen delvis/ställvis bearbetad med.

Redaktionella hakparenteser kursiveras, Sgs egna hakparenteser återges med rak stil.

I. Följande enheter innehåller huvudsakligen historiska notiser och anteckningar om

personer, vilka kan knytas till de två dramerna:
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1:2,5 Omslag 4:o (Lessebo post). På första sidan med rubrik »Sture» förtecknas delar av

Stureättens släktförhållanden.

1:2,18 Fol.blad (Manilla) med rubrik »Betraktelser / öfver / Sverges Historia». Text

bl.a.: »Herrskare och Despoter: Gustaf Vasa och Carl XII. Frihetstiden och Gustaf III.

Familj, hela landet. Vasarne i familj med Sturarne, Folkungarne, Erik Helig, Sverkerska

Erikska och Stenkilarne.»

1:2,20 Fol.blad (Manilla) med rubrik »Sture och Wasa». Anteckningar om Sture- och

Vasaätternas släktskapsförbindelser. Text bl.a.: »Gustaf I var Sten Sture den Äldres

Systersons son.»

1:3,14 Halvt fol.blad (Manilla) utan rubrik. Beskrivning av Birger Jarls vapensköld

samt av vapensköldarna för släkterna Brahe, Sparre, Trolle och Oxenstierna.

1:7,10 Fol.blad (Lessebo bikupa 1907) utan rubrik. Notiser om händelseförloppet under

unionstidens sista skede, från den danske kungen Hans död 1513 fram till Stockholms

blodbad 1520. Understrykningar med rödpenna.

1:7,13 Halvt fol.blad (Lessebo bikupa 1902) med rubrik »Unge Herr Sten». Historiska

notiser om Sten Sture d.y. och övriga personer som möter i Siste riddaren och

Riksföreståndaren. Texten är delvis skriven med rödpenna, understrykningar med

rödpenna.

1:7,14 Halvt fol.blad (Manilla) med rubrik »Kristina Gyllenstjerna». Historiska data om

Kristina G. och anteckningar om hennes giften och barn. Dok. nr 61:3; även avbildad i

textvolymen s. 426.

1:7,15 Lapp (Manilla) utan rubrik. Anteckningar om Gustav Vasa samt om Dyveke

(Kristian II:s konkubin) och hennes mor Sigbrit.
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1:7,16 Lapp med rubrik »Mätta Dyre». Under rubriken följande text: »1/ Anders

v. Bergen 2/ Knut Alfsson halshuggen 3/ Svante Sture. [dvs. de tre män med vilka

Mätta Dyre var förmäld] Fadren Jensen. Modren Oxe.»

1:7,17 Halvt fol.blad (Manilla) med rubrik »De Sex Gisslan: 1518». Förteckning över

de sex med spridda notiser fogade till namnen. Understrykningar med rödpenna.

1:7,18 Halvt fol.blad (Manilla) med följande text på framsidan: »5. / Vilddjuret» (jfr

SV 54). På baksidan följande text: »Heming Gad. / f. 1440. Gislan 1518 †1520 utanför

Raseborg.»

1:7,19 Lapp (Manilla) med följande text: »Sten Sture d.ys farfar var kusin med

Engelbrekts mördare Sten S. d.y var kusin med Åke Hansson». Texten skriven med

blåpenna, understrykningar med rödpenna.

1:8,6 Halvt fol.blad (Van Gelder Zonen) med rubrik »Gustaf I». Notiser om Gustav

Vasas liv. Enheten ligger bland utkasten till Gustav Vasa (SV 41), men notiserna kan ha

tjänat som arbetsmaterial för Riksföreståndaren. Texten delvis skriven med blyerts och

färgpennor.

1:8,23 Tre fol.blad (Lessebo bikupa; blad 2 och 3: 1907) med rubrik »Efter Stockholms

Blodbad; / (Dec. 1520.)», pp. 1–3. Utförlig sammanställning av historiska händelser,

främst kopplade till Gustav Vasa, från september 1519 fram till januari 1524. Därtill

noteras även, på första sidan, Gustav Vasas släktskapsförhållanden. Text bl.a.: »Kalö:

till Lübeck 30 Sept. 1519. Kort König, Herman Israel. [– – –] Kalmar försvarades af

Anna Bielke [– – –] Kristiern utfärdade 12 Januari 1521 sitt manifest, i Jönköping mot

Gustaf och Lindorm Ribbing, Per Ribbing, Olof småsven. [– – –] 15e Juli 1521 gick

Brask öfver till Gustaf.

[– – –] Skeppen dåliga köptes på kredit af Gustaf. [– – –] I Januari 1524 återkom

Kristina Gyllenstjerna ur Danska fångenskapen; Gustafs moder och ena syster döda;

Norrby 1522, ’Guds vän, all verldens fiende’. Gotland.» Understrykningar med

färgpennor. Dok. nr 61:4–6.
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II. Följande enheter kan karaktäriseras som utkast, vilka huvudsakligen innehåller

anteckningar om teman, motiv, rollkaraktärer etc.:

1:7,2 Omslag fol. (Manilla). På första sidans mitt rubrik av titelbladskaraktär, »Gustaf

Vasa: / I». Ovanför rubriken bl.a. följande text: »Motsättningar: / Sture och Trolle. /

Johan Månsson och Anna Bielke. / Gustaf Eriksson Vasa och Heming Gad. / Lars och

Göran Siggeson Sparre.» Under rubriken bl.a. följande text: »Gustaf Vasa: Ynglingen –

älskar Anna Bielke.» I övrigt innehåller enheten några notiser av det slag som

förtecknats under avd. I ovan. Texten är delvis skriven och bearbetad med blyerts och

färgpennor.

1:7,12 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »De Sista Riddarne: / Sten Sture Den

Yngre, / och / Gustaf Vasa». Personförteckning, där Sg i flera fall fogat anteckningar

om karaktärsdrag etc. till de listade personerna. Text bl.a.: »Sten Sture: Kristen Riddare,

naiv, godtrogen. f. 1493. Gustaf Trolle. HW. af Dansk börd. Ond man. Måste hämnas,

men ångrar sig efteråt. [– – –] Gustaf Eriksson (Vase.) Franc et Loyal. Frispråkare.

f. 1496.

[– – –] Kristina, Stures maka. [Man söker influera Henne för att styra Sturen, och

slutligen förstöra Sturen genom Henne, röfva henne från honom.]» Understrykningar

med rödpenna.

1:7,34 Halvt fol.blad (Lessebo bikupa 1902) med rubrik »Sten Sture d.Y». Listning av

spelplatser, personer, teman etc.; därtill innehåller enheten några notiser av det slag som

förtecknats under avd. I ovan. Understrykningar med rödpenna. Dok. nr 61:7.

1:7,35 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Ouvertyr». Under rubriken följande text:

»Sälen = Hela landet förlögnadt.»

1:7,53 Fol.blad (Lessebo bikupa 1895) med rubrik »Gustaf Vasa». Detta utkast hör till

förarbetena till dramat Gustav Vasa (SV 41), men enheten finns inlagd bland övriga

förarbeten till Siste riddaren / Riksföreståndaren och förmodligen är det så att Sg vid

utarbetandet av det dramastoff som med tiden blev Siste riddaren resp. Riksföre-
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ståndaren även använt denna enhet. För en generell beskrivning av enheten hänvisas till

KatGS, men utgivaren vill här fästa uppmärksamheten på vissa passager som uppenbart

har relevans för Siste riddaren / Riksföreståndaren; dessa passager är särskilt markerade

med färgpenna. Text bl.a.: »Riksbaneret vid Bränkyrka. Gisslan åt Christian II [– – –]

Gustaf född med segerhufva och rödt kors på bröstet. [– – –] Lübeckarne ge falska

varor och dåligt mynt». Dok. nr 61:8.

III. Följande enheter är utkast som främst kan karaktäriseras som akt- eller

scendispositioner för dramerna. Först redovisas enheter som utgivaren bedömt höra till

det stadium då Sg ännu laborerade med tanken på att skriva ett »sammanhållet» drama,

där Sten Stures och Gustav Vasas öden skulle sammanflätas (se textvolymen s. 426 ff.);

dessa enheter fick sedan också tjäna som underlag för det »förkortade» dramat Siste

riddaren. Därefter följer enheter som bedömts primärt höra till Siste riddaren, och till

sist förtecknas enheter som bedömts primärt höra till Riksföreståndaren.

A/  Akt- och scendispositioner för det »sammanhållna» dramat (och för Siste riddaren):

1:7,23 Blad 4:o (Lessebo bikupa 1903) utan rubrik. Plan för akt 3–5 i ett

»sammanhållet» drama. Enheten innehåller följande text: »Akt III. / a) Sakristian. /

b) Stäket. / c) Riksbaneret / d) Kungshamns Gisslan Erik Abrahamsson tvekar. /

Akt IV. / a) Kallö / b) Stures begrafning / c) Lübeck / d) Kalmar slott. Anna Bielke och

Johan Månsson. / Akt V. / a) Stockholms Slott ger sig. Gadd. / b) Rankhyttan /

c) Blodbadet / d) Sälen, Transtrands kapell.» Texten »Erik Abrahamsson tvekar» är

skriven med blyerts.

1:7,24 Fol.blad (Lessebo bikupa 1907) med rubrik »Gustaf Vasa. I». Plan för ett

»sammanhållet» femaktsdrama; därtill innehåller enheten även notiser av det slag som

förtecknats under avd. I ovan. Texten är delvis skriven med blyerts och rödpenna,

understrykningar med rödpenna. Dok. nr 61:9.
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1:7,25 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Lejon-Riddarne». Plan för ett

»sammanhållet» femaktsdrama. Färglagda aktrubriker. Dok. nr 61:10; även avbildad i

textvolymen s. [428].

1:7,26 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Lejonriddarne». Utförlig plan för ett

»sammanhållet» femaktsdrama. Texten delvis skriven med blyerts, understrykningar

med rödpenna. Dok. nr 61:11.

1:7,27 Fol.blad (Manilla) utan rubrik. Utförlig plan för akt 2–5 i ett »sammanhållet»

drama; därtill innehåller enheten även notiser av det slag som förtecknats under avd. I

ovan. Texten delvis bearbetad med färgpennor. Dok. nr 61:12.

1:7,31 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Lejon-Riddarne. / Sankt Görans

Riddarne». Utkast till första akten i ett »sammanhållet» drama. Texten delvis skriven

med blyerts, understrykningar med färgpennor. Dok. nr 61:13.

1:7,32 Halvt fol.blad (Lessebo bikupa) utan rubrik. Utkast till första akten i ett

»sammanhållet» drama, huvudsakligen i form av en förteckning över däri uppträdande

personer. Texten delvis bearbetad med blyerts och blåpenna. Dok. nr 61:14.

B/  Kompletterande akt- och scendispositioner för Siste riddaren:

1:7,21 Lapp med rubrik »Stäket». Listning av händelser, motiv och teman etc. till fjärde

akten i Siste riddaren. Texten är delvis skriven med blyerts och brun penna,

understrykningar med färgpennor. Dok. nr 61:15.

1:7,28 Blad 4:o (Lessebo bikupa) med rubrik »Akt IV». Utkast till Siste riddaren, femte

aktens första scen. Texten delvis skriven med grön penna. Dok. nr 61:16.

1:7,29 Blad 4:o (Lessebo bikupa) med rubrik »Akt V». Utkast till Siste riddaren, femte

aktens andra scen. Texten bearbetad med blyerts och rödpenna. Dok. nr 61:17.
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1:7,30 Blad 4:o (Lessebo bikupa) utan rubrik. Kompositionsplan för Siste riddaren,

överensstämmande med det fullbordade dramats akt- och scenindelning.

Överstrykningar med blåpenna. Dok. nr 61:18.

1:7,33 Lapp med rubrik »Sakristian». Listning av personer, motiv, teman etc. till tredje

akten i Siste riddaren. Dok. nr 61:19.

C /  Akt- och scendispositioner för Riksföreståndaren:

1:7,44 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Gustaf Vasa. II». Personförteckning och

plan för akt 1–5 i Riksföreståndaren (jfr textvolymen s. 427 f.). Detta utkast får anses

vara en tidig kompositionsplan, härstammande från det skede i arbetsgången då Sg ännu

inte fått uppslaget att låta Riksföreståndaren repetera Siste riddarens scener i omvänd

ordning. Texten är delvis skriven med blyerts och ställvis bearbetad med färgpennor.

Dok. nr 61:20.

1:7,45 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Riksföreståndaren». Plan för akt 1–5 i

Riksföreståndaren. Detta utkast (liksom det föregående, 1:7,44) får anses vara en tidig

kompositionsplan, härstammande från det skede i arbetsgången då Sg ännu inte fått

uppslaget att låta Riksföreståndaren repetera Siste riddarens scener i omvänd ordning.

Texten är delvis skriven med blyerts och ställvis bearbetad med färgpennor.

Dok. nr 61:21.

1:7,46 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Slottssalen». Förteckning över uppslag

(samt ledmotiv och teman) till diverse scener och spelplatser i Riksföreståndaren,

bl.a. salen på Stockholms slott, sakristian i Uppsala domkyrka och Blockhuset.

Understrykningar med rödpenna. Dok. nr 61:22.

1:7,47 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Riksföreståndaren». Personförteckning för

Riksföreståndaren (som Sg senare delvis justerade). Till höger, under rubriken »Sture»,

har Sg listat Siste riddarens olika scener i den ordning de förekommer i det färdiga

dramat (dvs. i Siste riddaren); däremot avviker scenernas placering vad gäller
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fördelningen på akter. Troligen har Sg gjort denna listning, då han fått uppslaget att låta

Riksföreståndaren repetera Siste riddarens scener i omvänd ordning (jfr nästföljande

enhet, 1:7,48). Texten delvis skriven med blyerts. Dok. nr 61:23.

1:7,48 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrikerna »Siste Riddaren» till vänster resp.

»Riksföreståndaren» till höger. Utförlig kompositionsplan för Riksföreståndaren,

överensstämmande med det fullbordade dramats akt- och scenindelning så när som på

att första scenen i akt 5 i det fullbordade dramat här placerats som andra scenen i akt 4.

(Den listning av scenföljden i Siste riddaren som ges till vänster har uppenbarligen

gjorts för att tjäna som mall för Riksföreståndaren, som alltså repeterar Siste riddarens

scener i omvänd ordning.) Texten är delvis skriven med blyerts och ställvis bearbetad

med färgpennor. Dok. nr 61:24; även avbildad i textvolymen s. [430].

1:7,49 Fyra blad 4:o (Lessebo post). Det första bladet med rubrik »Riksföreståndaren»

och därunder »Akt 1», det andra bladet med rubrik »Andra Akten», det tredje bladet

med rubrik »Akt 3» och det fjärde bladet med rubrik »Akt IV». Utförlig plan för akt 1–5

i Riksföreståndaren (enligt den kompostionsplan som ges i föregående utkast, 1:7,48).

Texten är delvis skriven med blyerts och ställvis bearbetad med färgpennor.

Dok. nr 61:25–28.

1:8,25 Fol.blad (Lessebo bikupa 1903) med rubrik »Gustaf Vasa». Enheten, vars

anknytning till Riksföreståndaren är osäker, kan möjligen vara en kompositionsplan för

en annalistisk uppläggning av Riksföreståndaren, där Gustav Vasas öden, från

fångenskapen på Kalö till intåget i Stockholm, gestaltas. Texten delvis skriven med

IV. Här nedan registreras signa för de i ovanstående förteckning icke upptagna blad i

Gröna Säcken som bedömts höra till Siste riddaren / Riksföreståndaren. Dessa blad

beskrivs och citeras i KatGS.

1. Titelblad: 1:7,1; 1:7,4; 1:7,6; 1:7,8; 1:7,9; 1:7,38; 1:7,39; 1:7,41; 1:7,43.

blyerts, understrykningar med rödpenna. Dok. nr 61:29.
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2. Verkförteckningar: 1:1,3; 1:1,4; 1:1,27.

3. Titel- och personlistor, dispositioner m.m.: 1:3,6; 1:7,11; 1:7,22; 6:3,9.
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Ändringar i Dramatens avskrift

Som påpekats ovan s. 9 finns i Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv en avskrift av Siste

riddaren. Vem som utfört avskriften har inte kunnat fastställas, troligen har den gjorts

av kopisten Wilhelm Skoog som omnämns av Sg i ett brev till styckets regissör, Emil

Grandinson (Brev 17, s. 91).

Det är osäkert vilken funktion avskriften kan ha fyllt på Dramaten; möjligtvis kan

den ha tjänat som sufflörens arbetsexemplar. I avskriften finns (med annan hand)

antecknade regissörens namn och sufflörens (Emil Michal); vidare har speltiden för de

olika scenerna noterats, liksom de kvällar då stycket gavs. Därtill finns anteckningar om

när ridån skall (börja) fällas och vid vilka ställen »tecken» skulle ges åt Anders de Wahl

(som i mars övertog titelrollen efter August Palme).

Avskriften har inte påverkat etableringen av SV:s text, men den har ändå ett visst

intresse då ju ett antal ändringar har införts med annan hand, alltså efter det att kopisten

lämnat avskriften ifrån sig. Som redan påpekats i redogörelsen för textläget kan dessa

ändringar, eller åtminstone en del av dem, ha initierats av Sg. Det bör emellertid än en

gång poängteras att attributionen generellt är mycket osäker och att de ändringsförslag

som Sg bevisligen diskuterade med Grandinson inför urpremiären uppenbarligen endast

var tänkta som modifieringar för scenens bruk.

Nedan ges en förteckning över samtliga de ändringar som i efterhand införts i

avskriften. Sid- och radhänvisning ges till SV.

  16:11 e »en läst»: Eimbecker ä t Eimbacher

       12 e »Rostock –»: /p a u s/ str

  18:  2 e »opp;»: hva, str

         3 e »tjock»: i hufvudet tillagt

  23:25 e »Gustav!»: Eriksson kom häråt tillagt

  25:  4 e »honom icke.»: p a u s tillagt

  26:19 e »er nu»: , gossar ä t I gossar

  36:27 e »gagnar»: fäderneslandet ä t fosterlandet

  38:  5 e »ERIKSSON (VASA).»: P a u s tillagt

  39:28 e »kyssa»: på tillagt



– TK 61 –

43

   55:23 e »Sten»: förordnade ä t förordade

   64:27 e »Att»: stället ä t Stäket

   70:11 e »eller hör!»: p a u s tillagt

   73:12 e »föraktligt.»: Det är en yngling! ä t Han är ung!

   74:11 e »fet fisk»: hal tillagt

   89:11 e »handskriften till»: Timaios ä t Plato

   93:14 e »samtalet!»: S t u r e  o c h  E r i k T. ä t S t u r e

        25 e »skjuta skott»: på ä t efter

   98:  5 e »under lövet!»: (H a n  s l å r  i  e t t  g l a s  v a t t e n  o c h  t ö m m e r.)

str

       17 e »bländverk och»: ondhtyg ä t ond tyg

  99:12 e »Norrby ligger»: med ä t nere

102:  2 e »kunde inte»: sitta ä t bli

         3 e »i gräset,»: så ä t då

107:15 e »gro de bättre.»: Dåligt råd! str

110:30 e »gång, och»: så ä t då

111:22 e »utkorad!»: (H e m m i n g  i n) tillagt

117:  8 e »ärende»: uträtta ä t utrida

       12 e »konung inne.»: [på ny rad] För samma stad ligger en drake ä t en drake

ligger För samma stad

120:25 e »Du är en»: köpman ä t krämare

121:19 e »vagnsrum också!»: S t e n  ä t  S t u r e

126:  2 e »i världen en»: menniska ä t varelse

         5 e »Gud»: tröste ä t hjelpe

       25 e »har fått»: varningar ä t varningen

129:19 vid utropet »Gustav Eriksson!»: upprepningstecken infört

135:13 e »Faller ner»: h v i d  b o r d e t  ä t  p å  b ä n k e n  t. v.

136:  1 e »höra mig! –»: Jag är Danska född, jag är frände med Torben Oxe, som

nu är afrättad, anklagad att ha mördat Kristians Dyveke. – Jag har varit

gift tre gånger, sist med Svante Sture – Först med en norrman från Bergen;

andra gången med Knut Alfsson, som blef halshuggen. – Visste du inte det?

Hvarför han blef halshuggen? Derför att han var sin konung trogen, icke
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otrogen alltså! Då svor jag: en ed … och så tog jag Svante Sture! – Jag vet

det! Men han dog icke af giftet! De säger att jag mördat den första också! –

Det visste Du! – Nu är jag så, ä t Jag är så,

       31 e »sina egna»: – alltid Drottsvikare och öfverlöpare – så fort Folkungarne

blefvo osams, så lupo de till Norge och Danmark för att resa fienden till

härnad mot egna landsmän – str [härnad är en efterhandsändring; urspr.

hade avskriften hämnd]

137:10 e »på vägen! –»: / (P a u s) / Då enas de, / Då sonas de, / Då älska de, / Ljus

och Oljus. / Hell den som såg det, / Hell den som kan det. / Hell den som

hörer! / Förstår du än eller hvad! str

140:  7 e »invid stora»: notslangan ä t kärrbössan

142:10 e »bli vi»: korsfästade ä t korsfästa

145:  9 e »samma gång så»: glada och så sorgefulla ä t sorgefulla och så glada

149:18 e »detta»: lann ä t land

150:  3 f »äro komna»: de tillagt
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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

  15     1

  18     7

  21   11

  24   15

  27   20

  30   25

  33   31

  36   37

  39   42

  42   49

  45   55

  48   60

  51   64

  54   67

  57   71

  60   76

  63   80

  66   84

  69   89

  72   94

  75   98

  78 103

  81 108

  84 112

  87 116

  90 119

  93 124

  96 128

  99 134

102 139

105 140

108 143

111 148

115 151

117 154

120 160

123 164

126 169

129 173

132 178

135 181

138 189

141 194

144 199

147 203

150 208





RIKSFÖRESTÅNDAREN
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Textläget

Sgs på KB bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Riksföre-

ståndaren i SV. Första upplagan (U 1, 1909) har använts som komplementtext. I några

fall (se nedan s. 58 f.) har texten etablerats med stöd av de ändringar som Sg infört i ett

exemplar av U 1 (SgKB:82/71). John Landquist hade ej tillgång till MS då han gav ut

dramat i SS 49; SV:s utgåva är den första edition som lagt MS till grund för

textetableringen.

Första upplagan (U 1) med titeln Riksföreståndaren / Skådespel i fem akter / af /

August Strindberg (123 s., satsyta 15 × 8,5 cm) trycktes i Stockholm 1909 av A.-B.

Fahlcrantz’ boktryckeri och gavs ut av Björck & Börjesson i Stockholm under perioden

11–17/2 1909. Av korrespondensen med förlaget framgår att Sg själv läste korrektur (se

textvolymen s. 423). Korrespondensen tyder vidare på att U 1 sattes efter en av

förläggaren ombesörjd avskrift, inte efter MS; MS uppvisar inte heller spår av

tryckerihantering (se textvolymen s. 419 ff.). U 1 är behäftad med många tryckfel, och

interpunktionen är hårdhänt normaliserad. Anders Ollfors uppger i August Strindberg i

bibliografisk och bibliofil belysning, 1987, s. 28, att en del av upplagan senare övertogs

av Bonniers från Björck & Börjesson och att de övertagna exemplaren försågs med en

lappkancellans med texten »Stockholm. Albert Bonniers förlag».

Under Sgs livstid utkom inga utländska utgåvor av Riksföreståndaren, inte heller är

några av honom auktoriserade otryckta översättningar kända.
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Utgivarens egna ändringar

Vad gäller hanteringen av Sgs förkortningar av rollnamn och replikrubriker, typografisk

praxis etc., se Särskilda anvisningar ovan.

Sid- och radhänvisning ges till SV.

161:  2 bakre hakparentestecken infört efter »Siste Riddaren».

239:  2 Akt 2, 2:a tablån läsarten är en kombination av MS:s Akt 2 b och U l:s

2:a akten, 3:e tablån

244:11 kommatecken supplerat efter bristfälligt i samband med tillvaratagande av

tillägg i Sgs ändringsexemplar (se nedan s. 58)

251:  2 Akt 2, 1:a tablån, och Akt 5, 2:a tablån läsarten är en kombination av MS:s

Akt 2, a, och Akt 5, a och U l:s 2:a akten, 1:a tablån, och 5:e akten, 1:a

tablån

256:4–6 anvisningen till regissören är tillskriven med blyerts nederst på p. 152 i MS

och placeringen angiven med lokaliseringstecken; utgivaren har infört

omgivande hakparentes och placerat passagen som ett eget stycke efter

scenanvisningen (256:1–3) samt supplerat bakre citattecken vid

»Fruktgierlander.) och korrigerat slutpunktens placering; texten saknas

i U 1

268:  3 vid övergång till nytt blad i MS har Sg överst på det nya bladet (p. 173)

upprepat replikrubriken från föregående sida; passagen (på p. 173) lyder:

Gustaf V [läser]; utgivaren har strukit den överflödiga replikrubriken samt

infört initial versal på läser
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk

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

[157]:  2 i omvänd ordning / i omvändning ordning

[159]:  1 AKT I / Akt I [under aktrubriken följer i MS två rader som anger var

scenen utspelar sig: Sal på Stockholms Slott [Samma dekoration / som i

Siste Riddaren Akt 5, b) och Akt 2, a)] i likhet med U 1 avstår SV från att

återge denna spelplatsanvisning]

   169:29 blodbadsdagen / blodsbadsdagen

[183]:  1 AKT II / Akt II [under aktrubriken följer i MS två rader som anger var

scenen utspelar sig: Blockhusets Terrass [Samma dekoration som i / »Siste

Riddaren» Akt 5, a)] i likhet med U 1 avstår SV från att återge denna

spelplatsanvisning]

   200:  7 näckblomma / näcklomma

[203]:  1 AKT III / Akt III [under aktrubriken följer i MS fyra rader som anger var

scenerna utspelar sig: a) Skogen vid Stäket. [Samma dekoration som i /

»Siste Riddaren» Akt 4.] Sidan 72–87. / b) Sakristian i Upsala Domkyrka

[Samma som / Akt 3 i »Siste Riddaren»] Sid. 88–126. i likhet med U 1

avstår SV från att återge dessa spelplatsanvisningar]

   205:  5 Gustaf Trolles / Gustaf Trolles

            8 KANSLERN / Kansler

   219:11 svimmar / svimnar

   220:  5 körkan, svartklädda / körkan Svartklädda

[237]:  1 AKT IV / Akt IV [under aktrubriken följer i MS tre rader som anger var

scenen utspelar sig: Lübeckarnes Comptor i Stockholm [Samma /

dekoration som i »Siste Riddaren» Akt 2.b.)] / Sid. 127–144. i likhet med

U 1 avstår SV från att återge denna spelplatsanvisning]

   244:  3 öfversvämmat / öfversvämnat

   248:  5 Går / Gå

[249]:   1 AKT V / Akt V [under aktrubriken följer i MS sju rader som anger var

scenerna utspelar sig: a) Sal på Stockholms Slott. sid. 145–151. / [Samma
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dekoration som i »Siste Riddaren» / Akt 2a) och Akt 5b) samt i denna pjes /

Akt 1.] / b) Rådhuskällaren i Stockholm. [Samma deko- / ration som i »Siste

Riddaren» Akt 1.] / sid. 152– i likhet med U 1 avstår SV från att återge

dessa spelplatsanvisningar]

   251:19 KVINNAN / Qvinna

   256:11 TAVERNAREN / Tavernare

   268:  9 handen och Anna / handen Anna

          11 Musik o.s.v. // [Musik] / o.s.v.
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk

Vad gäller hanteringen av Sgs förkortningar av rollnamn och replikrubriker, typografisk

praxis etc., se Särskilda anvisningar ovan.

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

[153]:  2 Fem Akter / SKÅDESPEL I FEM AKTER

[157]:  2 »Siste Riddaren» / »Sista Riddaren»

            5 förut spelat / förut spelats

            8 slå upp / stå upp

          10 »Siste Riddaren» / »Sista Riddaren»

   161:  1 [Samma dekoration / Samma dekoration [jfr utgivarändring ovan s. 50]

            2 »Siste Riddaren» / »Sista Riddaren»

            5 klädda / klädde

   163:  3 blir aldrig / blir det aldrig

   164:16 för genast / för honom genast

   165:  2 efter af – – – – rättade / efter afrättade

          17 eljes blir / eller blir

   166:  2 ser sig ibland / ser ibland

            8 är der? / är det?

barnet? Tag / barnet? – Tag

          18 jag! för jag är / jag! Jag är

   167:  2 tillbaks / tillbaka

          13 döljer hufvet / döljer hufvudet

          24 brefvet under det läpparne / brefvet, läpparna

   168:17 i gropen / i grafven

   169:30 komme jag / kommer jag

   170:  1 hva? Som / hva? – Som

            7 för Guds / inför Guds

          25 lite sent / litet sent

   171:  5 Sitt ner / Sitt ned

          28 jag! – Jag / jag! Jag
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   172:13 Här? – Ingen / Här? Ingen

   173:  2 låtsas missförstå / låtsar missförstå

          15 mig ner / mig ned

          28 nåd! – / nåd!

   174:21 Ers Nåd / Ers Nåde

          23 var inte det / var icke det

   175:11 de anlända. – / de anlända.

   177:  6 – Vet Du att / Vet Du inte, att

          14 Kristian med / Kristian gjorde med

          28 svärd! – / svärd!

   178:20 den! – Nu / den! Nu

   179:  4 Rotebro! – / Rotebro!

          20 Kristina Gyllenstjerna / KRISTINA (Gyllenstjerna)

          30 det gäller / det gällde

   180:  7 [Paus] / Kristina // Paus. / MÄTTA D. / Kristina

   185:  3 »Siste Riddaren» / »Sista Riddaren»

            6 venstra första kulissen / venstra kulissen

          10 Svensk lösen / Svenska lösen

          13 icke skrämma / inte skrämma

   186:  9 mig inte! – / mig inte!

          17 ha, Du! – / ha, Du!

   187:  5 Göran!»; inifrån / Göran!» [nytt stycke] Inifrån

          11 Vestgöte! Peder Fredag! / Vestgöte – Peder Fredag! –

          23 deras! / Deras – –

          29 en half timme / en half timma

          31 Ajös med / Adjös med

   188:14 ruskar sig / ruskar på sig

   189:6–7 [U 1 saknar MS:s hakparentestecken]

   190:19 hotfull / hotfullt

   191:14 Sturar tillförene / Sturar tillförne

   192:30 profetera! / profetera, Du!

   194:  4 gick an / gick det an
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            6 wieder – mest / wieder mest

          25 har inte / har icke

   195:28 äro i slägt / äro slägt

   196:12 oöfvervinnerlig / oöfvervinnelig

   197:  1 annamme / anamme

   201:  2 igen? – Se / igen? Se

land! – Han / land! Han

   205: 1–2 [U 1 saknar MS:s hakparentestecken]

            1 Siste Riddaren Akt 4 / Sista Riddaren, 4:e akten

          13 Stäkes slott / Stäkets slott

          19 den hetsige likören / den hetsiga likören

   206:12 i latinskolen, förr / i latinskolan, för

   207:  7 Jaså! – Här / Jaså! Här

   208:21 Wer da? – God / Wer da? God

          26 Tala inte om / Tala icke om

   210:27 skoglöparn / skogslöparn

          29 ska säga / ska säja

   211:18 det aldra / det allra

          25 Du! – Du / Du! Du

   212:  7 stod i stranden / stod på stranden

          12 Nu sluta vi / Nu slutar vi

          22 få beredelsen, sedan! / få förberedelsen, sedan! –

   213:  9 vare din själ / vare hans själ

   214:  1 Siste Riddaren Akt 3 / Sista Riddaren, 3:e akten

            3 porträtt af Erkebiskopar / porträtt af Erkebiskopen

          16 Hvaför / Hvad för

   215:19 vattkaraffin / vattenkaraffen

   216:24 betäckning – och / betäckning och

   218:15 lägger till den sidan – / lägger den sidan till –

          19 på fingerna … / på fingrarna …

          25 hvad ska / hva ska

          30 – Hvem har / Hvem har
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   219:12 ju – och / ju och

          15 vattkaraffin / vattenkaraffen

   220:  1 gjort förrädare / gjort till förrädare

            7 Körkv. / [U 1 utelämnar replikrubriken]

   221:19 Fly? – Sig / Fly? sig

   222:12 Hvarje gång / Hvar gång

          17 Ser jag så ut? / Ser jag ut så?

   224:22 Lars! – / Lars!

   225:  4 kan man vara nöjd också! / kan man också vara nöjd!

   226:28 trappnaskare / trappsnaskare

   230:  7 Ja! – Man / Ja! Man

bref – och / bref och

          20 – Lars / Lars

          21 landsförrädare! – Brutus! / landsförrädare! Brutus!

   232:20 gå och / gå ut och

   233:20 för gång? / för en gång?

   239:  1 »Siste Riddaren» / Sista Riddaren

            5 Aldrig konungaval / Aldrig Kungaval

            8 Sture om en krona / Sture och en krona

          10 sa Vasan / sa Vasen

          13 de hålls ju / de hålla ju

   240:23 konungavalet / kungavalet

   241:18 Sten den yngre / Sten Sture den yngre

   242:15 Nåå? Arbetar / Nå, arbetar

   243:27 tågverket murket / tågvirket murket

   244:  2 Lübeckarnes klippingar / Lübeckarnes klippningar

            4 krigssaker! / krigssaker! –

          10 borde – ty det / borde – det

   246:  7 blef narrarne / blef narrade

          23 etcetera … / etc. etc. – –

   247:  2 vid konungavalet / vid kungavalet

          13 spenabarnens mun / spenabarns mun
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          22 och fria / och den fria

   251:  1 »Siste Riddaren» / Sista Riddaren

            2 Akt 1 / l:a akten

   252:  9 Toge jag / Toge jag mig

   253:17 ute! Jag / ute! – Jag

          24 går jag lös / går jag här

   254:19 Kom och tag / Kom ut, tag

   256:  1 »Siste Riddaren» / Sista Riddaren

        4–6 Till regissören! Se ornamenten på Riddarhuset / och äfven på det Gröna

Lusthus som för några / år sedan stod inom Skansens egor på Framnäs /

(Djurgården); (»Fruktgierlander.) // [texten saknas i U 1]

   258:14 bästa! Ska / bästa! – Ska

   259:  5 mycket laddning qvar i kanonerna / mycket gammal laddning i kanonerna

   260:24 tillbaks på fäderna? / tillbaka på fäderna? –

   262:  2 Det kräfs / Det behöfs

om tider! / om tiden!

   263:12 Danmark! – / Danmark!

          16 kung Gustafs / Konung Gustafs

   265:21 Er – hädanefter / Er hädanefter

          28 från fångenskapen / från fångenskapens

   267:  8 med midsommarsgåfvor / med midsommargåfvor

          10 En midsommarsgåfva / En midsommargåfva
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Ändringar och rättelser av Strindberg i ett exemplar
av första upplagan

Som påpekats ovan i redogörelsen för textläget har SV:s text i några fall etablerats med

stöd av de ändringar Sg infört i ett exemplar av U 1. Exemplaret, som förvaras på

Kungliga Biblioteket i Stockholm (signum: SgKB:82/71), bär Signe och Henrik

Svanfeldts exlibris. På ett inbindningsark, infogat före titelsidan, har Sg skrivit med

svart bläck: »Direktörsexemplar, med rättelser / af tryckfel, och annat; / från /

Författaren. / Riksföreståndaren.» Under texten återfinns ett avskiljningstecken av

samma slag som möter i manuskriptet. Exemplaret tillställdes Dramatens direktör inför

uruppförandet av Riksföreståndaren (se vidare härom textvolymen, s. 434 f.), och med

blyerts har Sg gjort nedan registrerade anteckningar. Registreringen är fullständig, och i

varje särskilt fall ges uppgift om SV:s läsart. Sid- och radhänvisning ges först till SV,

därefter ges sidhänvisning till SgKB:82/71 (U 1).

169:22 / 18 e »mod att leva,»: mot ä t mod [så även i MS och SV, U 1 har här ett

banalt tryckfel]

171:  3 / 20 e »bliven riksråd»: utropstecken ä t frågetecken [så även i MS och SV,

U 1 har här ett banalt tryckfel]

196:24 / 48 e »det var något»: svineri understruket och ett frågetecken utsatt i

marginalen [SV följer MS/U 1]

218:22 / 70 e »och det tycks»: göra ä t skaffa [SV följer SgKB:82/71, MS har här

»göra»]

226:28 / 79 e »främmande tyranner,»: trappsnaskare ä t trapp-naskare [SV följer

MS som har »trappnaskare», U 1 har här ett banalt tryckfel]

       29 / e »romerska svin,»: drängaskändare str [SV följer MS/U 1]

227:13 / f »i Rom»: schyter understruket och ett frågetecken utsatt i marginalen

[SV följer MS/U 1]

244:11 / 96 e »myntet är bristfälligt»: det fanns intet annat tillagt [SV följer

SgKB:82/71 och supplerar nödvändigt kommatecken efter

»bristfälligt»]

247:  3 / 99 e »Herman Plönjes,»: a l i a s  Polonius tillagt [SV följer SgKB:82/71]
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        7 / e »Man har»: bedragit ä t narrat [SVföljer SgKB:82/71]

      20 / 100 e »er välvilja!»: (Paus) tillagt [SV följer SgKB:82/71]

      21 / e »hedrat mig»: kommatecken tillagt [så även MS/SV, U 1 har här ett

banalt tryckfel]

      22 / e »underrättelsen»: kommatecken tillagt [SV följer SgKB:82/71]

e »Stockholms stad»: kommatecken tillagt [SV följer SgKB:82/71]

      24 / e »min ungdom»: kommatecken tillagt [SV följer SgKB:82/71]

      25 / e »huldhetsed åt Vasa?»: (Paus) tillagt [SV följer SgKB:82/71]
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Beskrivning av originalmanuskriptet

Originalmanuskriptet till Riksföreståndaren förvaras på Kungliga Biblioteket i

Stockholm (signum: Börjessons saml. nr 16). Det består av 187 blad inlagda i en

kartongmapp, klädd med pergamentpapper. Papperssorten är Lessebo post; formatet är

genomgående 22 × 28 cm.

MS är i mycket gott skick. Texten är skriven på bladens ena sida och omges av en

kritram. Dessa kritramar, som utförts i olika färger, har dragits med hjälp av en

schablon, och uppenbarligen har ramarna gjorts före nedskrivandet av texten. Bläcket är

svart; omslagsarken till de olika akterna – vilka saknar kritram – smyckas av anfanger

utförda med röd vattenfärg resp. röd krita (se vidare nedan). MS har i efterhand

bearbetats med bläck – även rött bläck –, blyerts, anilinpenna samt blå och röd krita;

dessa ändringar redovisas nedan ss. 62 ff. resp. 67 ff. MS uppvisar inga spår av

tryckerihantering och som framgår av textvolymens redogörelse (s. 419 ff.) torde texten

ha satts efter en av förläggaren ombesörjd, numera förkommen, avskrift. Ett

representativt manusblad avbildas som dok. nr 61:30.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av manuskriptets utseende, paginering

etc.

MS är inlagt i en kartongmapp, som kan förslutas med två tygband, vilka fästs med

hjälp av lack (det ena bandet är rött, det andra grönt). Kartongen har klätts med papper

på vilket Sg på framsidan textat: »Riksföreståndaren. / Fem Akter / af / August

Strindberg.» Textningen är utförd med svart bläck, anfangerna R, F, A, A och S är

utförda med rött bläck. Runt texten har en ram dragits med grön krita.

MS består av 173 paginerade blad, därtill kommer två opaginerade blad med

personförteckning respektive sceneribeskrivning samt sex opaginerade vikta helark,

vilka fungerar som separerande omslag för personförteckning jämte sceneribeskrivning

och för de följande fem akterna, dvs. inalles 187 blad. Själva pjäsmanuskriptet är

paginerat »1»–»173»; det är därvid att märka att mellan p. 22 och p. 25 finns endast

ett blad, paginerat »23.24.», och att två blad paginerats »146»; dessa två blad har senare

med blå krita försetts med märkningen »a)» resp. »b)».

På det första omslagets (opaginerade) första sida står med Sgs piktur:

»Riksföreståndaren. / Fem Akter / af / August Strindberg.» Texten är skriven med svart
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bläck, anfangerna R, F, A, A och S är utförda med rött bläck. Runt texten har en ram

dragits med röd krita. Därefter följer två opaginerade blad rubricerade »Personer:»

resp. »Sceneri:». Det fjärde, opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar

text.

På det andra omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt I.» är anfangen

utförd med röd vattenfärg. Under aktrubriken följer den text som återgivits ovan s. 51.

Därefter följer 40 blad, paginerade »1»–»23.24» samt »25»–»41»; det 42:a,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Med blå krita har text

på p. 28 strukits.

På det tredje omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt II.» är anfangen,

liksom punkten, utförd i röd krita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den

text som återgivits ovan s. 51. Därefter följer 30 blad, paginerade »42»–»71»; det 32:a,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Med röd krita har ett

senare texttillägg markerats på p. 50.

På det fjärde omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt III.» är

anfangen utförd i röd krita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den text som

återgivits ovan s. 51. Därefter följer 55 blad, paginerade »72»–»126»; det 57:e,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. I marginalen på p. 80

återfinns den förklarande teckning av Sg, som återgivits i textvolymen s. [481]. Med röd

krita har ett senare texttillägg markerats på p. 107.

På det femte omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt IV.» är anfangen

utförd i röd krita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den text som

återgivits ovan s. 51. Därefter följer 18 blad, paginerade »127»–»144»; det 20:e,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text.

På det sjätte omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt V.» är anfangen

utförd i röd krita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den text som

återgivits ovan s. 51 f. Därefter följer 30 blad, paginerade »145»–»146a» samt »146b»–

»173»; det 32:a, opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Med

blå krita har, som påpekats ovan, de två blad som paginerats »146» märkts med »a)»

resp. »b)». Med röd krita har ett senare texttillägg markerats på p. 161.



– TK 61 –

62

Ändringar i originalmanuskriptet

Ändringar har gjorts i MS med svart och rött bläck, blyerts, anilinpenna samt blå krita.

Endast i ett fåtal fall, vilka noteras särskilt nedan, finns skäl att attribuera ändringarna

till någon annan än Sg. En ändring som gjorts med blyerts har senare ifyllts med bläck;

denna ändring redovisas under avdelningen »Ändringar med övriga pennsorter» nedan.

Ändringar med bläckpenna

Vid sidan av de större ingrepp som registreras nedan har ändringar i interpunktionen

och av enstaka (eller delar av) ord upptagits när de bedömts vara av semantiskt eller

stilistiskt intresse.

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter till MS. Samtliga här registrerade

ändringar har bedömts vara gjorda av Sg. Vissa ändringar är gjorda med tunnare

bläckskrift än skriften i övrigt; troligen har Sg här begagnat annan bläckpenna (eller

annat bläck), vilket tyder på att dessa ändringar tillkommmit i efterhand. I förteckningen

nedan markeras ändringar av detta slag med formuleringen »avvikande bläckskrift».

161:  3 /      1:  6 e »skrifdon»: och str

164:13 /      6:17 f »förladelse»: om tillagt

166:10 /    10:10 f »min lilla»: mitt str

       16 /         18 f »gisslan»: Svenska tillagt

       21 /    11:  5 e »alltid! – – –»: [skrifver] tillagt

e »oförsigtigt! – – –»: [skrifver] tillagt

167:  4 /    12:  5 f »[orolig]»: Modren ä t Cecilia

       24  /   13:14 e »brefvet»: under det läpparne gå på honom som om han

talade tillagt i marginalen

168:  4 /    14:  5 e »städar på»: bordet. ä t bordet; derpå till Mätta Dyre, som icke

svarar

       17 /    15:  2 e »till att»: få ä t vi får [vi tillagt med rött bläck]

       27 /           9 e »[Paus]»: / Erik Trolle, Fadren [in från venster.] str
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170:  6 /   18:17 e »värdigt åt»: höger dörr.] ä t venster dörr; derpå vänder han

sig om.]

       25 /   20:  8 e »till Dig,»: min far, str

172:  8 / 23.24:12 e »vet Du det!»: / [Paus.] ä t / [Paus; Gustaf T städar på

bordet]

174:11 /   28:16 vid »till fönstret och»: Det mulnar. tillagt (med bläck) i

marginalen, sedan str med blåkrita

175:11 /   30:11 e »när de»: komma. ä t anlända. –

       15 /        13 f »harnesk»: sitt tillagt

            /        15 e »att»: andas.] ä t andas; ringer]

176:10 /   31:17 e »kände»: väl tillagt

       17 /   32:  4 e »för mig?»: ett eller två oläsl. ord str

177:22 /   34:  5 e »icke»: så tillagt

178:  7 /   35:  2 e »så»: gör ä t tag

       12 /          7 e »Anna Bielke»: [in]  ä t  [in; efter  F o g d e n]

       20 /        15 f »ynnest»: nåd str

f »er enda»: är str

       22 /   36:  1 e »befriade»: landet str

       28 /          7 e »make»: sjelf tillagt

179:  4 /        11 e »Rotebro! –»: [Till Anna B] tillagt i marginalen

       13 /   37:  3 f »låt sedan»: ett oläsligt ord str

       20 /          9 e »Kristina Gyllenstjerna»: [in] ä t [in; mildt]

180:  2 /   38:  6 f »älskog»: det ofullständigt utskrivna ordet kärlek str

         6 /          8 e »in»: hakparentestecken str

       15 /   39:  1 f »att jag letat»: oläsligt ord ä t har trott

181:12 /   40:13 e »sent!»: [Till Knektarne] ä t [Till Knektarne, finnande sig.]

            /        14 f »De Svenska»: Fruarne str

186:  2 /   43:15 f »Du skall»: Nej, str

       17 /   44:16 e »Eriksson»: Vasa tillagt

187:  4 /   46:  2 e »ner och»: kasta ä t vräka

       20 /   47:  8 f »Bonddryg»: En sån der tillagt i marginalen
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188:14 /   48:18 e »till höger»: kommatecken samt ett oläsligt ord ä t

hakparentestecken

189:  8 /   50:  7 f »Gustaf Eriksson Vasa»: [Till Regissören! Brobänken är så

hög, att hvarken båt eller simning synes, emedan dessa båda

saker alltid äro misslyckade på scenen.] tillagt [texttillägget,

som utförts nederst på sidan, är markerat med bläck och

rödkrita; i tillägget har följande ändringar gjorts: ser str med

anilinpenna f båt; synes tillagt (med bläck) e simning]

191:17 /   55:  4 e »sätter»: Pagen på bänken ä t ner Pagen på marken

       20 /        10 f »Varsko nu»: Och tillagt

196:22 /   64:13 f »som vågade»: utom str

197:  1 /   65:  5 f »om min»: oläsligt ord str

200:24 /   71:  5 f »Sten Stures»: Stures str

       25 /          7 f »son»: som str

201:  2 /        12 f »de i»: oläsligt ord ä t gå

         3 / e »mig!»: Svante, lilla kära barn!  tillagt i marginalen

         5 /        16 e »Kristina»: Gyll  str

         6 /        17 f »Knektar»: Danska tillagt

206:  8 /   74:  5 f »inte fick»: icke str

       12 /         11 e »så lärdt»: och str

209:  2 /   79:  6 f »Rör inte»: Tyst! str

       17 /   80:  4 f »marken»: ett ord, troligen der, str

       22 /         12 e »man ju»: se! ä med rött bläck t godt skönja!

       24 /         13 e »reser»: sig] ä t sig; och synar spåren]

       25 /         16 e »kråkan»: ser ut tillagt

210:  2 /   81:  1 e »blinkar åt»: Tavernaren]  ä t  Tavernaren som svarar med

ögonen]

         5 /          6 f »han har»: men str

211:13 /   84:  2 e »duger det!»: [näfven i bordet] tillagt i marginalen

213:  6 /   87:10 e »in»: hakparentestecken str

214:  6 /   88:  9 e »nu knekt»: hakparentestecken str

215:  4 /   89:18 f »höll på»: Han ä t Gustaf Trolle
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       27 /   91:11 f »ute i körkan?»: går det inte  ä med rött bläck t hörs det inte

något

218:13 /   96:  8 f »ihop»: alla  ä t  all’

       14 /        10 f »respekten»: går tillagt

       15 /        12 f »lägger till»: och str

       22 /   97:  3 f »en förnöjelse»: ett nöje str

       27 /          8 f »ro»: haft tillagt

       30 /         11 e »tvärtom!»: [Paus.] tillagt med rött bläck

220:  2 /   99:13 f »lita på»: man kan ä t att

         5 /        18 e »körkan»: hakparentestecken str

224:10 / 107:10 e »fader!»: / Erik T / Är Du mörkrädd? / Gustaf T / Ja, jag är så

rädd! så rädd! tillagt i marginalen; tillägget markerat med

rödkrita

225:12 / 109:  5 e »jag så!»: ett ord, troligen här, följt av utropstecken str

       28 / 110:  5 e »fonden»: hakparentestecken str

226:  8 / 111:  1 f »förlorat»: ha tillagt

e »[Sätter sig]»: / Lars S [går] str

227:13 / 113:  2 e »Jag»: skiter ä med rött bläck t schyter

       14 /          5 e »hedersgäst»: kommatecken tillagt med rött bläck

228:22 / 115:11 e »samtalet»: genast tillagt

230:17 / 118:13 e »Vadstena»: [accentuerar] tillagt i marginalen

       20 /        17 e »bror som»: landsförrade ä med rött bläck t landsförrädare

235:  2 / 126:  1 e »jakande»: hakparentestecken str

239:10 / 127:14 e »kråma»: oläsligt ord str

       23 / 128:13 f »Han törs»: två ord, troligen Och för, str

240:  3 /        17 f »sitter»: skall str

       24 / 130:  6 e »Det»: sker ä t hålls

       29 /        11 e »Comptoristen»: 1 tillagt

242:25 / 133:20 e »så»: det tillagt

243:24 / 135:13 f »Så är»: oläsligt ord str

       30 / 136:  3 f »fallet»: ett ord, troligen så, str

244:12 / 137:  3 e »tid med»: klagomål ä t klagan
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245:  3 / 138:12 e »började»: inblandas! ä t inblandas i Sturesaken!

247:16 / 143:  3 e »[Paus]»: / I ser att han är hedrad af sin ko- str

       20 /          8 f »er välvilja»: ett ord, troligen ert, str

       23 /        13 e »Brask,»: ett vårdtecken ä t en försäkran

       25 /        15 f »svurit»: har str

       26 /        17 e »tjenare!»: [på nästföljande sida] Och så som Gustaf Eriksson

har tjenat min fader i nöd och str [i denna strukna fortsättning

av repliken noteras följande ändring: ett ord, troligen tro, str f

nöd]

       32 / 144:  7 e »[går»: hakparentestecken str

248:  1 /          9 ovanför »Erik T»: Trolle str

         4 /        12 e »kunde’t!»: [Paus.] tillagt i marginalen

         5 /        13 e »[Gå]» [SV följer U l:s läsart »Går.»]: / [Ridå.] str

         9 /        17 f »rådstuga»: rådstuga str

251:  5 / 145:  7 e »venster till»: höger]  ä t  höger, med flyttsaker.]

252:24 / 146[B]:16 e »in från»: höger  ä t venster

253:13 / 147:16 f »skjuter»: der  ä t  dit

254:10 / 149:13 e »Sture»: hakparentestecken str

258:13 / 155:19 e »glömma»: , och str

259:12 / 157:14 e »det är»: dävla karl ä t en dävla man

260:23 / 160:  5 e »Erik T»: Sönernas missgerningar går tillbaks på fäder-

na – – – ä t Skall Sönernas missgerningar gå tillbaks på

fäderna?

261:  2 /        13 f »mening»: närvarandes ä t andras

       14 / 161:11 f »gör»: jag tillagt

       23 /        19 e  »gubben!»: / Måns N / Den der Magistern Olaus är icke

tilldragande. / Herman I / Det är en hästskrapa! / Anders P /

Han rifver! Det kräfs sådana nu om tider! Och kungen vill ha

honom! sådan! tillagt [texttillägget, som är skrivet i marginalen,

har markerats med rödkrita och bläck; sådan! är skrivet med rött

bläck]

263:24 / 165:  1 f »kär»: var str
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       25 /          3 f »ryktet»: tre ord (eller delar av ord) str; det mellersta ordet är

hennes

f »förening»: omtalade  ä t  om hennes

f »Dansk man»: en tillagt

264:20 / 166:14 e »Anna Bielke»: [in] ä t  [in; mörk; går emot Kristina hotande]

       26 / 167:  3 e »icke»: så tillagt

265:19 / 168:  9 e »handen»: hakparentestecken str

       24 /        16 e »fram»: till modren tillagt

       30 / 169:  6 e »Fri?»: från alla band?  tillagt med avvikande bläckskrift

266:  2 /          8 e »Ja, fri!»: från  a l l a  band! – Alla! tillagt med avvikande

bläckskrift

267:  8 / 171:10 e »midsommarsgåfvor,»: min tillagt i marginalen

       19 / 172:  5 f »vorden»: sin str

       20 /          8 f »de Romerske»: romersk str

268:  1 /        14 e »Gustaf V»: [läser] str

Ändringar med övriga pennsorter

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter till MS. Om inget annat sägs har

ändringen bedömts vara gjord av Sg.

165:22 /     9:  3 e »dog»: kommatecken tillagt med blyerts

167:27 /   13:16 e »in»: hakparentestecken tillagt med blyerts

171:24 /   22:10 f »unionen»: Men när ä med blyerts t När

172:  7 / 23.24:9 e »bödeln»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       18 /   25:  7 e »förstärkning»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       26 /        16 e »blifvit»: förandrad ä med blyerts t förändrad

174:  2 /   28:  7 e »sätter sig»: orolig tillagt med blyerts, sedan bläck

        11 /       16 vid »till fönstret och»: Det mulnar. tillagt med bläck i

marginalen, sedan str med blåkrita

179:  4 /   36:12 e »Tror Ni»: kommatecken tillagt med anilinpenna

181:10 /   40:11 e »dörr»: punkt tillagd med anilinpenna
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185:16 /   43:  6 e »klenmodig»: punkt ä med anilinpenna t frågetecken

186:28 /   45:13 f »posten»: ta båda ä med blyerts t båda ta

189:  8 /   50:  7 f »Gustaf Eriksson Vasa»: texttillägg (med bläck) nederst på

sidan (jfr ovan s. 64); i tillägget har ser str med anilinpenna f båt

192:30 /   58:  1 e »den kan»: profetera, Du! ä med anilinpenna t profetera!

e »Förstår»: Du tillagt med blyerts; attributionen osäker,

handstilen avviker från Sgs normala, men tillägget har i SV

accepterats såsom nödvändig ändring

193:28 /   59:12 e »Men»: hvar tillagt med blyerts

195:  9 /   61:18 e »Norrby»: utropstecken ä med anilinpenna t frågetecken

196:23 /   64:16 e »Kungen, gick»: kommatecken tillagt med anilinpenna

200:11 /   70:10 e »sida om sida»: punkt ä t frågetecken med blyerts

211:  1 /   83:  6 e »Electus»: kommatecken tillagt med blyerts

213:  7 /   87:12 f »Tavernaren»: hakparentestecken tillagt med blyerts

            /        13 e »fasa!»: hakparentestecken tillagt med blyerts

215:  6 /   90:  2 f »i antågande»: visst str med blyerts

218:12 /   96:  8 e »ha sett»: Er tillagt med blyerts

       15 /        11 e »han»: kommatecken tillagt med blyerts

224:17 / 107:13 e »gamla»: förlorade tillagt med blyerts

230:18 / 118:14 e »Peder Smed»: kommatecken tillagt med blyerts

231:26 / 120:18 e »biskop»: utropstecken ä med blyerts t frågetecken

232:  7 / 121:  7 e »Jag är»: kommatecken tillagt med blyerts

239:  8 / 127:10 e »Sten Sture»: och ä med anilinpenna t om

240:15 / 129:13 e »också!»: Den understruket med blyerts

       16 /        14 e »opp sig»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       24 / 130:  6 e »Strengnäs!»: Gustaf T  ä med blyerts t Erik T

241:19 / 131:17 e »det finns»: en tillagt med blyerts i marginalen; attributionen

osäker, handstilen avviker från Sgs normala, men tillägget har i

SV accepterats såsom nödvändig ändring

       25 / 132:  6 e »den lilla»: Sture ä med blyerts t Svante

247:  4 / 142:  6 e »Lübeck.’»: / [Paus.] tillagt med blyerts
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256:  3 / 152:  5 e »’fruktslingor’»: hela det parti som står inom hakparentes (Till

regissören! etc.) tillagt med blyerts nederst på manuskriptsidan;

jfr notering om utgivarändring ovan s. 50

259:  5 / 157:  6 e »så mycket»: gammal laddning ä med anilinpenna t laddning

qvar

263:13 / 164:  5 f »Vår konungs»: [Paus.] tillagt med blyerts
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Förarbeten

Utkast och andra förarbeten till Riksföreståndaren redovisas tillsammans med

förarbetena till Siste riddaren. Denna redogörelse återfinns i den textkritiska

kommentaren till Siste riddaren, s. 33 ff. ovan.
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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

161     1

164     6

167   12

170   18

173   25

176   31

179   36

181   39

185   42

188   48

191   54

194   59

197   65

200   70

205   72

206   73

209   79

212   85

215   89

218   95

221 101

224 107

227 112

230 117

233 122

235 126

239 127

242 132

245 138

248 144

251 145

254 149

257 153

260 158

263 163

266 169





BJÄLBO-JARLEN
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Textläget

Sgs på KB bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Bjälbo-

Jarlen i SV. Första upplagan (U 1, 1909) har använts som komplementtext. John

Landquist hade ej tillgång till MS då han gav ut dramat i SS 49; SV:s utgåva är den

första edition som lagt MS till grund för textetableringen.

Första upplagan (U 1) med titeln Bjälbo-Jarlen / Skådespel i fem akter / af / August

Strindberg (144 s., satsyta 15 × 8,5 cm) trycktes i Stockholm 1909 av A.-B. Fahlcrantz’

boktryckeri och gavs ut av Björck & Börjesson i Stockholm under perioden 25–31/3

1909. Av korrespondensen med förlaget framgår att Sg själv läste korrektur (se

textvolymen s. 425). Av korrespondensen framgår vidare att U 1, åtminstone delvis,

sattes efter en av förläggaren ombesörjd avskrift, inte efter MS; MS uppvisar inte heller

spår av tryckerihantering (se textvolymen s. 419 ff.). U 1 är behäftad med många

tryckfel, och interpunktionen är hårdhänt normaliserad. Anders Ollfors uppger i August

Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning, 1987, s. 28 att en del av upplagan

senare övertogs av Bonniers från Björck & Börjesson och att de övertagna exemplaren

försågs med en lappkancellans med texten »Stockholm. Albert Bonniers Förlag».

Under Sgs livstid utkom inga utländska utgåvor av Bjälbo-Jarlen, inte heller är några

av honom auktoriserade otryckta översättningar kända.
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Utgivarens egna ändringar

Vad gäller hanteringen av Sgs förkortningar av rollnamn och replikrubriker, typografisk

praxis etc., se Särskilda anvisningar ovan.

Sid- och radhänvisning ges till SV.

304:18 [Melodi: Se Bergström och Höijer: Svenska Folkvisor.] – hakparentes runt

melodianvisningen införd av utgivaren; U 1 har vanlig parentes; i MS är

passagen tillskriven nederst på sidan och placeringen utmärkt med

lokaliseringstecken

319:28 risa stora kvinnor – läsarten är utgivarens konstruktion; MS har

ursprungligen haft risa qvinnorna, därefter har stora skrivits till ovanför

raden men Sg har uppenbarligen glömt att korrigera substantivböjningen;

U 1 följer MS (dock har  nystavning införts, dvs. kvinnorna)

326:28 slutpunkt införd efter sånger; Sg har glömt att sätta ut interpunktionstecken

efter tillägg i MS; U 1 inför kommatecken och ändrar från versal till gemen

på nästföljande ord, dvs. U 1 lyder sånger, från

341:4–7 [Till Kapellmästaren: Sjunges  unisont [– – –] oktav, kvart e l l e r  kvint.] –

passagen är tillskriven nederst på p. 63 i MS och placeringen angiven med

lokaliseringstecken; utgivaren har infört omgivande hakparentes och

placerat passagen som ett eget stycke efter scenanvisningen (341:1–3)

368:19 kommatecken infört efter skepp; Sg har glömt att sätta ut

interpunktionstecken efter ändring i MS

395:23 böjningsformen upphäfdt i MS och U 1 korrigerad till upphävd

396:21 replikrubriken IVAR BLÅ har införts av utgivaren; MS och U 1 saknar

replikrubrik
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk

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

[271]:19 Astrologen. / [MS saknar rollnamnet; SV följer U 1 men korrigerar för

konsekvensens skull U 1:s kapitäler, dvs. ASTROLOGEN återges

Astrologen; det skall vidare noteras att i MS har med blyerts inskrivits

Doktor Willibald (dvs. Astrologen) på raden mellan Saracenen och Junker

Karl, handen är icke Sgs]

[273]:  1 SCENERI: // Sceneri: / till / Bjälbo-Jarlen.

            3 Brantberget. (Sandberget, sedan Brunkeberg.) / Brantberget

            7 [i MS har Helgeandshusets gård (felaktigt) placerats under Akt 3]

          10 [i MS har Bjälbo (felaktigt) placerats under Akt 4]

[275]:  1 AKT I / Akt 1 [under aktrubriken följer i MS en rad som anger var scenen

utspelar sig: B r a n t b e r g e t : Sid 1–19. i likhet med U 1 avstår SV från

att återge denna anvisning]

   289:15 de har snäckor / De har snäckor

   293:  4 Ridå. / [avskiljningstecken]

[295]:  1 AKT II / Akt 2 [under aktrubriken följer i MS tre rader som anger var

scenerna utspelar sig: a) Y t t r e  B o r g g å r d e n till Stockholms

Slott. Sid. 20–38. / b) J a r l e n s  A r b e t s r u m . Sid. 39–51. /

c) H e l g e a n d s h u s e t s  g å r d  Sid 52–62. i likhet med U 1 avstår SV

från att återge dessa anvisningar; i likhet med U 1 avstår SV likaså från att

återge de rödkritemarkeringar a), b.) resp. c) som återfinns vid varje scens

början i MS (pp. 20, 39 resp. 52)]

   299:  7 Judit / Judith

   301:  4 att Du är från / att Du från

   303:11 upp, flyger på Hans. / [upp, flyger på Hans; de [uteglömd korrigering vid

ändring i MS; ursprungligen löd scenanvisningen: [upp, flyger på Hans; de

/ brottas]]

          16 Himmels Tausend! / Himmels tausend!
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   312:  6 ut då? / ut då? Är hon lika qvick i hufvet, så skulle en kalfhane ha Dig till

svärfar!

           11 för kältring / för Kältring

   314:18 Men, »Gå ner / »Men Gå ner [SV etablerar dock ej det i U 1 införda

kommatecknet]

   318:  3 styra riket / styra rike

   327:  4 Ridå / [saknas i MS, uteglömt efter omarbetning av scenslutet]

   330:23 VÄKTAREN / Väktarn

   331:17 och Astrologen / och Drn Astrologen [läsarten Drn osäker]

   335:19 mycket, din sorg! – Det är icke värdt!» / mycket», din sorg! – Det är icke

värdt!

[339]:  1 AKT III / Akt 3 [under aktrubriken följer i MS två rader som anger var

scenerna utspelar sig: a)  G r a f h v a l f  under  S t o r k y r k a n  sid 63–

73. / b)  B j ä l b o.  Sid 74–90. i likhet med U 1 avstår SV från att återge

dessa anvisningar; i likhet med U 1 avstår SV likaså från att återge de

rödkritemarkeringar a) resp. b.) som återfinns vid varje scens början i MS

(pp. 63 resp. 74)]

341:8–13 [noterna och textens ’stavelseuppdelning’ följer U 1; MS:s ’notskiss’

avviker i smärre detaljer]

   358:14 JUDIT // [Paus] / Judit [vid övergång till nytt blad i MS har Sg överst på det

nya bladet upprepat pausmarkeringen från föregående sida]

[373]:   1 AKT IV / Akt 4 [under aktrubriken följer i MS en rad som anger var scenen

utspelar sig: I  H e l g e a n d s h u s e t s  K a p i t e l - S a l. Sid. 91–103. i

likhet med U 1 avstår SV från att återge denna anvisning]

   375:12 Väktaren / Vaktaren

           23 vara så på sjukhus. / vara mycket sjukt på sjukhus!

   376:  2 Hvad har Ni för Er på hofvet? / Hur han I det på hofvet?

            4 Bara elände! Fru / Det är sjukt! der också! Fru

   382:12 för hämndens skull … / för vinnings skull och för hämndens!

   387:  6 I bref / I Bref



– TK 61 –

79

[389]:  1 AKT V / Akt 5 [under aktrubriken följer i MS två rader som anger var

scenen utspelar sig: Jarlens Arbetsrum på Stockholms Slott. (från Akt II:2) /

sid. 104–118. i likhet med U 1 avstår SV från att återge denna anvisning]

   397:  8 nu får Magnus / Nu får Magnus

   398:27 Fadersögat! / Fadersögat! Si Fadersögat skall vara qvar ändå!

   402:10 djur? Tvifan! det var en // djur? / Jarlen / ! det var bara en [Tvifan struket

och bara tillagt med blyerts av annan hand än Sgs]

   403:10 Vi, med / Vi, Med

   406:  5 lång paus / lång Paus

   407:12 Slut. / [saknas i MS]

––––––––

   406:20 går jag – jag far / [så troligen även MS; möjligen skall MS läsas: går jag af

– jag far]
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk

Vad gäller hanteringen av Sgs förkortningar av rollnamn och replikrubriker, typografisk

praxis etc., se Särskilda anvisningar ovan.

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

[269]:  2 i / Fem Akter // SKÅDESPEL I FEM AKTER

   277:  4 fönster. [nytt stycke] Till / fönster. Till

          19 skämmer fisket! / skämmer bort fisket!

   278:16 grålysning / grå lysning

          19 så! – Det / så. Det

   279:20 Gud nåda / Gud nåde

          25 Hans är / Han är

          29 go morgon / go morron

   280:  9 sitta still / sitta stilla

          24 svåger! – Kom / svåger! Kom

   281:11 Stackars Karl! / Stackars karl!

   282:23 Folkungen. – – – [nytt stycke] Är / Folkungen. – – Är

          24 mirakler här / mirakler – här

   283:16 Junker Karl / [U 1 utelämnar replikrubriken]

   284:26 är jag! – / är jag!

   285:23 genom mörker icke genom / genom mörker och icke genom

          30 Kloster – – – / Kloster.

   286:  8 sofva lugn / sofva lugnt

          14 Vild / Vildt

   288:21 än att han / än han

   289:21 jag me’! / ja me!

   290:  8 på hufvet / på hufvudet

   292:  2 njuter frid / njuter fred

   293:  1 gå! – Junker / gå! Junker

Herrevad! – Nu / Herrevad! Nu

   297:  6 upphängda. [nytt stycke] Utanför / upphängda. Utanför
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            8 (Väktarns son) / Väktarns son

   298:  3 Bååt / Båth

   300:10 de har di inte för / de’ ha de inte fått för

   302:12 dam! – Allez / dam? Allez

          22 Kappan! – Andra / kappan! Andra

   303:30 Fidèle / Fidéle

   304:13 ofärd! / ofärd. –

          16 Tärnor / TÄRNER

          18 och Höijer: / & Höijer,

   305:29 Med larv för / Med larver för

   306:10 ledsnaden! – »Gå / ledsnaden! »Gå

          27 Jarlen? – Han / Jarlen? Han

   307:23 Akta Löparn! / Kungen / Hvem är löparn? / Hans / Den som löper! / Kungen

/ Der sitter // Akta löparn! – Dronninglöparn! / KUNGEN. / Der sitter

   308:11 Petter! Men / Petter! – Men

          24 Är Du grym / Är Du så grym

   309:  8 jag fan … / jag fanen …

   310:24 Jönsson till Jönsarbo / Jonsson till Jönsarbo

   311:17 ser jag der? Hvem / ser jag? Hvem

   315:  5 skrifdon. [nytt stycke] Skåp / skrifdon. Skåp

   318:17 Lejd? – Ord! / Lejd? Ord!

   319:28 kan icke / kan inte

   320:28 kartan! – ligger / kartan! ligger

   322:  5 var förnämsta / var den förnämsta

          19 Alidad / Alhidad

   323:10 utsått. – / utsått.

   324:28 Jarl Birger! – / Jarl Birger!

   325:  6 dem! utom den lille Bengt! [nytt stycke] De / dem! De

          11 blommor i händerna och / blommor och

          19 ficktjyfvar / ficktjufvar

          35 skall de / ska de

   328:  2 höger. [nytt stycke] I fonden / höger. I fonden
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           11 slutat att / slutat med att

   329: 11 klagomål – han / klagomål – och han

   330:17 inte långt / icke långt

   331:  5 tageltröjan / tagelskjortan

            6 sig i från / sig ifrån

   335:20 – Minns / Minns

   336:13 hur jag / hur jag

          20 var bara en / var en

   337:26 – Gårdskarl / Gårdskarl

          27 – Han är / Han är

   341:  4–7 [U 1 saknar det parti som står inom hakparentes; jfr notering om

utgivarändring, s. 76 ovan]

   342:  5 Såå? Det / Så? Det

          12 får egen / får en egen

          23 mer än / mera än

   344:19 mig? – Din / mig? Din

          26 igen? – / igen?

   345:  6 – Ser Du / Ser Du

          29 Och så skall / Också skall

   346:  4 vara vittne / vara ett vittne

   349:  5 jag kan / jag kan

          15 der ligger / det ligger

   351:19 Balten / Bälten

   352:  3 in igen / in

   353:  1 Bjälbo / Bjälbo

i spisen / i spiseln

            2 spisen / spiseln

   354:  9 väl! / väl! –

   355:18 är inte / är icke

          23 köket? / köket? – –

   356:  5 sker här i / sker i

   357:14 Ers Nåd / Ers Nåde
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   358:20 – Hjelp / Hjelp

          22 kan jag / kan jag

   359:  7 aldraminst / allraminst

          26 jag inte är / jag icke är

   360:  3 Hva sa / Hvad sa

          28 nu! – Eller / nu! Eller

   361:16 aldra största / allra största

   363:  8 på släda / på släde

   368:19 Nu far jag hem, lägger opp mitt skepp går i vinterqvarter och afvaktar nästa

vår! – Bed / Nu far jag hem och afvaktar nästa vår, går i vinterkvarter,

lägger opp mitt skepp! – Bed [i SV har kommatecken efter skepp supplerats

av utgivaren]

          24 de mägtiga / de mägtige

   375:  2 inträda. [nytt stycke] Till / inträda. Till

   379:  5 maka och barn / maka, om barn

            8 varit – gift och / varit gift – och

   381:  2 hedningen! – / hedningen!

            6 umgås hedningar / umgås med hedningar

   382:12 tog hustru / tog Dig hustru

   384:23 Räcken då hand! / Räck Din hand!

   385:12 jag. Prosten / jag. – Prosten

          14 ja! Barnet / ja! – Barnet

          15 Erkännes! ja! / Erkännes! – ja!

   386:18 tar det tanklöst / tar det tankfullt

   391:  1 Jarlens Arbetsrum (från Akt II:2). // Jarlens Arbetsrum / från 2:dra Akten,

2:dra Tablån.

   392:22 få dra / få draga

   393:  8 bevaras bättre / bevaras – bättre

   394:27 skall värdas / skall vårdas

   395:22 Clemens IV / Clemens den fjerde

   397:  8 slutat! – Och / slutat! Och

          14 vill icke / vill inte
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   398:  3 narrsyssla! / narrsyssla. –

   401:21 Prest! – / Prest!

   403:19 med hat / med hot

   404:19 sjunger man? / sjungar man?

   405:  3 umgås ränker / umgås med ränker

   407:  3 brinnande / – – – och när // brinnande – – / och när
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Beskrivning av originalmanuskriptet

Originalmanuskriptet till Bjälbo-Jarlen förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm

(signum: Börjessons saml. nr 3). Det består av 133 blad inlagda i en tygpärm, klädd

med pergamentpapper. Papperssorten är Lessebo post; en del blad är lätt gulnade.

Formatet är genomgående 22 × 28 cm.

MS är i mycket gott skick. Texten är skriven på bladens ena sida; dock har tillägg

gjorts på baksidan av pp. 50, 88, 98, 116 samt 117. Bläcket är svart, vissa ark smyckas

av anfanger och andra detaljer utförda med röd respektive lila färgkrita; notskriften och

sångtexten på p. 63 är skriven med blyerts (se vidare nedan). MS har i efterhand (se

härom textvolymen s. 423 f.) bearbetats med bläck, blyerts, anilinpenna och färgkrita;

dessa ändringar redovisas nedan ss. 88 ff. resp. 98 ff. MS uppvisar inga spår av

tryckerihantering och som framgår av textvolymens redogörelse (s. 419 ff.) torde texten

ha satts efter en av förläggaren ombesörjd avskrift. Ett representativt manusblad

avbildas som dok. nr 61:31.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av manuskriptets utseende, paginering

etc.

MS är inlagt i en tygpärm av grönaktigt linne. Pärmens framsida pryds av ett

stiliserat träd, utfört i akvarell; trädet är grönt med blå konturer och kronan har försetts

med blå himmelsbakgrund. På ömse sidor om trädets stam har textats med röd

vattenfärg (eller möjligen rött bläck): »SA-GOR.» I pärmryggen ligger en grön

silkestråd, och pärmen kan förslutas med påklistrade gröna tygband. Pärmen är sedan

klädd med papper på vilket Sg på framsidan textat: »Strindberg. / Bjälbo-Jarlen.»

Textningen är utförd med svart bläck, anfangerna S, B och J är utförda med rött bläck.

Runt texten har en ram dragits med röd krita.

MS består av 119 paginerade blad, därtill kommer två opaginerade blad med

personförteckning respektive sceneriförteckning samt sex opaginerade vikta helark,

vilka fungerar som separerande omslag för personförteckning jämte sceneriförteckning

och för de följande fem akterna, dvs. inalles 133 blad. Själva pjäsmanuskriptet är

paginerat »1»–»71a» samt »71b»–»118». Som noterats ovan har texttillägg gjorts på

baksidan av pp. 50, 88, 98, 116 samt 117; baksidan av p. 116 har – liksom följande blad

– paginerats »117».
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På det första omslagets (opaginerade) första sida står med Sgs piktur: »Strindberg. /

Bjälbo-Jarlen. / [avskiljningstecken] / i / Fem Akter.» Texten är skriven med svart

bläck, anfangen B är utförd i rödkrita med svart bläckkontur. På det opaginerade blad

som bär rubriken »Personer:» har efter flera av rollnamnen Sg med anilinpenna skrivit

in förslag på skådespelare, hämtade från Dramatens ensemble; i några fall har namn

överstrukits och ersatts av andra. Bladet med personförteckningen avbildas som

dok. nr 61:32; i bildtexten uttyds, så långt möjligt, namnen på de skådespelare Sg skrivit

in. I personförteckningen har likaså med blyerts inskrivits (det korrupta) rollnamnet

»Doktor Willibald» under rollnamnet »Saracenen, Jarlens Lifvakt. (Stum)»; handen är

icke Sgs. På det opaginerade blad som bär rubriken »Sceneri:» har ordet »till» därunder

inklämts i efterhand. Det fjärde, opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad)

saknar text.

På det andra omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt 1.» är anfangen,

liksom punkten, utförd i rödkrita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den

text som återgivits ovan s. 77. Därefter följer 19 blad, paginerade »1»–»19»; det 21:a,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text.

På det tredje omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt 2.» är anfangen,

liksom punkten, utförd i rödkrita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den

text som återgivits ovan s. 77. Därefter följer 43 blad, paginerade »20»–»62»; det 45:e,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Akten är indelad i tre

scener och de olika scenernas början har markerats »a)», »b.)» resp. »c)» i övre vänstra

hörnet på det blad där respektive scen börjar; dessa markeringar, som gjorts med

rödkrita, återfinns på p. 20 (rödkritan är här överrankad med anilinpenna och delvis

bortskrapad), p. 39 (markeringen utförd med både bläck och rödkrita) samt p. 52.

Lokaliseringstecken utförda i rödkrita, vilka markerar texttillägg, återfinns på pp. 31,

50 baksidan och 51; på pp. 36 och 49 har texttillägg förbockats med rödkrita. Med blå

krita har text på p. 51 överrankats.

På det fjärde omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt 3.» är anfangen

utförd i rödkrita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den text som återgivits

ovan s. 78. Därefter följer 29 blad, paginerade »63»–»71a» samt »71b»–»90»; det 31:a,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Akten är indelad i två

scener och de olika scenernas början har markerats »a)» resp. »b.)» i övre vänstra hörnet
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på det blad där respektive scen börjar; dessa markeringar, som gjorts med rödkrita,

återfinns på p. 63 och p. 74. Lokaliseringstecken (helt eller delvis) utförda i rödkrita,

vilka markerar texttillägg, återfinns på pp. 73, 88 baksidan samt 89. Med rödkrita har

likaså orden »Maris» och »Maria» understrukits i en anvisning till sättaren som

återfinns nederst på p. 63; texten, som är skriven med bläck, lyder: »Till Sättaren: Det

heter Ave Maris och icke Ave Maria.»

På det femte omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt 4.» är anfangen,

liksom punkten, utförd i rödkrita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den

text som återgivits ovan s. 78. Därefter följer 13 blad, paginerade »91»–»103»; det 15:e,

opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Lokaliseringstecken

utförda i rödkrita, vilka markerar texttillägg, återfinns på pp. 91, 98 baksidan samt 99.

På det sjätte omslagets (opaginerade) första sida med rubriken »Akt 5.» är anfangen,

liksom punkten, utförd i rödkrita med svart bläckkontur. Under aktrubriken följer den

text som återgivits ovan s. 79. Därefter följer 15 blad, paginerade »104»–»118»; det

17:e, opaginerade, bladet (dvs. omslagsarkets andra blad) saknar text. Lokaliserings-

tecken utförda i rödkrita, vilka markerar texttillägg, återfinns på pp. 111, 116, 116 bak-

sidan, 117, 117 baksidan samt 118. Dessutom har på p. 118 med röd krita strukits den

förkastade versionen av Magnus slutreplik och »[Ridå]». Ett felaktigt placerat

lokaliseringstecken med röd krita har strukits med blå krita (p. 118). Med blå krita har

även strukits text på baksidan av p. 117.
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Ändringar i originalmanuskriptet

Ändringar har gjorts i MS med bläck, blyerts, anilinpenna samt röd och blå krita. Endast

i ett fåtal fall, vilka noteras särskilt nedan, finns skäl att attribuera ändringarna till någon

annan än Sg. Flera av de ändringar som gjorts med blyerts eller anilinpenna har senare

ifyllts med bläck; ändringar av detta slag redovisas under avdelningen »Ändringar med

övriga pennsorter» nedan.

Ändringar med bläckpenna

Vid sidan av de större ingrepp som registreras nedan har ändringar i interpunktionen

och av enstaka (eller delar av) ord upptagits när de bedömts vara av semantiskt eller

stilistiskt intresse.

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter till MS. Samtliga här registrerade

ändringar har bedömts vara gjorda av Sg. Vissa ändringar är gjorda med annan

bläckskrift än skriften i övrigt; troligen har Sg här begagnat annan bläckpenna (eller

annat bläck), vilket tyder på att dessa ändringar tillkommit i efterhand. I förteckningen

nedan markeras ändringar av detta slag med formuleringen »avvikande bläckskrift».

[273]: 1 / opag.: 2 under »Sceneri:»: till [SV följer U 1] inklämt i efterhand

277:  3 /       1:  4 e »spira.»: På Slottet lyser i Jarlens fönster. inklämt i efterhand

         7 /            9 e »morts,»: De Dödas ä t Alla Dödas

       11 /          13 f »står nere»: med horn str

       17 /       2:  2 e »Inte»: något att ä t något vidare att

       18 /            3 f »den här»: för ty tillagt

       19 /            4 f »skämmer»: liksom tillagt

       24 /            9 e »de»: ska  ä t  måtte

278:  2 /          13 e »i»: sederna  ä t  köttet

         7 /          18 e »har»: öron [oläsligt ord] ute  ä t  öronen ute

       12 /          24 e »vet»: svårläst ord, troligen aldrig ä t icke

       16 /       3:  3 e »en»: lysning ä t grålysning

279:15 /       4:  8 e »Jag»: ska ä t vill
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       17 /         11 e »hos»: Kung Valdemar ä t Prins Magnus

       20 /         13 e »han»: på narri tillagt

       22 /         15 e »honom»: i näsan tillagt

       23 /         16 e »säga»: mer än tillagt och str samt pappa och str

e »mamma»: utropstecken tillagt

280:11 /     5:  9 f »Här»: För det skall man! [Paus] tillagt med avvikande

bläckskrift

       24 /         21 e »svåger! –»: Jag ä med avvikande bläckskrift t Kom snart

igen, för jag

281:  2 /        26 f »och»: det är str

       11 /     6:  9 f »Hör»: två ord strukna, möjligen Ungar jag; därunder har

scenanvisningen [går] strukits

       14 /        12 f »dävla»: en tillagt

       30 /     7:  2 e »Nej»: oläsligt ord ä t nu

282:  3 /          5 f »antyder»: oläsligt ord str

         6 /        10 e »den»: frågetecken ä t punkt

         8 /        11 e »grafven»: hakparentestecken str

       19 /        23 e »säga’t»: hvar dag tillagt

       23 /     8:  3 under »Folkungen. – – –»: replikrubriken Väktaren str

       30 /        11 f »Jarlen»: Alltså str

       31 /        12 f »alltså»: alltså str

283:  2 /        14 e »är»: tvungen! ä t tvungen ställa sig så!

       24 /     9:  9 e »vill»: Du? ä t Du, min son?

284:12 /        24 e »Påfven»: oläsligt namn tillagt, därefter ä t Innocentius IV

       15 /        28 e »tagelskjorta»: närmast och str

       20 /   10:  6 e »Helige»: misslyckats ä t gått om intet

285:  2 /        21 f »taga korset»: gå ut str

         4 /        23 f »offer»: ett tillagt

       24 /   11:18 f »En lurande»: två ord str

287:15 /   13:18 f »Magnus»: Hertig ä t Prins

288:19 /   14:22 e »honom»: och ä t än

289:17 /   16:  4 f »musslor»: två, möjligen tre ord ä t det är
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            /          5 e »förhört»: mig str

       25 /        13 e »de’!»: hakparentestecken str

       28 /        16 e »stafven»: hakparentestecken str

291:24 /   18:17 e »har jag»: försonat ä t sökt försona

292:  3 /        22 e »gift med»: Norska konungasonen ä t en Norsk konungason

297:  2 /   20:  2 e »framför»: en samt begynnelsebokstaven i nytt ord str

         5 /          7 e »och»: Rännarbanan ä t på Rännarbanans palissad

         8 /        10 f »kommer»: står str

       14 /        16 e »tål»: mig tillagt

298:  3 /   21:  7 f »Brahe»: Herrarne tillagt

299:  7 /   22:17 f »som»: alias Judith tillagt

       16 /        27 f »man»: och ä t men

300:12 /   23:25 f »Husnarr»: Narr str

e »Husnarr»: P e t e r tillagt

302:  2 /   25:12 e »slagta»: grisen ä t grisar

       10 /        20 f »trumpeterna»: och str

       17 /   26:  2 f »med»: och st str

       28 /        13 e »Damernas»: oläsligt ord str

303:25 /   27:12 e »må»: ett ord str, troligen han

304:22 /   28:  9 f »Och kära»: Här ståndar str

305:  2 /        16 e »Magnus»: hakparentestecken str

       16 /   29:  7 e »med»: de fremmande tillagt

       22 /        13 e »Klang det»: friskt tillagt

306:17 /   30:13 e »luften]»: oläsligt ord str

307:  1 /   31:  2 ovanför »Judit»: den ofullständigt utskrivna replikrubriken

Drottningen str

       13 /        15 e »drömma»: om str

308:  4 /        29 e »Det»: der str

            /   32:  1 e »Jag är»: artist ä t konstnär

       11 /          7 e »nog»: Petter tillagt

       12 /          8 e »först sjöng»: den ä t han

309:  5 /   33:  7 e »hundkojas»: tak tillagt
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       13 /        15 ovanför »Hans»: replikrubriken Judit str

       28 /   34:  2 e »höra»: rikets ä t hofvets

310:  9 /        11 e »med»: pangsjon ä t ålderdomsförsörjning

       13 /        15 e »lägger»: mig, glöm ä t mig Petter; glöm

311:17 /   35:20 e »artig»: narr ä t hund

312:  2 /   36:  2 f »är en»: är en str

       10 /        12 e »annat?»: Kan Du inte skälla följt av ett par oläsliga ord samt

utropstecken ä t Du kan ju inte skälla för

       25 /        27 e »illa»: semikolon ä t utropstecken

313:24 /   37:19 e »Vet»: Du str och Du tillagt

315:  9 /   39:10 e »page»: till str

318:  5 /   42:10 ovanför »Jarlen»: replikrubriken Jarlen str

       17 /        22 f »Ord»: Former! str

       25 /        30 e »Valdemar»: suddar ner sig! ä t sudlar sig!

319:28 /   44:  5 e »risa»: stora tillagt

320:  8 /        14 f »Stockholms»: huset. str

       21 /        25 f »Det gör»: Hon har str

321:  9 /   45:16 f »det sitter»: Och str

       26 /   46:  7 f »af Danmark»: Mechtild tillagt

323:15 /   48:  3 f »det sydliga»: heraldikerns Leopard str

324:  2 /        21 f »hur»: ett ord, troligen hvad, str

       15 /   49:  5 e »botten –»: ett ord, troligen den, följt av utropstecken str

325:12 /   50:  6 e »Magnus»: oläsligt ord ä t hur

       16 /        11 f »jag»: oläsligt ord ä t men

       17 / e »Statskonst!»: spela pjes str

       35 /   51:  5 e »så»: ska ä t skall

326:  7 /        14 f »blod»: och tillagt

f »drufva»: och str

         9 /         16 e »lejon!»: [ny rad] [Ridå.] / [Ridå.] str med bläck och blåkrita;

därefter har fortsättningen av scenen (fr.o.m. 326:10 »TAFFEL-

TÄCKAREN») skrivits nederst på p. 51 och på baksidan av
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p. 50; ändringar i det tillskrivna textpartiet redovisas nedan på

sedvanligt sätt

       12 /         23 f »af tjenare»: hakparentestecken str

       28 / 50 baks.:12 e »sjunga»: ett ord, troligen qväden, ä t sånger

            /         13 e »dar!»: tankstreck ä t [Paus]

327:  2 /         15 f »vänskap»: ett ord, troligen älskog, str

         3 /         16 e »till»: oläslig texträcka, omfattande troligen åtta ord, str

328:  4 /   52:  6 f »på hvilken»: ett ofullständigt utskrivet ord, troligen med, str

329:10 /   53:12 e »här»: under linden tillagt

       21 /        21 e »in»: hakparentestecken str

330:  8 /   54:  8 f »bonde»: en tillagt

       14 /        14 e »brunnen»: hakparentestecken str

333:14 /   57:13 f »och ormsaltaren»: så str

334:  9 /   58:  7 f »in»: hakparentestecken str

335:  3 /        23 ovanför »Lars i O»: replikrubriken Lars i O str; troligen har Sg

ursprungligen låtit Jarlens föregående replik sluta efter andligen

dömas!

       17 /   59:  9 f »hade»: sa str

e »säga»: mig? ä t mig då?

337:17 /   61:  7 e »vild»: hakparentestecken str

       25 /        14 e »det här»: är tillagt

338:  6 /        26 e »son»: hakparentestecken str

       18 /   62:10 f »farväl»: säga ä t bjuda

341:  3 /   63:  4 e »Stella»: hela det parti som står inom hakparentes tillagt

nederst på p. 63; jfr notering om utgivarändring ovan s. 76;

ändringar i det tillskrivna textpartiet redovisas nedan på

sedvanligt sätt

        5 /         17 e »harmonisering»: semikolon str

            /        18 f »eller qvinter»: och qvin str

342:  6 /   64:  3 e »sorgen»: får ick str

       16 /        15 e »Guds»: barn tillagt och sedan str

       18 /        18 e »ståndet»: utropstecken ä t frågetecken
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343:  5 /   65:  6 e »tror inte»: ett ord, troligen det, str

       16 /         18 f »råkas»: kunna tillagt

       20 /         23 f »plats»: den ä t din

       30 /   66:  2 f »lossnar»: brister str

344:  3 /          5 e »in»: hakparentestecken str

       30 /   67:  4 f »såsom»: som str

345:10 /        14 e »hakskägg»: med en mine tillagt

       16 /        21 e »Magnus»: [lömskt] tillagt med avvikande bläckskrift

       20 /        23 e »Jarlen»: [bakslugt] tillagt med avvikande bläckskrift

       24 /        26 e »Magnus»: [ironiskt.] tillagt med avvikande bläckskrift

346:  8 /   68:16 e »önskade»: alltid str

         9 / f »Valdemar»: ett ord, troligen men, ä t nu då

       28 /   69:  6 e »drottningen»: skickar sig mot mig, hon  ä t beter sig? Hon

349:  1 / 71a:16 e »ha»: bandage ä t bindel

         4 /        19 f »icke är»: är öppen str

       26 / 7lb :12 e »kan»: synas hotande  ä t  vändas i hot

350:13 /        29 e »jag icke»: ådalagt  ä t  ådagalagt

       22 /   72:  8 e »ondska»: eller af mindre vetande tillagt

       25 /        10 f »Mindre»: oläsligt ord str

351:11 /        23 f »Ert offer»: Är ä t Befinnes

       13 /        25 e »värdighet,»: som ä t hvilken

       16 /        28 e »mottager den»: men tillagt

352:  3 /   73:14 e »[in igen]»: Jarlen / Har Du hört? / Magnus / Jag har hört

allt! tillagt [texttillägget, som är skrivet i marginalen, har

markerats med rödkrita]

353:  1 /   74:  1 e »Stolar i»: ring ä t halfkrets

       20 /         16 e »sorg?»: Hans / Skall ni skratta åt det? / Magnus / Det kan ju

vara en löjlig sorg. tillagt i marginalen

354:21 /   75:12 f »ej»: icke str

355:27 /   76:14 f »oåtspord»: ett ord, troligen om, str

       29 /        17 e »köket»: dernere tillagt

356:17 /   77:  5 e »fråga»: Else ä t Karin
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357:12 /        30 e »trafvet»: med mig; ä t hos mig!

358:  9 /   78:23 e »är så»: dags, när skottet har gått, säga si opp! ä t dags, att

säga si opp! när skottet har gått.

       15 /   79:  2 e »förtviflad,»: går af och an; tillagt

359:25 /   80:10 f »utgården»: Ulfåsa str

            /        11 e »när»: jag tillagt

360:  4 /        18 f »men det»: oläsligt ord str

         5 /        19 f »blåser»: oläsligt ord str

       20 /   81:  3 f »Ivar»: in str

362:15 /   82:27 e »svor sig»: fri! ä t fri på Danahofvet!

363:10 /   83:17 f »Holaveden»: det ofullständigt utskrivna ordet Kolmården str

       28 /   84:  6 e »spisa»: något str

364:  3 /          9 e »magrar»: åtminstone tillagt

       10 /        14 e »in»: , klädd som Väpnare str med blyerts, sedan har klädd

som Väpnare tillagts och str med bläck

       16 /        20 f »Väpnare»: tillförordnad tillagt

       24 /        28 e »narren?»: Hans / Är jag nu rolig också? tillagt i marginalen

365:  9 /   85:  7 snett under »Ja! –»: replikrubriken Hans str

       14 /        12 f »den skyldige»: och tillagt

            /        13 f »Gå»: och str

366:11 /   86:10 f »hufva»: liten str

       17 /        16 e »öfver –»: och jag föredrar str

367:  2 /   87:  2 f »Jag finner»: Derför att tillagt

e »narraktiga …»: Men nu kommer str

       12 /        11 e »förestår»: under tiden tillagt

       30 /        28 f »rättvisa»: då tillagt

369:25 /   89:22 e »[Tar af»: halsbandet och kastar det] ä t halsbandet]; därefter

har sju repliker tillagts (fr.o.m. 369:26 »HANS» t.o.m. 370:13

»Det är nog sig likt!»); texttillägget, som utförts (med bläck) på

baksidan av p. 88, har markerats med rödkrita; en ändring i det

tillagda textpartiet redovisas nedan på sedvanligt sätt

370:  8 / 88 baks.:11 e »blef jag»: ju str
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       18 /   89:26 f »Han kom»: Hvilkendera? str

       24 /   90:  2 e »Säg»: honom tillagt

e »kommer! –»: Gå sedan och kläd om Dig! str

371:  2 /          5 e »ensam;»: lägger in kronan; tillagt

375:  1 /   91:  1 e »I»: Helgeandshuset ä t Helgeandshusets Kapitelsal

         8 /          8 f »belysningen»: oläsligt ord str

       13 /        13 e »Hans»: [in] ä t [in; allvarlig, som Väpnare klädd]

       19 /        18 e »med ditt»: nya tillagt

       21 /        20 e »så sjukt här»: hvad har Ni för Er på hofvet? / Hans / Bara

elände! Fru Mechtild sitter ä t Hans / Det brukar vara mycket

sjukt på sjukhus! / Gårdsm / Hur han I det på hofvet? / Hans /

Det är sjukt! der också! Fru Mechtild nya frun sitter [ändringen

har markerats med rödkrita; SV följer U 1]

376:10 /   92:  5 f »Abels»: det ofullständigt utskrivna ordet henne str

377:12 /   93:  4 f »Hertig»: min tillagt

       16 /          8 f »Lars»: Här kommer ä t Der ha vi

       17 /          9 e »brefvet»: der ä t ifrån Dig

       19 /        10 e »bordet»: och går str

378:  4 /        22 f »mitran»: för ä t inför

       11 /   94:  3 f »har varit»: det tillagt

       26 /        14 e »säger:»: om qvinnan str

379:  8 /        23 e »jag har»: varit – skriftefader  ä t  sjelf varit – gift och jag har

varit skriftefader

380:  8 /   95:20 f »cell»: din tillagt

e »Jarlen»: kommer! ä t är här!

381:18 /   96:24 e »andligen»: och ä t sedan

382:12 /   97:22 f »Du tog»: derför str

       24 /   98:  6 e »ännu!»: Judit [in i hätta och botgörardrägt, med en

Sparbössa, stannar obemärkt vid dörren] tillagt

384:  9 /   99:19 e »Judit,»: Erik Plogpennings dotter ä t dotter till Erik

Plogpenning
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       12 /        21 e »Jarlen»: [går, temligen hastigt.] ä t [fixerar Judit]; därefter

har ett längre texttillägg gjorts, fr.o.m. 384:14 »BISKOP KOL»

t.o.m. 384:26 »och går sakta ut.»; texttillägget, som utförts (med

bläck) på baksidan av p. 98, har markerats med rödkrita

385:19 / 100:12 e »herberget»:, tänd ett litet ljus på bordet, pynta och sopa, red

ä t pynta och sopa, tänd ett litet ljus på bordet,, red

386:  2 /        25 f »din rättskänsla»: två oläsliga ord ä t Hvad

387:  4 / 102:  8 e »på knä»: i extas tillagt

         6 /        10 e »här? –»: I tillagt

         8 /        13 f »prester»: sekulära tillagt

       10 /        15 e »elden var»: lös, vänta lite – – – ä t lös …

       12 /        17 f »tok»: gammal tillagt

       23 / 103: 7 f »’Ett gladt»: »Var icke alltför orättfärdig och var icke en dåre;

icke vill Du dö i förtid?» str

391: 3 / 104: 2 e »bordet»: med en bok för sig vid sitt stora ljus; mörk och kall

tillagt

      10 /          8 e »vrede –», på ny rad centrerat: Jarlen [hostar otåligt] ä t

[Jarlen hostar otåligt]

393:  8 / 106: 8 f »bevaras»: äfven str

       16 /       15 f »säkert»: mycket tillagt

       22 /        21 f »kan»: bra str

395:24 / 109: 2 f »qvinnor»: öfvergifna  tillagt

396:26 / 110: 3 f »ram»: grönskande tillagt

397:  1 /         8 f »Röde»: Den tillagt

       11 /         17 e »Magnus»: [in] ä t [in från höger; djerf.]

398:  2 / 111:  6 e »är så»: svårt och så tråkigt! ä t tråkigt att vara allvarsam!

         8 /         12 e »menniska …»: Magnus / Jag tror Du har rätt! Och vore jag

inte den jag är, så ville jag vara narren! Följ din kallelse då,

och förblif en tok! / Hans / Jag tror nästan det är så godt! Det

här kungliga är för fint för mig! tillagt [texttillägget, som är

skrivet i marginalen med avvikande bläckskrift, har markerats

med rödkrita; utropstecknet efter tok är insatt med blyerts]
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       25 /        22 e »ljuset!»: / [Paus] / Ställ skrifdonet ä t / Hans / Fadersögat! Si

Fadersögat skall vara qvar ändå! / Magnus / Ställ skrifdonet

[ändringen, som utförts (med bläck) i marginalen, har markerats

med rödkrita; SV följer U 1]

399:  6 /        28 e »Nu förstår»: jag! – / Magnus [går ut på bastionen] ä t jag! –

Farväl Ers Majestet; nu återvänder jag till köket och stallgårn!

Men gif mig en orre först! / Magnus [Ger honom en örfil och

går ut på bastionen] / Hans / Den var kunglig! – Skomakare blif

vid din läst; det skulle V a l d e m a r och jag aldrig ha glömt!

[ändringen är gjord med avvikande bläckskrift;

understrykningen av Valdemar är gjord med blyerts]

400:30 / 113:16 e »gropen –»: och Du skall icke fresta ä t och för att Du icke

skall fresta

401:27 / 114:12 f »jag blir»: så blir jag str

402:  7 /        19 f »lystrar»: Reser sig och tillagt

       10 /        23 e »djur?»: / Jarlen [sticker in svärdet] ä t / Jarlen [SV följer U 1

som utelämnar hela passagen]

       26 / 115:12 e »Magnus»: [drar sitt svärd] ä t [drar sitt svärd, sittande]

404:  6 / 116:21 e »sitt land!»: Jarlen / Har hon?… / Magnus / Ja! / [Paus.]

tillagt [texttillägget, som är skrivet i marginalen, har markerats

med rödkrita]

405:12 / 117:18 e »aflad!»: längre texttillägg, markerat med rödkrita, utfört (med

bläck) på baksidan av p. 116; tillägget sträcker sig fr.o.m.

405:13 »MAGNUS» t.o.m. 406:11 »saga är slut!»; en ändring i

det tillagda textpartiet redovisas nedan på sedvanligt sätt

       17 / 116 baks.:5 f »Junker Karl»: Karl str

406:12 / 117:20 f »son»: två oläsliga ord str

       16 /        23 e »reser sig»: orolig tillagt

       20 /        27 e »går jag»: af str

            / 118:  1 f »till Visingsö»: går ä t far

       28 /          8 e »Aldrig?»: Magnus / Aldrig Birger Jarl! / [Ridå.] ä t Magnus /

Aldrig blir Birger Jarl glömd! Ditt land med lag Du byggde, din
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stad i sten; ditt namn i kungalängden, fast icke kung, som drott

skall ristas! / [Ridå] sedan str med rödkrita och i stället har en

ny avslutning (fr.o.m. 406:29 »MAGNUS / flyttar ljuset på

bordet.») skrivits (med bläck) på baksidan av p. 117 (p. 118 och

baksidan av p. 117 avbildas som dok. nr 61:33 och nr 61:34);

ändringar i det på baksidan av p. 117 tillskrivna textpartiet,

markerat med rödkrita, redovisas nedan på sedvanligt sätt [i det

reviderade, senare strukna slutet på p. 118 noteras följande

ändringar: blir resp. glömd! tillagt med blyerts, sedan bläck;

dock drott! ä t som drott!; Du må skrifva str f skall ristas!]

       31 / 117 baks.:2 f »Du har»: Ja, ä t Nej! aldrig!

            /           3 e »skipa»: dem! Och ä t dem! / Och [denna versradsmarkering,

liksom de följande, torde vara insatt i efterhand]

407:  2 /          4 f »framgent»: allt tillagt

         4 /          7 f »– – – och när»: och icke ställa det under str

f »natten hvilar»: då tillagt

        7 /          11 e »dagens»: sol går ned äga går ned i str i etapper samt sol

tillagt [läsningen av det fjärde strukna ordet, »äga», något

osäker]

            /         12 e »till»: säng ä t sömns

         8 / e »lyser»: ännu tillagt

         9 /         14 f »fast ej»: I kungalängden  ä t  Och främst i Sveakungalängden

       10 /         15 e »namn»: skall stå  ä t  Du ristat har

Ändringar med övriga pennsorter

Sid- och radhänvisning ges först till SV, därefter till MS. Om inget annat sägs har

ändringen bedömts vara gjord av Sg.

[271]:17 / opag.: 16 under »Saracenen, Jarlens Lifvakt. (Stum)» har Doktor

Willibald tillagts med blyerts, handen är icke Sgs; likaså har

därunder Fru Mechtild, Kung Abels Enka; Jarlens andra gemål;
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(Osynlig.) strukits med anilinpenna; strykningen är ofullständig,

strecket slutar före Jarlens

277:  2 /    1:  2 e »Väktaren»: punkt ä med anilinpenna t semikolon

       15 /       17 e »morgon,»: morgon str med anilinpenna

       25 /    2:11 e »vanor,»: svårläst, troligen man fastar ä med blyerts, sedan

bläck t så han fastar

278:20 /    3:  7 f »munkarne»: och tillagt med blyerts, sedan bläck

       22 /       10 e »tornet;»: stöter ett tag i luren str med blyerts

279:20 /    4:13 e »Gud»: an str med blyerts

e »narri»: kommatecken tillagt med blyerts

       23 /       16 e »mamma!»: mera str med anilinpenna

       28 /       21 e »stor-trut –»: [Paus] tillagt med anilinpenna, sedan bläck

281:  2 /   5:26 f »är»: Och vattnet ä med blyerts t Vattnet

282:  9 /   7:13 e »tändt»: ljus på grafven? ä med blyerts t ljus?

       11 /      15 e »Jarlen»: låtit understruket med anilinpenna

e »det»: gör han ä med anilinpenna, sedan bläck t  l å t e r  han

göra

       18 /      22 e »Ja»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       22 /   8:  2 e »son,»: Folkungen, str med anilinpenna, sedan bläck

284:15 /   9:27 e »som»: poenitentiarie ä med blyerts t penitentiarie

       20 /  10: 5 e »Ludvig»: kallad den str med anilinpenna, därefter den tillagt

med anilinpenna, sedan bläck

       26 /      12 e »Fasi, som»: var jarl hos kung Erik före Birger, hade ä med

blyerts t före Birger var jarl hos kung Erik, hade

       32 /       19 e »allt»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

e »derför»: kommatecken tillagt med blyerts

285:  6 /       25 e »fästa»: korset ä med blyerts, sedan bläck t tecknet

       27 /  11:20 f »pergament»: ett tillagt med anilinpenna

286:  3 /       25 f »har»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

       15 /  12:13 e »derpå»: kommatecken tillagt med blyerts

       20 /       17 e »Er …»: frågetecken tillagt med anilinpenna

       28 /       26 e »ord»: ge mig! ä med blyerts, sedan bläck t att ge ifrån Dig?
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288:  8 /  14:12 e »råd»: när ä med blyerts, sedan bläck t som

         9 / f »Magnus»: Hertig ä med anilinpenna, sedan bläck t Prins

       11 /       14 f »Erik»: Hertig ä med anilinpenna, sedan bläck t Prins

       22 /       25 f »inskränkt»: är tillagt med anilinpenna

290:21 /  17:12 e »Jarlen»: låtit understruket med anilinpenna

292:10 /  19:  3 e »skall»: också tillagt med blyerts, sedan bläck

       11 /         4 f »det»: ty tillagt med blyerts, sedan bläck

       22 /       14 e »hjertat»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

293:  1 /       22 e »gå!»: tankstreck tillagt med blyerts

         2 /       23 f »Nu»: tankstreck tillagt med blyerts

297:  1 /  20:  1 f »Yttre»: a) tillagt med rödkrita, sedan överrankat med

anilinpenna och delvis bortskrapat

         7 /         9 e »Stallet»: är en hundkoja ä med blyerts, sedan bläck t äro två

hundkojor

       11 /       14 e »Hans»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       21 /       25 e »folk»: kommatecken tillagt med blyerts

298:11 /  21:17 f »Magnus»: Hertig ä med anilinpenna, sedan bläck t Prins

       12 /       18 e »lyckadt»: med ett ord! ä med anilinpenna, sedan bläck t

kunde man säga.

       26 /  22:  4 e »gardin»: är för ä med blyerts, sedan anilinpenna t är ju för

299:  9 /       19 e »du …»: men skön! Vacker som en dag! en  v a c k e r  dag

nemligen! tillagt med blyerts

       21 /  23:  4 f »Magnus»: Hertig ä med anilinpenna, sedan bläck t Prins

       23 /         6 e »tjenstgöring!»: [Lägger af den allvarliga rösten och minen

samt spelar narr] – – – str med blyerts

       26 /        10 e »Hans»: [allvarlig igen] str med anilinpenna

301:  8 /   24:21 e »sort»: punkt ä med blyerts t frågetecken

       17 /        30 e »frågte»: hvar han är understruket med anilinpenna

302:  7 /   25:16 e »på»: rännarbanan! ä med blyerts t rännarbanan kanske?

       11 /        21 e »Ha»: utropstecken tillagt med anilinpenna

       13 /        23 e »Allez»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       17 /   26:  1 f »Magnus»: Hertig ä med anilinpenna t Prins
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       31 /        17 f »hund»: din tillagt med blyerts

303:12 /        27 e »få»: kommatecken tillagt med anilinpenna

f »brottas»: hakparentestecken tillagt med anilinpenna, sedan

bläck

       24 /   27:10 e »axlar»: kommatecken ä med anilinpenna t semikolon

304:13 /        27 e »qvissla»: utropstecken str med anilinpenna

       19 /   28:  5 f »Och jungfrun»: Melodi: Se Bergström och Höijer: Svenska

Folkvisor. tillagt med blyerts

305:17 /   29:  8 e »Valdemar,»: kungen, och sade: »Gå ner på gården och lek!»

ä med blyerts t kungen: »Gå ner på gården och lek!» sa’ han!

307:17 /   31:21 e »Magnus»: apostrof tillagd med blyerts

       23 /        25 e »Akta»: dronningen! ä med blyerts t L ö p a r n! / Kungen /

Hvem är löparn? / Hans / Den som löper! [lokaliseringstecken

och understrykning av »Löparn» utförda med rödkrita]

309:  8 /   33:10 e »jag»: fanen ä med blyerts t fan

       11 /        12 f »Att»: för tillagt med blyerts, sedan bläck

311:  6 /   35:  8 f »Magnus»: Hertig ä med anilinpenna, sedan bläck t Prins

       12 /         15 f »– Vet»: Vet hut! ä med blyerts, sedan bläck t Hut!

       20 /         24 e »Ja»: kommatecken tillagt med blyerts

312:  6 /   36:  6 e »ut då?»: Är hon lika qvick i hufvet, så skulle en boricka ha

Dig till far! ä med blyerts t Är hon lika qvick i hufvet, så skulle

en kalfhane ha Dig till svärfar! [ändringen markerad med

rödkritebock i marginalen; SV följer U 1 som utelämnar hela

passagen]

        10 /      13 e »skälla»: semikolon tillagt med anilinpenna och blyerts

        13 /      15 e »Stalldräng!»: [avskiljningstecken på ny rad] / Mats [ut] ä

med blyerts, sedan bläck t Mats [ut] / [avskiljningstecken] / Ivar

Bl.

313:  4 /  37:  2 e »fast!»: och flera till! tillagt med blyerts, sedan bläck

314:18 /  38:14 e »emot!»: »Gå ner ä med blyerts, sedan bläck t »Men Gå ner

315:  1 /  39:  1 f »Jarlens»: b.) tillagt med rödkrita och bläck

e »Stockholms»: Hus ä med blyerts, sedan bläck t Slott



– TK 61 –

102

         8 /       10 e »venster»: semikolon tillagt med blyerts

         9 /       11 e »till»: venster ä med blyerts, sedan bläck t höger

316:16 /  40:14 e »venster;»: avväpnad, men med bröstharnesk str med blyerts

       19 /       18 e »Nej,»: Du understruket med blyerts

318:  2 /  42:  6 e »när Du»: faller ifrån ä med blyerts, sedan bläck t går bort

       17 /       22 e »Lejd»: utropstecken ä med blyerts t frågetecken följt av

tankstreck

       24 /       30 f »till»: Återvandom ä med blyerts t Återvändom

319:  8 /  43:12 e »Magnus»: kommatecken tillagt med blyerts

       16 /       20 e »så»: utropstecken ä med blyerts t frågetecken

320:  8 /  44:14 e »Stockholms»: hus ä med blyerts, sedan bläck t slott

322:23 /  47:  9 e »Jarlen»: [släcker ljuset] str med blyerts

323:  9 /       23 e »fördel»: semikolon tillagt med blyerts

324:10 /  48:28 e »så»: inträ- ä med blyerts t inträder

       20 /  49:10 e »kan»: sofva ä med blyerts, sedan bläck t vaka

       22 /       12 e »Ja,»: sof ä med blyerts, sedan bläck t vaka

       26 /       16 e »upp»: kommatecken tillagt med blyerts

325:  6 /       26 e »dem!»: utom den lille Bengt! tillagt med blyerts och markerat

med en rödkritebock i marginalen

       11 /  50:  5 e »blommor»: i händerna tillagt med blyerts

       14 /         8 e »satans lyckliga»: kommatecken tillagt med anilinpenna

       18 /       13 e »bedrägeri»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

       19 /       14 f »och Lübecks»: Hamburg ä med blyerts t Hamburgs

326:  9 /  51:16 e »lejon!»: [ny rad] [Ridå.] / [Ridå.] str med bläck och blåkrita;

därefter har fortsättningen (fr.o.m. 326:10 »TAFFEL-

TÄCKAREN») med bläck skrivits nederst på p. 51 och på

baksidan av p. 50 (lokaliseringstecknen är utförda med rödkrita)

328:  1 /  52:  1 f »Helgeandshusets»: c) tillagt med rödkrita

       11 /       14 e »slutat»: med str med blyerts

329:  6 /  53:  8 f »under»: andra »t-et» i stenstolen förtydligat med anilinpenna

331:14 /  55:15 under »spejare!»: [går och gömmer sig bakom brunnen] str med

blyerts
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        21 /      23 e »se Dig!»: Och nu går jag också! / [går] tillagt med blyerts,

sedan bläck

332:17 /  56:17 e »nytt»: kommatecken tillagt med blyerts eller anilinpenna

       19 /       20 e »dödssynd»: kommatecken ä med anilinpenna t semikolon

333:  9 /  57:  7 e »stian»: då ä med blyerts t Du

       12 /        11 e »dålig»: gackmed ä med blyerts t gack-med

       13 /       12 e »trollkarlen»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

       19 /       18 f »korståg»: ett understruket med blyerts

335:18 /  59:11 e »det der!»: citattecken tillagt med anilinpenna, sedan bläck

e »Du:»: citattecken tillagt med anilinpenna, sedan bläck

       19 /       12 f »din sorg!»: kommatecken tillagt med anilinpenna och bläck,

därefter som str med anilinpenna

       22 /       14 e »långsamt»: kommatecken tillagt med blyerts

       25 /       17 e »sjöbad»: kommatecken tillagt med anilinpenna

336:18 /  60:10 e »Tänker Du»: hämnas nu? ä med blyerts, sedan bläck t

hämnas?

       20 /       12 e »det var»: bara tillagt med blyerts

341:  1 /  63:  1 f »Grafhvalf»: a) tillagt med rödkrita

         3 /         4 e »Stella»: i den anvisning till sättaren som ej återges i SV – jfr

manuskriptbeskrivningen ovan s. 87 – är orden Maris och Maria

understrukna med rödkrita

342:  9 /  64:  8 e »lefvande»: kommatecken tillagt med blyerts

       12 /        11 e »brud»: kommatecken tillagt med anilinpenna

344:14 /  66:16 e »till»: mötet, så att ä med blyerts, sedan bläck t mötet  s å , att

       26 /       28 e »vänner»: igen, nu? ä med blyerts, sedan bläck t nu igen?

       29 /  67:  3 e »påfven»: Alexander ä med blyerts t Clemens

345:18 /       22 e »förstår»: tre punkter tillagda med blyerts

346:29 /  69:  7 e »omger sig»: helst str med blyerts

347:  5 /       14 e »rätt»: kommatecken tillagt med blyerts

       10 /       19 e »sina»: barn och ä med blyerts, sedan bläck t små

       29 /  70:11 e »henne»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

348:21 /  71a:5 e »menar»: Else! ä med blyerts t Karin?
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       27 /       11 e »Valdemar»: kommatecken tillagt med blyerts

       31 /       15 e »friare»: kommatecken tillagt med blyerts

349:  5 /       20 f »kan»: jag understruket med anilinpenna

         9 /       24 e »Valdemar»: kommatecken ä med blyerts t kolon

            /       25 f »rör vid»: citattecken tillagt med blyerts, sedan bläck

       10 / e »mig»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

e »skottfritt»: kommatecken ä med blyerts t semikolon

       11 /       27 e »krisma …»: citattecken tillagt med blyerts, sedan bläck

350:25 /  72:11 e »kappa»: kommatecken tillagt med blyerts

351:  1 /       13 ovanför »mig»: vid tillagt med bläck, sedan str med anilinpenna

         5 /       17 e »lika med»: sjelfmord … ä med blyerts t bära hand på sig

sjelf!

352:  3 /  73:14 e »[in igen]»: texttillägg (med bläck) i marginalen, markerat

med rödkrita

353:  1 /  74:  1 f »B j ä l b o»: b.) tillagt med rödkrita

356:  2 /  76:20 e »så!»: Gunås! ä med blyerts, sedan bläck t som Du säger!

357:12 /  77:30 e »mig!»: [går] tillagt och str med blyerts

358:  3 /  78:18 e »hänger»: ut str med blyerts

       12 /       25 e »[Paus.]»: Hans [knyter näfven efter Magnus] str med blyerts

       22 /  79:  9 e »kan»: jag understruket med anilinpenna

359:23 /  80:  8 e »menniskor»: kommatecken tillagt med blyerts

361:  8 /  81:21 e »han»: är tillagt med blyerts

364:10 /  84:14 e »in»: , klädd som Väpnare str med blyerts

       22 /       26 e »person»: slutpunkt tillagd med blyerts

365:13 /  85:12 e »rasas»: ut och röjas ä med blyerts t ut, röjas

367:  6 /  87:  6 e »Påfven»: Alexander ä med blyerts, sedan bläck t Clemens

       13 /       12 f »Magnus»: kommatecken tillagt med blyerts

368:  2 /       30 e »det»: nu? – ä med blyerts, sedan bläck t nu först?

       14 /  88:13 e »får ta»: bannet! – ä med blyerts, sedan bläck t bannorna!

       19 /       18 e »jag hem»: och går i vinterqvarter, lägger opp mitt skepp och

afvaktar ä med anilinpenna och bläck t , lägger opp mitt skepp
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går i vinterqvarter och afvaktar [i SV har kommatecken införts

e skepp]

       22 /        21 f »gjorde han»: den ä med blyerts t det

369:18 /  89:17 e »mig»: då tillagt med blyerts, sedan bläck

       25 /       22 e »[Tar af halsbandet]»: texttillägg (med bläck) utfört på

baksidan av p. 88, markerat med rödkrita; även

lokaliseringstecknet på p. 89 är utfört med rödkrita

375:21 /  91:20 e »sjukt här»: texttillägg (med bläck) markerat med rödkrita

376:16 /  92:11 e »gå»: till fot tillagt med blyerts, sedan bläck

377:  6 /       28 e »någonsin»: kommatecken tillagt med blyerts

378:10 /  94:  2 e »Jo! Det»: är understruket med anilinpenna

e »hor»: kommatecken tillagt med anilinpenna

379:  5 /       20 f »hvad vet»: Åh Du ä med blyerts t Åh,

         6 /       21 e »hemmet»: frågetecken tillagt med blyerts

381:  8 /  96:13 e »hedningen»: kommatecken tillagt med anilinpenna

382:12 /  97:22 e »hustru»: för snöd vinnings skull. ä med blyerts och avvikande

bläckskrift t för vinnings skull och för hämndens!

       17 /       28 e »från»: Mechtild … förtydligat med blyerts

384:13 /   99:21 e »[fixerar Judit]»: texttillägg (med bläck) utfört på baksidan av

p. 98; tillägget är markerat med lokaliseringstecken, utförda med

rödkrita, på pp. 99 och 98 baksidan

385:22 / 100:16 f »han kommer!»: ja tillagt med blyerts, sedan bläck

386:  9 / 101:  8 e »igen»: kommatecken tillagt med blyerts

387:24 / 103:  8 e »mörker!»: Lars! tillagt med blyerts, sedan bläck

391:  5 / 104:  3 f »framför»: står tillagt med anilinpenna, sedan bläck

       12 /        10 e »igenom»: kommatecken tillagt med blyerts

       16 /        14 e »sjuttiofem.»: [Paus] tillagt med blyerts, sedan bläck

       24 / 105:  2 f »Tror»: [Paus] tillagt med blyerts

393:22 / 106:21 e »Sättet är»: godkännt ä med blyerts t godkändt

396:27 / 110:  4 e »enkla»: kommatecken tillagt med anilinpenna

397:  8 /        14 e »slutat! –»: Och tillagt med blyerts, sedan bläck
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398:  8 / 111:12 e »menniska …»: texttillägg (med bläck) i marginalen,

lokaliseringstecken med rödkrita

       12 /     marg. e »tok»: utropstecken tillagt med blyerts

       23 /        20 e »regera»: tankstreck tillagt med blyerts

       25 /        22 e »ljuset!»: texttillägg (med bläck) i marginalen,

lokaliseringstecken med rödkrita

399:12 / 112, marg. e »skulle»: Valdemar understruket med blyerts

401:16 / 114:  2 e »det»: kommatecken tillagt med blyerts

e »var»: kommatecken tillagt med blyerts

       21 /          6 f »Isak»: [Paus] tillagt med blyerts

402:  4 /        16 e »kronor»: semikolon tillagt med blyerts

         7 /        19 e »vind.»: citattecken tillagt med blyerts, sedan bläck

       10 /        25 f »en menniska!»: Tvifan! det var ä med blyerts t det var bara

[SV (liksom U 1) följer den ursprungliga läsarten då tillägget av

bara är gjort av annan hand]

       15 / 115:  1 e »städningen»: och förtydligat med blyerts

       29 /        14 ovanför »Jarlen»: [Paus] tillagt med blyerts

403:10 /        25 f »Guds nåde»: Med ä med blyerts t Vi, Med

       17 / 116:  4 e »hedningar i»: din hird! ä med blyerts t ditt hof!

404:  4 /        19 f »mig!»: På ä med blyerts t Nej, på

         6 /         21 e »sitt land!»: texttillägg (med bläck) i marginalen,

lokaliseringstecken med rödkrita

405:  5 / 117:12 e »Valdemar»: måste understruket med blyerts

       12 /        18 e »aflad!»: texttillägg (med bläck) på baksidan av p. 116,

lokaliseringstecken med rödkrita

406:11 / e »Magnus,»: min son str med blyerts

       18 /        25 e »Är Du»: trött … ä med blyerts t trött? . .

       23 / 118:  3 e »det kommande!»: rödkritemarkering, indikerande texttillägg,

överskuggad/str med blåkrita

       28 /          8 e »Aldrig?»: tidigare slutversion str med rödkrita samt

lokaliseringstecken (till den nya slutversion som nedskrivits på

baksidan av p. 117) tillagt med rödkrita [i den strukna
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slutversionen har Aldrig Birger Jarl! ä med blyerts, sedan bläck

t Aldrig blir Birger Jarl glömd!; jfr ovan s. 97 f.]

407:  8 / 117 baks.:12 e »Jarlens»: natt-ljus ifrån ä med blåkrita och bläck t ljus från
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Förarbeten

Till Bjälbo-Jarlen har drygt 30 blad och lappar bevarats, vilka kan karaktäriseras som

utkast och andra arbetsanteckningar till dramat. Detta material återfinns huvudsakligen i

kartong SgNM 1 i Gröna Säcken. Som påpekats i textvolymens redogörelse för utkast

och övriga arbetsanteckningar (s. 425 ff.) kan detta material inte alltid exklusivt knytas

till dramat; Sg hade ju tidigare gestaltat samma historiska stoff i novellen Bjälbo-Jarlen

i samlingen Nya svenska öden (Hövdingaminnen), och vissa anteckningar – t.ex. de

historiska notiserna – kan lika gärna ha gjorts redan i samband med novellen.

Förmodligen är det så att Sg vid utarbetandet av dramat plockat fram en del äldre

anteckningar, vilka sedan blivit liggande tillsammans med det material som tillkom

1908.

Nedan redovisas samtliga enheter ur Gröna Säcken som utgivaren bedömt ha

anknytning till dramat Bjälbo-Jarlen. Enheter som utgivaren ansett vara av särskilt

intresse kommenteras och faksimileras, övriga enheter kommenteras kortfattat eller

förtecknas enbart. Några av de centrala utkasten redovisas och kommenteras även i

»Tillkomst och mottagande» i textvolymen.

I citat ur utkasten kursiveras ord understrukna med bläck. I de fall ett eller flera ord

är skrivna med blyerts eller färgpenna anges detta genom formuleringen delvis skriven

med; i de fall text fyllts i eller strukits under eller på annat sätt markerats med blyerts

eller färgpenna anges detta genom formuleringen delvis/ställvis bearbetad med.

Redaktionella hakparenteser kursiveras, Sgs egna hakparenteser återges med rak stil.

I. Följande enheter innehåller huvudsakligen historiska notiser och anteckningar om

personer, vilka kan knytas till Bjälbo-Jarlen:

1:2,18 Fol.blad (Manilla) med rubrik »Betraktelser / öfver / Sverges Historia». Text

bl.a.: »Familj, hela landet. Vasarne i familj med Sturarne, Folkungarne, Erik Helig,

Sverkerska Erikska och Stenkilarne.»
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1:2,19  Två fol.blad (Lessebo bikupa 1900) med rubrik »Sveriges Historia», pp. 1–2.

Här förtecknas bl.a. uppgifter om Folkungaätten och andra släkter under svensk

medeltid.

1:3,3  Fol.blad (Lessebo bikupa 1901) med rubrik »Birger Jarl. / (1248–66.) /

Synkronismer». Anteckningar om samtida härskare och händelser i Italien, Frankrike,

England, Tyskland och Ryssland samt om samtida påvar.

1:3,6 Halvt fol.blad (Van Gelder Zonen) med rubrik »Birger Jarl». Historiska fakta om

Birger Jarl och hans söner, främst vad gäller deras trolovningar och giften. Text bl.a.:

»Herrevadsbro 1252. Birger Jarl menedare, mördar sina Slägtingar. Påfvens absolution.

Birger Jarl †1266. Abel dödade Erik [armen stack upp ur sjön], svor sig fri. [nytt stycke]

Valdemar och Sophia voro sysslingar = blodskam.» Understrykning med blåpenna.

1:3,9  Fol.blad (Lessebo bikupa 1901) med rubrik »Jarl Birger. (1248–66.)».

Anteckning av personförteckningskaraktär, där Sg även i flera fall fogat notiser

(huvudsakligen av historisk art) till de listade personerna. Text bl.a.: »Birger Jarl,

Hedning; tror på sig sjelf, den egna kraften; förlåter aldrig.»

1:3,11  Halvt fol.blad (Manilla) med rubrik »Birger Jarl – 1250–66». Förteckning över

släktskapsförhållanden och historiska händelser. Texten delvis skriven med blåpenna,

understrykningar med färgpennor. Dok. nr 61:35.

1:3,14 Halvt fol.blad (Manilla) utan rubrik. Beskrivning av Birger Jarls vapensköld

samt av vapensköldarna för släkterna Brahe, Sparre, Trolle och Oxenstierna.

1:4,2 Fol.blad (Lessebo bikupa 1895) med rubrik »Folkunga-Bot». Även anteckningar

om Birger Jarl och hans söner och om händelserna vid Herrevadsbro. Siffror insatta

med brun färgpenna.
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10:3,10 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Folkungaätten». Anteckningar om Birger

Jarl och hans ättlingar. Text bl.a.: »Birger Jarl. †1266. Dödade Filip och Knut

Magnusson.»

II. Följande enheter kan karaktäriseras som utkast, vilka huvudsakligen innehåller

anteckningar om teman, motiv, rollkaraktärer etc.:

1:3,1  Omslag fol. (Lessebo bikupa 1900). På första sidans mitt rubrik av

titelbladskaraktär, »Birger Jarl». Hela sidan är fylld med anteckningar – uppenbarligen

gjorda vid olika tillfällen – varav de flesta klart kan knytas till dramat. Här finns bl.a.

historiska notiser av samma slag som förtecknats under avd. I ovan, men texten

innehåller även passager av dramautkastkaraktär, t.ex. listningar av scener och

rollkaraktärer. Texten är ställvis understruken med färgpennor och rubriken är färglagd.

Partier från enheten citeras och kommenteras i textvolymen s. 436 f. Dok. nr 61:36.

1:3,5 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Bjälbo-Jarlen». Underrubriker: »Motiven»

samt »Personer». Anteckningar om personer och uppslag som direkt kan knytas till

dramat; vid sidan härav även vissa uppgifter av historisk notiskaraktär. Texten är

ställvis bearbetad med rödpenna. Partier från enheten citeras och kommenteras i

textvolymen s. 437. Dok. nr 61:37.

1:3,7 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Bjelbo-Jarlen». Anteckning om Birger

Jarl, vilken kan karaktäriseras som en sammanfattning och tolkning av jarlens livsöde.

Texten är ställvis understruken med rödpenna. Partier från enheten citeras och

kommenteras i textvolymen s. 437. Dok. nr 61:38.

1:3,12 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Bjälbo-Jarlen». Under rubriken följande

text: »Striden med Sonen och Ivar Blå = / Figurer. / Jarlen = Ålderdomen. / Ivar Blå = /

Gäfträl = / Riddaren med fälda Viziret = Junker Karl:»

1:3,13 Blad 4:o (Lessebo post) utan rubrik. Text: »Birger Jarl = Menskohatare,

Hedning. Barnen rysliga – / Hiob. – Timon. –»
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1:3,17 Lapp utan rubrik. Text bl.a.: »Junker Karl = / [struken text] / Gå ner på gården

och lek. / Kartan / [struken text] / Korståg. / Bengt andlig: har aflagt löftet.» Text med

blyerts, över- och understrykningar med rödpenna. Dok. nr 61:39.

1:3,23 Halvt fol.blad (Lessebo bikupa) utan rubrik. Anteckningar om motiv, teman och

karaktärer vilka primärt kan knytas till novellen; detta utkast, liksom det följande

(1:3,24), torde dock ha tjänat som underlag även för dramat. Texten är ställvis

understruken med rödpenna. Dok. nr 61:40.

1:3,24 Fol.blad (Manilla) med rubrik »Bjälbo-Jarlen». Dels historiska notiser av samma

slag som förtecknats under avd. I ovan, dels anteckningar om motiv, teman, karaktärer

och konfrontationsscener fördelade på ’spelplatser’, vilka kan knytas till novellen; detta

utkast, liksom det föregående (1:3,23), torde dock ha tjänat som underlag även för

dramat. Texten är ställvis understruken med rödpenna. Dok. nr 61:41.

III. Följande enheter är utkast som främst kan karaktäriseras som akt- eller

scendispositioner för dramat:

1:3,19  Fol.blad (Lessebo bikupa 1903) med rubrik »Bjälbo-Jarlen». Under rubriken

följande text: »Akt I. / Akt II. / Akt III. / Akt IV. / Akt V.» Rödpenna i rubriken och i de

romerska siffrorna.

1:3,20 Fol.blad (Manilla) med rubrik »Birger Jarl». Överst på sidan finns historiska

notiser om Birger Jarl och hans ättlingar av samma slag som förtecknats under avd. I

ovan, men den senare delen av texten är (på aktvis) indelad I–III och under de olika

avdelningarna listas händelser, motiv och teman etc. Dok. nr 61:42.

1:3,21 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Sceneri». Plan för ett fyraktsdrama med

huvudsakligen annalistisk uppläggning; jfr textvolymen s. 436. Texten är delvis skriven

med blyerts, färgpenna i rubriken. Dok. nr 61:43.
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1:3,22 Halvt fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Jarlen». Plan för ett femaktsdrama;

därtill innehåller enheten även historiska notiser av det slag som förtecknats under avd.

I ovan. Texten är delvis skriven med blyerts, understrykningar med färgpennor.

Dok. nr 61:44.

1:3,25 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Guds Hands Menniskor: / Bjälbo-Jarlen:

1248–66». Utförlig plan för ett femaktsdrama med personförteckning och »Prolog»;

därtill innehåller enheten även historiska notiser av det slag som förtecknats under avd.

I ovan. Texten är ställvis bearbetad med brun färgpenna och blyerts. Dok. nr 61:45.

1:3,26 Fol.blad (Lessebo bikupa) med rubrik »Första Akten». Under rubriken följande

text: »la / Stallgården på Stockholms Slott. Tornérbana; Lejongrop; trädgård; Tornet

Kärnan reser sig öfver byggnaderna. / Falkenerare: Sadelmästaren; Harneskmakaren;

[längre ned på arket:] 2a / Helgeandshuset.»

1:3,27 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Bjälbo-Jarlen». Plan för ett femaktsdrama;

i stort överensstämmande med det fullbordade dramats akt- och scendisposition.

Överstrykning med rödpenna. Dok. nr 61:46.

1:3,28  Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Bjälbo-Jarlen. 1248–66». Under rubriken

bl.a. följande text: »Akt 1. / Brantberget med Vårdtornet. Fred i landet. Allhelgonadag.

De Dödas dag.» Därefter följer några rollnamn samt några notiser, främst av historisk

art.

1:3,29 Blad 4:o (Lessebo post) utan rubrik. Plan för akt 2 och 3. Texten är ställvis

understruken med blåpenna. Dok. nr 61:47.

1:3,30 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Bjälbo-Jarlen». Utförlig plan för ett

femaktsdrama, där femte akten utspelas på Visingsö. Detta utkast stammar troligen från

ett tidigare skede i arbetsgången än 1:3,27. Texten är ställvis understruken med

rödpenna. Dok. nr 61:48.
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1:3,31 Blad 4:o (Lessebo post) med rubrik »Femte Akten». Plan för akt 5. Texten delvis

skriven med blyerts och rödpenna. Dok. nr 61:49.

IV. Här nedan registreras signa för de i ovanstående förteckning icke upptagna blad i

Gröna Säcken som bedömts höra till Bjälbo-Jarlen. Dessa blad beskrivs och citeras i

KatGS.

1. Titelblad: 1:3,2.

2. Verkförteckningar: 1:1,2; 1:1,3; 1:1,4; 1:1,19; 1:1,27; 3:1,9.

3. Titel- och personlistor, dispositioner m.m.: 1:3,8; 1:3,10; 1:3,18.



– TK 61 –

114

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

277     1

280     4

283     8

286   11

289   15

292   18

297   20

298   21

301   24

304   27

307   31

310   34

313   36

316   40

319   43

322   46

325   49

328   52

331   55

334   57

337   60

341   63

343   65

346   68

349   71a

352   73

355   75

358   78

361   81

364   84

367   87

370   88 baksidan

375   91

376   91

379   94

382   97

385   99

387 102

391 104

394 107

397 110

400 112

403 115

406 116 baksidan



ERRATA
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Förteckning över errata

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

textvolymen:

447:36 Ulvåsa skall vara Ulfåsa

465:  7 1520 skall vara 1521

469:34 1392 skall vara 1389





DOKUMENT
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Förteckning över faksimilerade dokument

Dok. nr 61:  1. MS till Siste riddaren, p. 17.

Dok. nr 61:  2. Massproducerat färgtryck, signerat »Rich. Larson», inlagt i

manuskriptmappen till Siste riddaren.

Dok. nr 61:  3. SgNM 1:7,14.

Dok. nr 61:  4–6. SgNM 1:8,23. [tre blad]

Dok. nr 61:  7. SgNM 1:7,34.

Dok. nr 61:  8. SgNM 1:7,53.

Dok. nr 61:  9. SgNM 1:7,24.

Dok. nr 61:10. SgNM 1:7,25.

Dok. nr 61:11. SgNM 1:7,26.

Dok. nr 61:12. SgNM 1:7,27.

Dok. nr 61:13. SgNM 1:7,31.

Dok. nr 61:14. SgNM 1:7,32.

Dok. nr 61:15. SgNM 1:7,21.

Dok. nr 61:16. SgNM 1:7,28.

Dok. nr 61:17. SgNM 1:7,29.

Dok. nr 61:18. SgNM 1:7,30.

Dok. nr 61:19. SgNM 1:7,33.

Dok. nr 61:20. SgNM 1:7,44.

Dok. nr 61:21. SgNM 1:7,45.

Dok. nr 61:22. SgNM 1:7,46.

Dok. nr 61:23. SgNM 1:7,47.

Dok. nr 61:24. SgNM 1:7,48.

Dok. nr 61:25–28. SgNM 1:7,49. [fyra blad]

Dok. nr 61:29. SgNM 1:8,25.

Dok. nr 61:30. MS till Riksföreståndaren, p. 1.

Dok. nr 61:31. MS till Bjälbo-Jarlen, p. 1.

Dok. nr 61:32. MS till Bjälbo-Jarlen, opaginerad sida med personförteckning till

dramat.

Dok. nr 61:33. MS till Bjälbo-Jarlen, p. 118.
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Dok. nr 61:34. MS till Bjälbo-Jarlen, baksidan av p. 117.

Dok. nr 61:35. SgNM 1:3,11.

Dok. nr 61:36. SgNM 1:3,1.

Dok. nr 61:37. SgNM 1:3,5.

Dok. nr 61:38. SgNM 1:3,7.

Dok. nr 61:39. SgNM 1:3,17.

Dok. nr 61:40. SgNM 1:3,23.

Dok. nr 61:41. SgNM 1:3,24.

Dok. nr 61:42. SgNM 1:3,20.

Dok. nr 61:43. SgNM 1:3,21.

Dok. nr 61:44. SgNM 1:3,22.

Dok. nr 61:45. SgNM 1:3,25.

Dok. nr 61:46. SgNM 1:3,27.

Dok. nr 61:47. SgNM 1:3,29.

Dok. nr 61:48. SgNM 1:3,30.

Dok. nr 61:49. SgNM 1:3,31.



Dok. nr 61: 1. MS till Siste riddaren, p. 17.



Dok. nr 61: 2. Massproducerat färgtryck, signerat »Rich. Larson», inlagt i  manuskriptmappen
till Siste riddaren.



Dok. nr 61: 3. SgNM 1:7,14.



Dok. nr 61: 4–6. SgNM 1:8,23. [tre blad]







Dok. nr 61: 7. SgNM 1:7,34.



Dok. nr 61: 8. SgNM 1:7,53.



Dok. nr 61: 9. SgNM 1:7,24.



Dok. nr 61:10. SgNM 1:7,25.



Dok. nr 61:11. SgNM 1:7,26.



Dok. nr 61:12. SgNM 1:7,27.



Dok. nr 61:13. SgNM 1:7,31.



Dok. nr 61:14. SgNM 1:7,32.



Dok. nr 61:15. SgNM 1:7,21.



Dok. nr 61:16. SgNM 1:7,28.



Dok. nr 61:17. SgNM 1:7,29.



Dok. nr 61:18. SgNM 1:7,30.



Dok. nr 61:19. SgNM 1:7,33.



Dok. nr 61:20. SgNM 1:7,44.



Dok. nr 61:21. SgNM 1:7,45.



Dok. nr 61:22. SgNM 1:7,46.



Dok. nr 61:23. SgNM 1:7,47.



Dok. nr 61:24. SgNM 1:7,48.



Dok. nr 61:25–28. SgNM 1:7,49. [fyra blad]









Dok. nr 61:29. SgNM 1:8,25.



Dok. nr 61:30. MS till Riksföreståndaren, p. 1.



Dok. nr 61:31. MS till Bjälbo-Jarlen, p. 1.



Dok. nr 61:32. MS till Bjälbo-Jarlen, opaginerad sida med personförteckning till dramat.
Efter flera av rollnamnen har Sg med anilinpenna skrivit in förslag på skådespelare,
hämtade från Dramatens ensemble. (Dramat fick dock, som bekant, urpremiär på
Svenska teatern med helt andra skådespelare i rollerna.) De namn som kan utläsas är:
Emil Hillberg (Birger Jarl), Gösta Hillberg (Valdemar), Margit Torssell (Sofia), Gerda
Lundequist (Judit), Anders de Wahl (Magnus), Bror Olsson, följt av de överstrukna
orden »eller Emil Hillberg» (Ivar Blå), Emil Hillberg (Biskop Kol), August Lindberg
(Lars i Oppunda), John Riego (Väktaren) samt Ivar Nilsson (Hans). Man kan också
notera att Sg tänkte sig att rollen som Bengt kunde gestaltas av en ung kvinnlig
skådespelare; till rollnamnet har han antecknat »Fröken» följt av några punkter och ett
frågetecken.





Dok. nr 61:33. MS till Bjälbo-Jarlen, p. 118.



Dok. nr 61:34. MS till Bjälbo-Jarlen, baksidan av p. 117.



Dok. nr 61:35. SgNM 1:3,11.



Dok. nr 61:36. SgNM 1:3,1.



Dok. nr 61:37. SgNM 1:3,5.



Dok. nr 61:38. SgNM 1:3,7.



Dok. nr 61:39. SgNM 1:3,17.



Dok. nr 61:40. SgNM 1:3,23.



Dok. nr 61:41. SgNM 1:3,24.



Dok. nr 61:42. SgNM 1:3,20.



Dok. nr 61:43. SgNM 1:3,21.



Dok. nr 61:44. SgNM 1:3,22.



Dok. nr 61:45. SgNM 1:3,25.



Dok. nr 61:46. SgNM 1:3,27.



Dok. nr 61:47. SgNM 1:3,29.



Dok. nr 61:48. SgNM 1:3,30.



Dok. nr 61:49. SgNM 1:3,31.
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