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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

textkritiska kommentaren återfinns i del 1 av textvolymsviten; se även Allmänna 

anvisningar i början av sviten av textkritiska kommentarer. Här följer särskilda 

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 69, Språkvetenskapliga Skrifter I / 

Bibliska Egennamn / Modersmålets anor / Sveriges Anor. Anvisningarna upprepar och 

varierar den beskrivning av textetableringarna i SV 69 och 70 som ges i »Tillkomst och 

mottagande» i SV 69, ss. 262–265. 

Till grund för etableringen av texterna i SV 69 och 70 ligger dels förstatrycken, vilka 

fungerat som bastexter, dels originalmanuskripten, vilka fungerat som komplement-

texter. Det betyder att huvudprincipen i nationalupplagan – enligt vilken Sgs manuskript 

används som bastexter och endast sådana ändringar i trycken som går att attribuera till 

honom med tillräcklig säkerhet eller som kan betecknas som nödvändiga från språklig 

synpunkt accepteras – har upphävts och ersatts av en annan, nästan motsatt princip. Vid 

etableringen har hänsyn också tagits till bevarade författarkorrektur och efterhands-

ändringar i exemplar av förstatrycken (se respektive textlägesbeskrivning). 

Attribueringen av ändringar i förstatrycken försvåras kraftigt genom att text-

sammanhanget ofta är svårbegripligt eller till och med obegripligt – det går inte att 

avgöra om en viss ändring är motiverad av en tanke eller föreställning hos Sg (hans 

språkvetenskapliga resonemang är alltför excentriska) och därför går det inte heller att 

attribuera ändringen till honom eller någon annan. I andra typer av texter i national-

upplagan där sammanhanget och tankegången i framställningen i allmänhet är lätt att 

följa är det betydligt enklare att attribuera ändringar i trycken. 

Den tillämpade etableringsprincipen innebär att flertalet större ändringar i 

förstatrycken (inte bara tillägg och korrigeringar utan även utelämnanden av text) har 

accepterats i etableringarna, även om det är osäkert om de är gjorda av Sg. Han får 

därmed ta ett större ansvar för de tryckta versionerna av de aktuella texterna – vilka han 

korrekturläste och med vilka han framträdde med vetenskapliga anspråk – än vad som 

är normalt i nationalupplagan, trots att han själv var medveten om att dessa innehöll 

åtskilliga tryckfel (se t.ex. SV 70, kommentaren s. 264 angående Världs-Språkens 

Rötter). 
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Eftersom textetableringen har krävt exceptionella kunskaper i språk och språkhistoria 

har utgivaren och redaktionen konsulterat Bo Ralph. Med hjälp av redaktionens (i första 

hand delredaktörens) promemorior har Ralph dels kontrollerat avläsningen av all 

svåravläst text i Sgs manus, dels utvärderat alla svårattribuerade ändringar i trycket. 

Ralph har sedan i sin tur konsulterat språkspecialister, i första hand Bertil Albrektson 

(hebreiska), Göran Malmqvist (kinesiska) och Jan Retsö (arabiska). Resultatet av 

Ralphs granskningar föreligger i en rad omfattande arbetspromemorior, som i allmänhet 

varit utslagsgivande vid etableringarna. Dessa faksimileras inte i denna kommentar 

såsom det uppges i textvolymen (SV 69, ss. 263, 265, 316). I stället hänvisas till – 

förutom till det »Appendix», »Strindberg och språkvetenskapen», som ingår i text-

volymen (SV 69, ss. 316–339) – Bo Ralphs artikel »Strindbergs språkvetenskapliga 

skrifter» i den tjugofjärde samlingen av Strindbergiana 2009, ss. 129–152, som redogör 

för en rad etableringsproblem. Ralphs arbetspromemorior har arkiverats av Strindbergs-

utgivningen vid Stockholms universitet. 

Vissa av Sgs bokstäver är normalt svåra att skilja från andra i manuskripten trots att 

han har en tydlig piktur. Detta avläsningsproblem är extra besvärligt i hans språk-

vetenskapliga texter där sammanhanget ofta inte ger tillräcklig vägledning för att 

bestämma vilken bokstav, eller vilket tecken, han har nedskrivit i manuskripten (termen 

»tecken» används ibland i kommentaren som benämning av bokstäver och skriftbilder 

ur främmande alfabet). Bokstäver som är svåra att särskilja är t.ex. »e» och »c», »u» och 

»s» samt »s» och »o». Därtill kommer att Sg behandlar och citerar ur en rad olika språk 

som han inte behärskar fullt ut (kinesiska, hebreiska, japanska m.fl.). Alla avläsnings-

problem av dessa slag har underställts Bo Ralph. 

Att textens organisation i manuskripten många gånger är svårtolkad, t.ex. när det 

gäller textflödet i många av de ordlistor som förekommer i Sgs språkvetenskapliga 

skrifter, innebär ett annat problem vid etableringen. För att bemästra detta har utgivarna 

valt att i betydande utsträckning följa förstatrycken även i fråga om typografi och 

textorganisation. 

Däremot har manuskripten prioriterats i fråga om smärre textelement, t.ex. 

diakritiska tecken, som sättarna många gånger förbisett eller missuppfattat, självklart 

har manuskripten också följts vad gäller alla ord och uttryck som uppenbarligen 

feltolkats i trycken. 
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I variantförteckningarna har det varit tekniskt komplicerat att redogöra för längre 

uteslutningar i trycken, framför allt på grund av svårigheten att tolka sådana texter i 

manuskripten korrekt (utgivarna kan i dessa fall inte ta stöd i trycken vad gäller 

tolkningen). Uteslutningar, eller bortfall, av text längre än ca en rad i manuskripten – 

raderna i dessa kan dock vara olika långa beroende på flera omständigheter, att Sg 

varierar sättet att skriva ordförklaringar, att pappersstorleken i manuskripten varierar 

etc. – har i allmänhet inte citerats i variantförteckningarna utan endast registrerats i 

dessa. 

I denna textkritiska kommentar faksimileras alla aktuella originalmanuskript och 

förstatryck. Eftersom det inte går att ens approximativt fastställa Sgs slutgiltiga text och 

eftersom avståndet mellan texten i manuskripten och i trycken i denna typ av verk är 

betydande har utgivarna beslutat att tillhandahålla både manuskripten och trycken i 

faksimil. Därigenom avlastas också redovisningarna av ändringarna mellan 

manuskripten och trycken. 

Ändringar av skiljetecken mellan manuskript och tryck registreras normalt inte i 

variantförteckningarna i TK 69. Sådana ändringar registreras vanligen inte i Samlade 

Verk men det finns speciella skäl att avstå från det i denna kommentar. När Sg 

försummar att insätta kommatecken som skiljer orden åt i uppräkningar tillfogar trycken 

i allmänhet sådana tecken. Om både manuskripten och trycken saknar kommatecken 

mellan ord i uppräkningar och avslutande punkt har utgivarna i allmänhet lagt till 

komma resp. punkt. Utgivarna supplerar punkt efter förkortningar, t.ex. av språk-

angivelser, även där Samlade Verk enligt variantförteckningarna följer MS. 

Versalerna i manuskripten har oftast överförts till förstatrycken, men i dessa har 

manuskriptens gemener många gånger ändrats till versaler. Utgivarna har kombinerat 

manuskripten och förstatrycken vad gäller versaler/gemener: SV 69–70 behåller i 

princip alla versaler i manuskripten och trycken. Hanteringen av nationalitets-

beteckningar har dock krävt en särskild princip: inledande versaler i sådana 

beteckningar har vanligtvis normaliserats till gemener men när Sg använder 

beteckningarna i jämförelser (mellan olika ord och språk) har versalerna accepterats.  

I några fall där det varit mer eller mindre omöjligt att avgöra om det handlar om en 

jämförelse har versalerna emellertid normaliserats till gemener. Utgivarna har inte 

ändrat till versaler som ej finns i manuskripten och trycken, men har i några fall valt att 
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tolka begynnelsebokstäver i vissa ord i manuskripten – bokstäver som kan uppfattas 

som antingen versaler eller gemener – som versaler. 

Vid skanningen för textvolymen av hebreiska, kinesiska och andra tecken som inte 

finns i den normala teckenrepertoaren har trycken i Samlade Skrifter 52 och 53 av 

praktiska skäl fungerat som förlagor. Eftersom tecknen i Samlade Skrifter rent 

typografiskt är kraftigare i linjerna än motsvarande tecken i förstatrycken innebär det att 

skriftbilden blir något annorlunda i SV 69 och 70. När tecknen i Samlade Skrifter 

uppenbart har korrumperats har ett exemplar av första upplagan använts som förlaga vid 

skanningen; om ett tecken korrumperats i första upplagan har en kopia av manuskriptet 

skannats. 

På grund av tekniska begränsningar hamnar de inmonterade tecknen i förteckningarna 

inte alltid i jämnhöjd med raden. 

Text som i förstatrycken satts med spärr kursiveras i enlighet med nationalupplagans 

typografiska praxis. Undantag görs från denna regel när trycken blandat spärrad och 

kursiverad text; i dessa fall har SV följt trycken. 

Ändringar som Sg gjort i manuskripten redovisas ej. 

De faksimiler som återges som »dokument» i kommentaren har i de flesta fall 

antingen skannats från svart/vita fotostatkopior eller från utskrifter från mikrofilmer, 

vilket betyder att kvaliteten på faksimilerna kommit att variera. På grund av att 

beställningarna av fotostatkopior (oftast av manuskript etc.) på KB har gjorts i flera 

omgångar vilket resulterat i kopior av olika standard, kan faksimilerna skilja sig åt 

kvalitetsmässigt även inom ett och samma dokument. Trycken har skannats från ett 

original av respektive tryck, utom Sveriges Anor som skannats från utskrifter från 

mikrofilm (det senare gäller även »Indian-Språk» som endast publicerades i Afton-

Tidningen). Vid skanningen av boktrycken har ambitionen varit att få med hela satsytan, 

däremot inte hela boksidan (som sålunda inte alltid är synlig). 
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Textläget 

Till grund för etableringen av Bibliska Egennamn ligger dels första upplagan (U 1, 

1910), vilket fungerat som bastext, dels det på KB bevarade originalmanuskriptet (MS), 

vilket fungerat som komplementtext. Både MS och U 1 faksimileras i dok. nr 69:1  

resp. 69:2). U 1 har varit ledande i de fall där MS varit omöjligt att avläsa på ett säkert 

sätt, saknats eller när utgivarna bedömt att Sg formellt sanktionerat ändringen. Vid 

etableringen har hänsyn också tagits till ett bevarat författarkorrektur (förstakorrektur) 

på de första 16 sidorna (första arket) samt till ett bevarat ändringsexemplar (se 

beskrivningar nedan). 

Första upplagan (U 1) med titeln Bibliska Egennamn / Med Ordfränder / I klassiska 

och lefvande språk (129 s., satsyta: 18 × 10 cm) trycktes i Stockholm 1910 av  

Alb. Bonniers boktryckeri och gavs ut därstädes 3–9/3 samma år av Albert Bonniers 

förlag (se textvol. s. 278 f.). Upplagan var 1 000 ex. och priset 3:75 kr. Under Sgs 

livstid utkom inga nya upplagor och boken översattes aldrig. 

Sg läste åtminstone ett andrakorrektur på Bibliska Egennamn, vilket framgår dels av 

det bevarade förstakorrekturet där han på första sidan skrivit att han önskar ett 

andrakorrektur (se nedan s. 27), dels av ändringar mellan förstakorrekturet och U 1. 

U 1 har i flera fall använts när textens organisation i MS varit svårtolkad. Det gäller 

bl.a. för etableringen av »Söndringens stamtavla» (texten s. 21) där texten i MS är 

extremt svårtolkad i dessa avseenden. Att försöka rekonstruera MS-versionen skulle i 

detta och liknande fall ofelbart leda till subjektiva och riskabla tolkningar. U 1 har 

därför följts strikt i dessa textsituationer. 

Till kapitlet »Japanska Språket» (SgNM 64a:1,9–14) är endast den första delen av 

MS bevarad, fram till och med »Detta kan ju anses vara full bevisning.» (SV 59:26). 

Denna del av MS överensstämmer med den text som Sg lät trycka om i Kina och Japan 

1911. Den senare delen av MS gick antagligen förlorad i samband med tryckningen av 

detta verk (se TK 70, s. 46; trycket av »Japanska Språket» i Kina och Japan benämns 

således U 2 i TK 70). Det finns en komplett avskrift av »Japanska Språket» gjord av 

Fanny Falkner (SgNM 64a:1,13). Den är dock ointressant från etableringssynpunkt 

eftersom Sg har gjort ett flertal ändringar i MS som har slagit igenom i U 1 men som 
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inte återfinns i Falkners avskrift. Avskriften har med andra ord gjorts innan tryck-

manuskriptet förelåg färdigt. 

Originalmanuskriptet till kapitlet »Finska» är inte fullständigt. Även i detta fall har 

enbart U 1 legat till grund för etableringen när MS saknas, men hänsyn har här tagits till 

några manuskriptblad som återfunnits i det av Sg opublicerade manuskriptet till artikel 

XVI i Sveriges Anor (SgNM 59:16,4, pag. »Fin 4» och »Fin 5»), som väsentligen 

överensstämmer med den saknade texten i MS. 

Ordlistan (texten ss. 87–123) är i MS utformad på så sätt att huvudordet följs av en 

svensk förklaring vars text Sg har strukit under (i enlighet med SV:s praxis kursiveras 

sådan text i etableringen). En bit in i ordlistan (under bokstaven B) i MS börjar Sg 

glömma – alternativt avstå från – att stryka under texten till den svenska förklaringen. 

SV följer här U 1 som regelbundet kursiverar sådana textelement. I flera ordförklaringar 

i slutet av ordlistan saknas emellertid kursiv även i U 1 (t.ex. i förklaringen av 

»Palestina» och »Schibboleth»); i dessa fall avstår SV från att kursivera den svenska 

förklaringen. 

Den avslutande litteraturlistan och »Erinran» har etablerats enbart med hjälp av U 1 

eftersom MS saknas. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

om detta skiljer sig från U 1). 

 

  17:32 och med H / och H 

  88:12 -ship / -skip / [MS saknas] 

  91:36 Välluktande. Av / Välluktande af / Välluktande. af 

  96:27 Äpfel / Æpfel 

109:23 Äsche / Æsche 

120:22 Sin eller Sir / Sin eller Sir 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

  7:  2 Bibliska Egennamn / Med Ordfränder / I klassiska och lefvande språk // 

Bibelns / Egennamn med Ordfränder. 

  9:  7 efter; Meier (Hebr. / efter Meier (Heb. 

  9:16 Februari 1910. / november 1909. 

  9:17 August Strindberg. / Författaren. 

Inledning 

13:13 blad och blom. (Sus (heb.) = röra sig.) / blad och blom. [ändringen finns 

redan i förstakorrekturet] 

13:18 lullan höras och även Mjölken = Gala (gr.). / lullan höras. [ändringen finns 

redan i förstakorrekturet] 

13:31 Schlüpfen, (sv. Släpa) / Schlüpfen, (sv. Slinka, Släppa) 

13:32 Alopex / Allopex 

14:  6 i grekiskan Sfaleros / i Grekiskan Falak 

14:  7 Hal, där / Hal eller glatt, der 

14:14 Kluge Wört. Buch / Kluge Wört B 

14:16 konjugationen hi: / konjugationen hi. præt. 

14:21 Kalao (gr.) / Kello (gr. drifva) 

14:21 Keil (ty.) = Kil (sv.), Clock (eng.) / Keil (ty = Kil, eng Clock) 

14:23 latinets Salvare = rädda. / latinets Salvare = rädda men grekiska Helko = 

draga. o.s.v. 

14:33 Därjämte uppgifves att konsonanterna endast äro / Derjemte uppgafs att 

konsonanterna endast voro 

15:  6 i Daio = tända och Zälos. / i Daio = tända och Thalpo = värma Tepidus (lat). 

15:13 är tyska Tau.* / är tyska Tau* och svenska Dagg. 

15:14 hoppa, Salio (lat.) / hoppa, Salio, Saltare (lat) 

15:15 Salio (lat.) Hallestai (gr.) Tello (gr.). / Salio, Saltare (lat) Hallestai (gr) 
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16:  2 bemödas, vara stark. / bemödas, vara stark. Men, enär H blir F kan Hvel bli 

Filéo (gr) = älska. 

16:  9 Verbum (lat.) icke heller, men Dabat (lat.) bäst. / Verbum (lat) höres, Wort 

höres också men Fari (lat) bäst. 

16:15 roten till Jubeo (lat.). Af part. / roten till Dieere (lat) Disko (gr). Af part. 

16:17 förtal, Dieb (ty.), Me-dire = Medaber. / förtal, latinets Me-dire = Medaber. 

16:20 Dabak / Dabek 

16:21 bakas ihop / sich zusammenbachen 

16:23 fadren, skaparen, Abab = (frambringa), Abak = (vilja). / fadren, Skaparen. 

16:28 ty Adir, Adil betyder / ty Adir (= l) betyder 

18:  1 stamfader, avla (isl.). / stamfader, avla (isl) Reduptieras Ab, får jag Abba 

med Patár (gr) Puter (lat) Vater (ty) Fader (sv) 

18:22 troligen är samma ord. (Jfr: Madhi’n i Egypten.) / troligen samma ord. 

19:  1 «gå« [ändring i förstakorrekturet, möjligen ej av Sg] / »gå» 

19:30 Pane = ansikte / Phane = ansigte 

20:  7 (keiro gr.) / (kairo gr) 

20:  9 ett mildare ljud som N / ett mildare sådant som N 

20:11 hjälpa (Utor lat.), Nub / hjelpa (juvare lat) Nub 

20:11 Nub = knoppas (nubeo lat.), Chuz / Nub = knoppas, Chuz 

20:25 så kan man vara säker / så kan vara säker [ändringen finns redan i 

förstakorrekturet] 

22:17 tror jag svårligen / tror jag inte på 

22:23 eld = grekiska Pyr och Faor samt Faros (Fyren), Jubar (lat.), Fiur (isl.), Fire 

(eng.), [»och Faor samt Faros (Fyren),» tillagt efter förstakorrekturet; 

»Jubar (lat.), Fiur (isl.), Fire (eng.).» enligt förstakorrekturet; »Faor (gr)» 

utelämnat från förstakorrekturet] / eld = grekiska Pyr. [efter »= grekiska 

Pyr.» ca 12 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »21» (»56»)–»22» (»57»)] 

23:  5 kunde Diez icke / kunde han icke 

23:15 Diez / Dietz 

24:  3 brännandet (svedjandet) / brännandet (svedjan) 

24:  5 namn åt landet.] / [efter »namn åt landet.]» ca 14 r. i MS utelämnade i U 1; 

jfr MS p. »24» (»59»)] 
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25:  6 eidon härledes video (lat.) som / eidon härledes video (lat) = vidya (skr) som 

26:  8 BUA och betyder: Gå in / BUA och betyder 1:o Gå in 

26:17 och ibo (lat.) = jag skall gå visa sig. / och ibo (lat) = jag skall gå.* 

26:36 A.W. von Schlegel / A.W. Schlegel 

27:11 Detta är hebreiska språkets rötter. / Detta är [jfr MS p. »29» (»64») där 

texten slutar på detta abrupta sätt] 

27:27 Hals (gr.) = Sal (lat.) = Salt]. / Hals (gr) = Sal (lat).] 

27:29 Cherez / Charez 

27:31 ussi, ustum (lat.)]. / ussi, ustum (lat).] [efter »ussi, ustum (lat).)» ca 3 r. i MS 

utelämnade i U 1; jfr MS p. »30» (»16») ] 

27:32 äfven vara hebreiska Sohar, Glans; / äfven vara hebreiska Zir, Zohar, glans; 

27:33 Selas, hebreiska Helel, Hal. / Selas, hebreiska Helel, Hal. [S = H; Hals (gr) 

= Sal (lat)] [enl. Bo Ralph kan det i MS stå »Had» i stället för »Hal»] 

27:38 Skrift och i Lingua Sancta hebreiskan / Skrift och i Lingua Sancta (eller 

Sacra), Hebreiskan 

29:19 = delta =  samek / = delta =  samek 

29:28 sanskrit men mest / sanskrit men endast 

31:12 [i U 1 har bildtexten »Den äldste Pentateuken.» lagts till] / [det inklistrade 

klippet i MS har följande bildtext: »Ungeblich älteste Pentateuch-

Handschrift in Jerusalem»; jfr MS p. »5» (»A»)] 

34:12 i kursiven  = e (ö) och i syriskan uttalas Ajin som E. / i cursiven  e (ö). 

34:28 som icke alls liknar aller. / som icke alls liknar aller ett dyft. [ordet »dyft» 

överstruket med färgpenna i MS; jfr MS p. »32» (»18»)] 

35:20 Aliskomai (gr.) eröfvras = älska? / Aliskomai (gr) = ertappas. 

36:  8 Acher, Ascher, / [efter »Acher, Asher,» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »34» (»20») ] 

36:26 tid (1570) / tid (†1575) 

36:28 Malayalam / Malayalim 

43:  4 senare delen romersk. / sednare delen romersk. [efter »sednare delen 

romersk.» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »39» (»47»)] 

43:20 till Llyroiadur. [SV har etablerat »Llywiadur» enl. MS] / till Llywiadur 

(Hackph heb) 
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43:24 Kytsynnawd. [SV har etablerat »Kytsynnyawd» enl. MS] / Kytsynnawd (= 

Synkorein gr) 

43:27 Contra (lat.). / Contra (lat) Kata (gr) 

43:28 Communicavit. / Communicavit; Modagah (heb) Metadidonai (gr) 

43:30 Alternativ, Allattein [SV har etablerat »Alternatio» enl. MS] / Alternatio, 

Hithhaleph (heb) Allattein 

46:16 Pagä (gr.) / Pagá (gr) 

50:  5 heter snäcka / heter snäckor 

50:21 urval denna gång. / urval denna gång. [Se i slutet.] 

50:25 (gr. verb), Calli / (gr. verb) el Calli 

52:14 Calli = hus; Teocalli = guds hus / Calli hus; Teocalli guds hus 

52:36 om första hebreiska konjugationen. / om hebreiska konjugationen Pakad. 

53:27 Zola (se ovan). / Zola (se Titeln). 

54:22 latinska Saliv. / [efter »latinska Saliv.» ca 14 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »Mex. 7»–»8»] 

55:  3 söka något annat borta / söka Emile Zola borta 

55:  4 finna Zola. / finna något annat! 

56:24 2:o nedtaga / 1:o nedtaga 

57:29 Pyróo (gr.). / Pyróo (gr) Beor (heb) 

58:  9 Door (eng.), De-leth (heb.). / Door (eng). 

59:  3 är metall och / är metall (det glänsande = Gauao (gr)) och 

63:17 att icke mötas af / att mötas af 

65:  3 Quotidie (lat.), Kol (heb. = all) + Ghet (heb. = tid). / Quotidie (lat) 

67:  5 Devo (gr.) = fukta. / Dæva = fukta. 

67:  9 Glänta (sv.). / Glänta (sv. Skog-) 

67:19 Moenia / Mænia 

67:38 Paloth (heb.) / Paloth (heb = Spout) 

69:12 till Kamhymdeith / till Kamhymdith 

70:10 vända; Strefo (gr.), Tropos (gr.) / Vända; 

70:13 Fordul / Fordúl 

70:16 Fer (kelt.). / Fer (kelt) Par (heb = Ung Tjur) 
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70:24 hufvud (spets). / [efter »Hufvud, (Spets)» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »Ungerska 1»] 

70:25 Baal (heb. = herre) / Baal Bel (heb = Herre) 

70:27 [hela ordförklaringen »Fönök» överstruken i MS men etablerad i U 1, SV 

följer U 1; jfr MS p. »Ungerska 1»] 

70:28 Anoigo, Analyo (gr.), Chalosch (heb.). / [»Anoigo, Analyo (gr) Chalosch 

(heb)» överstruket i MS men etablerat i U 1, SV följer U 1; jfr MS  

p. »Ung. 2»] 

70:28 [ordförklaringen »Nyilik»] / [ovanför ordförklaringen »Nyilik» ca 3 r. i MS 

utelämnade i U 1; jfr MS p. »Ung. 2»] 

70:28 Chalosch (heb.). / Chalosch (heb) Hallomai (gr) Salio (lat) [»Chalosch 

(heb)» överstruket i MS men etablerat i U 1, SV följer U 1; jfr MS p. »Ung. 

2»] 

70:32 Evnous (gr.). / Evnous (gr) Naor (heb) 

70:34 Beliagh (heb.). / [efter »Beliagh (heb)» ca 1 r. i MS utelämnad i U 1;  

jfr MS p. »Ung. 2»] 

71:  1 Nuach (heb.). / Nuach (heb) Nystatzo (gr) Nye (lat) 

71:  5 Gasoh, Saggia (heb.) / [»Gasoh, Saggia (heb)» överstruket i MS men 

etablerat i U 1, SV följer U 1; jfr MS p. »Ung. 2»] 

71:  5 Magnus (lat.). / Magnus (lat) : M = N. 

71:  7 Nagyra (ung.) = stor / Nagyra (ung) = do 

71:  7 (ung.) = hög / (ungerska = Hög 

71:18 Se(gh)ar (heb.). / Se(gh)ar (heb) Haar (ty) 

73:  2 Tumim = ljus / Tummim = Ljus 

73:  9 öken = Chol = sand / Öken = Chol (heb = Sand 

74:30 Järwi = sjö; Jeor (heb.). / Järwi: Sjö; Jeor (heb) Revo (gr = flyta) 

75:  4 Haziach (heb.). / [efter »Haziach (heb)» text i MS utelämnad i U 1: »Osmä 

(gr)»] 

75:  6 (heb. = gå.) / [efter »(heb = gå)» text i MS utelämnad i U 1: »Halka, Kälke 

(sv)»] 

75:  8 [ovanför ordförklaringen »Tuoppi»: »Rins (lapp) = Prins, / Rist (Lapp) = 

Krist» i MS utelämnat i U 1] 
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75:12 Al (heb.). / [efter »Al (heb)»: »Ghal (heb) Y = Y =» i MS utelämnat i U 1] 

75:13 igenom; Leber (heb.). / [»Leber (heb)» överstruket i det sannolika MS, 

SgNM 59:16,4, SV följer U 1] 

75:14 före; Ante / Före; Innan (sv) Ante 

75:15 Peri (gr.). / [efter »Peri (gr)»: »Amfi-peri (gr)» i det sannolika MS, SgNM 

59:16,4, utelämnat i U 1] 

75:18 [efter ordförklaringen »Korkea» tre st. ordförklaringar i det sannolika MS, 

p. »Fin 5», SgNM 59:16,4, utelämnade i U 1] 

76:26 Surya / Surya [cirkumflex över y:et] 

76:31 [ordförklaringen »Eld»] / [efter ordförklaringen »Eld» ca 4 r. i MS 

utelämnade i U 1; jfr MS p. »70» (»44»)] 

80:  9 Othoth (heb.). / Othōth (heb) [efter »Othōth (heb)» ca 2 r. i MS utelämnade 

i U 1; jfr MS p. »Mong. 1»] 

80:19 Ola [ordförklaringen »Ola»] / Ah’ Ola // Ola 

82:20 »komma af» hand / »komma af Hand 

82:27 Greifen, Griff (ty.), Agrafe (fr.). / Greifen, Griff (ty) 

83:31 Kardia (gr.) = Heart (eng.). / [efter »Kardia (gr) = Heart (eng).» ca 2 r. i 

MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Etym. 3»] 

Ordlista 

88:  9 Abjasaph / Ebjasaf 

88:  9 Ab = Fader; Jasaph, Asaph = Fortsätta / Ab = Fader; Jasaph = Fortsätta 

88:11 [efter »Sequor (lat.),» tillägg i U 1 ca 1 ½ r.: »Syknos (gr.), Sæpio, Sæpes 

(lat.), Sæpe (lat. = ofta), Sippe, Sippschaft (ty.), -skip (eng.), -skap (sv.).»; 

SV har etablerat »-ship» i stället för »-skip»] / Sequor (lat) 

88:11 Sequor (lat.), // Sequor (lat) / Jasab (heb) = fassen, fesseln (ty) 

88:14 Gémir (fr.) / Gemir (fr) 

90:  8 Röd jord. / [efter »Röd jord.» ca 2 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »6»] 

90:25 A-dynos / A-dynao 

90:35 Gin (holl. = Vin = Genever / Gin (holl. = Genever 

92:33 Hebreiska Aser = Elfva; sannolikt heb. Iloh / Hebreiska Elfva = Aser. är 

sannolikt heb Iloh [meningen som börjar med »Tusen heter» och slutar med 
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»Elfva = Aser.» är i MS skriven i vänstermarginalen; inskottsmarkeringen 

fortsätter sedan i den löpande texten med »är sannolikt heb Iloh»; 

jfr MS p. »10»] 

  93:  1 Favlos / Favlós 

  93:26 Humor / Honor 

  98:  6 täcka, sluta. Kevtho (gr.), Vicus / täcka, sluta. (Tectus lat = Tak). Vicus 

  98:  6 Skepä (gr. = Täcke). / [efter »Skepä (gr. = Täcke).» ca 3 r. i MS utelämnade 

i U 1; jfr MS p. »19»] 

101:27 en österländsk Sar, en engelsk Sir, en fransk Sire.] [SV har etablerat » Sâr» 

enl. MS] / en österländsk Sâr.] 

102:29 Hau-rio, Hausi (lat.). / Hau-rio (lat) 

102:31 eller Agar = / eller Agar = 

105:  6 förhärjas. I konjugationen ni / förhärjas = I ni 

105:  9 Machabeerna eller S. Macarius. / Machabeerna 2 S. Macarius. 

106:13 Saba / Zaba 

107:  5 nära sv. Jäf / nära Jäf 

108:  1 satum (lat.), Sitos / satum (lat) Sitärá, Sitos 

110:10 Ischkarioth = Mannen / Ischcarioth = Mannen 

110:26 scidi / sçidi 

110:27 Skilja (sv.). / Skilja (sv. mouilleradt) 

112:22 Hosióo (gr. = viga). / [efter »Hosióo (gr. = viga).» ca 1 r. i MS utelämnad i 

U 1; jfr MS p. »48»] 

112:29 undergång, äfven Noagh (Nugh) heb. / undergång. 

112:32 Mydáo (gr.), Metzeln (ty.). / Mydáo (gr) 

113:11 Whole (eng.), Allt (sv.) / Whole (eng) Heil (ty) Allt (sv) 

114:11 Telning. Nezer / Talning. Nezer [MS-formen »Talning» har enl. Bo Ralph 

ingen innebörd, bokstaven är dock mer lik ett a än ett e; jfr MS p. »51»] 

115:18 Jeschael / Jaschael 

115:19 Äska / Æska 

115:21 Penetro / Penet = ro 

116:  3 lat. Fero / la Fero 
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118:21 metathesis möjligen). / [efter »Metathesis möjligen)» ca 2 r. i MS 

utelämnade i U 1; jfr MS p. »60»] 

118:22 betyder först gravera = Scribo (lat.), Grafo (gr.). / betyder först gravera = 

Sealpo (lat) Glypto (gr) 

118:35 Safäs / Safás 

119:13 Zälotós (gr.). / Zälotós (gr) Le Desiré (jfr Louis XV) 

119:29 Se äfven Zadok! / Zadok; Se ofvan! 

119:32 Skolä (gr. Hvila). / Skolä (gr Hvila) Siopä (gr) 

120:28 Kevto / Keoto 

120:32 söka dess kontakter. / söka kontakter 

121:18 Eka (skr.), Quis (lat.) / Eka (skr) Jeden (Böhm) Jeden (ty?) 

121:23 Scheloscha; Schalem = komplettera; / Scheloscha; 

121:24 Arbaah; Fläta = Vier (ty.); / Arbaah; Teurbeum (mong) 

121:25 Chamisscha; / Chamisscha; Samiqua, Cinque (lat) 

121:26 Schis-cha; Schascha = vända. Six / Schis-cha; Six 

121:30 Seitsemän (fin.); Zeba (heb.) = Skara; / Seitsemän (fin) 

121:32 Schemona (heb.) = Fetma; / Schemona (heb) = 

121:33 9 = Thischgah; / 9 = Siehea (heb) Ydeksän (fin) 

122:19 Gaîté / Gaité 

122:22 Sebas (= from) / Sebas (= from) Faidros (gr genom Metathesis) 

123:  3 Sibbur / Zibbur 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

  9:10 Hebreiskt Kaldeiskt Lexicon / Hebreiskt-kaldeiskt Lexikon 

Inledning 

14:22 Chalak / Chalok 

18:21 Medōn / Medón 

23:12 verbet augŭro /verbet auguro 

23:14 utan Augŭro / utan Auguro 

26:  3 straxt / strax 

26:19 Búa / Bua 

26:23 Germaniska former / germanska former 

27:18 den ouppskurna / den ouppskuren 

27:21 Sûrya / Surya 

27:29 Sûrya / Surya 

27:32 Zohar / Sohar 

28:  4 enda Hebreiska / andra hebreiska 

32:  8 Hnight eller / Hnigt eller 

32:16 Alaph / Olaph 

33:21  / ’  

34:  3 finalt . / finalt . [U 1 har en fetstilt punkt efter tecknet] 

35:  8 skaparkraft, då från / skaparkraft. Då från 

35:16 synes latinets / synes latinska 

36:32 tillochmed / till och med 

36:34 Egyptiska skrifttecken / Egyptiska skrifttecknen 

41:  1 må anstå. När / må anstå, när 

43:  9 Häros / Heros 

43:15 Cwyddaw / Cwyddau 

43:16 Iechuit / Iechnit 

43:20 Llywiadur / Llyroiadur 
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43:21 Milwryeid / Milwrycid 

43:22 Carchararor / Carcharanor 

43:24 Kytsynnyawd / Kytsynnawd 

43:26 Echtar / Ecktar 

43:30 Alternatio / Alternativ 

45:30 Schus kan / Shus kan 

46:  5 Mu-gio / Mugio 

47:16 kända skridningar / kända skildringar 

47:32 Feræ [SV löser upp ligaturen æ] / Fera 

49:  5 grekiska Teós / grekiska Teòs 

49:14 Grekiska Makéomai / grekiska Makäomai 

52:31 Tica / Tua 

53:  5 mexikanskan Tla / mexikanska Tla 

53:15 bekantskap med landet / bekantskap med det landet 

57:  5 Katō no (jap) / Kató no (jap.) 

57:13 Aradate / Arradate 

58:12 Ōthein / Othein 

58:12 Atar / Ator 

58:20 eljes betyder / eljest betyder 

58:22 vara förvandta / vara förvandt 

64:  1 baxnas man / baxnar man 

66:  7 Fýro / Fyro 

66:14 O-frýs / O-frys 

66:17 Hyper-Bolä / Hyper – Bolä 

67:  4 Hydōr / Hydór 

67:25 Evrýs (gr) / Evrys (gr.). 

68:26 Dō / Dó 

69:  3 Centarach / Centarack 

69:  4 Altarach / Altarack 

72:29 Fōs / Fos 

72:30 Pollýs (gr) / Pollys (gr.) 

73:  4 Aitobume / Citobume 

 23



– TK 69 – 

  74:24 Pakýs (gr) / Pakys (gr.). 

  74:35 Kuuro / Kuroo 

  76:  8 Gúi / Gui 

  80:  9 Othōth / Othoth 

  80:16 Naus / Nano 

  80:36 Cochlear / Kochlear 

  80:39 Ololytzo / Ololytso 

  81:17 Do-r-mir / Dormir 

Ordlista 

  87:  3 Aurr / Eurr 

  87:31 Ghul = Kraft / Ejhul = Kraft 

  88:  5 suffixet pronomen / suffix pronomen 

  89:13 Sceat (ags) / Sceat (ago.) 

  89:29 Hama- (gr) Sam- (isl) / Hama (gr.), Sam (isl.) 

  90:  9 2:o Menniska, folk, någon / [i U 1 saknas »2:o» före »Människa, folk, 

någon»] 

  90:12 3:o Röd / [i U 1 saknas »3:o» före »Röd»] 

  91:30 af Jatab, ur It; deraf contract. / av Jatab, däraf contract.] 

  92:14 Oiōnós / Oionós 

  92:27 Alpheus = Tusende / Alpbeus = Tusende 

  95:27 Ævum [SV löser upp ligaturen Æ] / Ovum 

  96:29 i synnerhet när / isynnerhet när 

  98:20 eljes oförklarligt / eljest oförklarligt 

  98:36 Eljes uppges / Eljest uppges 

  99:  1 Dammesek / Dammesek 

101:28 Sâr / Sar 

102:16 Gongýlos / Gongylos 

102:28 Goschen, Gschn / Goschen, Gschen 

103:14 Eljes hette / Eljest hette 

104:  1 Har, pl Harar / Har, Harar 

105:27 jut- adjutor / jut = adjutor 
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105:28 = God och Gud / = God, och i Gud 

106:  4 Hebreiska vanliga orden / Hebreiskans vanliga ord 

106:  5 Sebaoth / Zebaoth 

106:17 Záo = lefva / Sáo = lefva 

106:24 Enl andra / Enligt andra 

108:  3 Emanuel / Emanuel 

108:  5 contrah af Jahve / contrak. af Jahve 

108:14 Jojachim / Joachim 

108:14 contrah. af Jahve / contrak. af Jahve 

108:18 Jacio (lat) Jacto (lat) / Jacto (lat.), Jacio (lat.) 

108:25 Janah / Jana 

109:  7 Ven-ustus (lat) / Ven-nustus lat.) 

110:24 Hädýs / Hädys 

111:  7 Leptós / Leptos 

111:33 Molo (lat) Mulco, Mulceo / Molo (lat.), Mulceo 

112:  6 Nemesiáo / Nemesiào 

112:26 heb till grek / heb. till gr. 

112:34 Grek. Marasmos / Gr. Marasmos 

112:37 Hvem / Hvems 

113:12 grek. conj / gr. conj. 

113:33 Ginâmi / Ginämi 

114:11 (jfr Ital. / (ital. 

114:22 grek Gignomai / gr. Gignomai 

114:36 Evropa / Europa 

115:  1 Morgenland / Morgonland 

115:11 grek Paska / gr. Paska 

115:15 Aschré Haí sch Aschré / Aschré Haisch Aschér 

115:34 grek. Pinax /gr. Pinax 

116:14 Iom / Jom 

116:27 Orúo / Oruo 

116:32 Eljes Aruka / Eljest Aruka 

117:34 Grek. Skepáo / Gr. Skepáo 
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118:  7 grek. Damao / gr. Damao 

118:14 Sämaino / Sämnaino 

118:18 Femí  / Femi 

118:29 och grek under / och gr. under 

118:35 Men grek Sophia / Men gr. Sophia 

120:32 Skrik / Skrika 

121:35 verber / verb 

122:  2 fingerna / fingrarna 

122:  9 Flere / Flera 
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Ändringar i ett bevarat förstakorrektur till det första arket 

Förstakorrekturet, som finns på KB (SgKB 89/62 pf), inleds med titelbladet och består 

av de första 16 sidorna, dvs. det första arket (t.o.m. »intrasslade (tills-», texten 23:28 

samt noten, texten 23:37). Pagineringen i korrekturet börjar med s. 6 och slutar med 

s. 16. På grund av att Sg gjort flera inskott och en längre strykning i korrekturet, och 

framför allt att inledningen (texten s. 9) lagts till i ett senare korrektur, har pagineringen 

ändrats i U 1 (motsvarande slut i U 1 finns i denna på s. 18, r. 27). Korrekturet är på 

titelsidan försett med en förlagsstämpel, »Albert Bonnier», där någon antecknat: »1:a / 

21/1» (1910). Sg har på titelsidan skrivit med blyerts: »Önskas 2:a korr. / Förf.». 

Nederst på sidan har någon, på förlaget eller sätteriet, med anilin- eller blyertspenna 

korrigerat felformuleringen »BONNIEKS». 

De ändringar Sg gjort för hand i korrekturet har ibland täckt över bokstäver eller 

tecken och därmed avsevärt försvårat avläsningen av dessa. Detta anges i nedanstående 

förteckning med orden »korrekturet är otydligt» inom redaktionell hakparentes. Flertalet 

av Sgs ändringar är gjorda med svart eller rött bläck, några med blyerts. Tre av blyerts-

ändringarna är sannolikt gjorda på förlaget eller sätteriet: 19:1, 20:20 och 20:25. 

Sättaren har haft svårigheter att skilja mellan vissa bokstäver i Sgs MS, t.ex. mellan 

»e» och »c» och mellan »c» och »r», och samma problem har utgivarna av SV haft. När 

Sg i korrekturet företagit en ändring har utgivaren ibland tvingats postulera att 

ändringen innebär att MS-formen återinförs; några exempel är ändringarna från 

»Fatiseo» till »Fatisco» och från »jeri» till »jeci». 

I förteckningen anges först den form som är tryckt i korrekturet, därefter den form till 

vilken Sg ändrat. I några fall lokaliseras och registreras tillägg eller andra ändringar 

inom redaktionella hakparenteser. Om inget annat anges överensstämmer lydelsen i den 

tryckta texten i korrekturet med MS och Sgs ändring i korrekturet med U 1. 

Skillnaderna mellan MS och U 1 – exklusive banala felstavningar – redovisas i 

förteckningarna »Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk» respektive 

»Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk». Om inget annat anges är 

Sgs ändringar gjorda med svart bläck. Sid- och radhänvisningar ges till SV. 
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  7:  2 f »EGENNAMN»: BIBELNS ä t Bibliska 

  7:  3 e »ORDFRÄNDER»: I Klassiska och Lefvande Språk tillagt [i U 1 har 

versalerna i »Klassiska» och »Lefvande» ersatts med gemener] 

13:20 f »är döda»: Katal ä t Katál [ändring med blyerts] 

13:31 e »Schlüpfen, (sv.»: Slinka, Släppa ä t Släpa 

14:  6 e »grekiskan»: Falak ä t Sfaleros [rött bläck] 

14:  7 e »Hal»: eller glatt str [rött bläck] 

14:16 e »konjugationen»: hi blifva. Machalik ä t hi: Machalik [MS har 

»konjugationen hi. præt. Machalik»] 

14:21 e »skilja,»: Kello (gr. drifva) ä t Kalao (gr) [rött bläck] 

14:23 e »rädda»: men grekiska Helko = draga o.s.v. str [rött bläck] 

14:33 e »Därjämte»: uppgaf ä t uppgifves [MS har »uppgafs»] 

14:33 e »endast»: voro ä t äro 

15:  6 e »tända och»: Thalpo = värma tepidus (lat.) ä t Zälos [rött bläck] 

15:13 e »tyska»: Tau* ä t Tau*. [SV etablerar »Tau.*»] 

15:13 e »Tau.*»: och svenska Dagg str 

15:15 f »(lat.)»: Saltare str [rött bläck] 

15:15 e »(lat.),» har först »Hallestai (gr.)» strukits men sedan återtagits (genom 

sedvanlig markering av ordet undertill med små korta streck) 

15:15 e »Hallestai (gr.),»: Tello (gr) tillagt [under »Tello (gr)» har ett ord som 

börjar med »Hal» (korrekturet är otydligt) skrivits in, men sedan strukits; 

rött bläck] 

15:33 e »’gå’ är»: kroppens, ä t kroppens. [rött bläck] 

16:  1 e »slutligen»: Hvila, ä t Hvila. [rött bläck] 

16:  2 e »stark.»: Men enär H blir F kan Hoel bli Filéo (gr.) = älska. str [rött 

bläck] 

16:  5 e »ett»: proethetiskt ä t prosthetiskt 

16:  9 e »Verbum (lat.)» har »höres» ändrats till »svagt», som i sin tur strukits över 

och ä t »icke heller»; den fulla lydelsen av denna och följande mening är i 

förstakorrekturet: »Logos (gr.) hörs icke där; Verbum (lat.) höres. Wort 

höres också men Fari (lat.) bäst.», vilket också överensstämmer med MS; 
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detta innebär att Sg gjort ytterligare ändringar i ett senare korrektur [rött 

bläck] 

16:10 e »men»: Fari (lat.) ä t Dabat (lat) [se även kommentaren till 16:9; rött 

bläck] 

16:15 e »till»: Dicere (lat.) Disko (gr.) ä t Jubeo (lat) [rött bläck] 

16:17 e »förtal,»: latinets ä t Dieb (ty) 

16:17 orden »M e-dire = Medaber» har först strukits men sedan återtagits genom 

sedvanlig markering [rött bläck] 

16:21 e »detsamma =»: sich zuzammen ballen ä t bakas ihop [överstrykningen av 

»sich zusammen ballen»: två härledningsstreck (det första och tredje räknat 

från vänster) och texten »bakas ihop» har gjorts med rött bläck; två 

härledningsstreck (det andra och fjärde) och tecknet för ihopskrivning av 

ord har gjorts med svart bläck] 

17:22 e »alla»: andras ä t andra 

18:  2 e »Avla (isl.).»: Redupliceras Ab, får jag Abba med Patär (gr.), Pater (lat.), 

Vater (ty.), Fader (sv.). str 

18:  6 e »Bidh»: ska [korrekturet är otydligt] spjelka ä t = spjelka 

18:  7 e »fidi,»: Fatiseo ä t Fatisco 

18:17 e »Tabeseo,»: Debilis, ä t Debilis. [U 1 har »Tabesco,»] 

18:20 e »glädjas,»: Movere, Motur, Madeo ä t Modus (lat = Storhet) [U 1 har 

»glädjas, Modus» etc.; rött bläck] 

18:23 e »ord.»: [Jfr: Madhi’n i Egypten) tillagt [SV etablerar liksom U 1 runda 

parenteser] 

18:37 ovanför ordet »gammal» har två bokstäver (ev. »nn») inskrivits och sedan 

strukits över 

19:  1 e »vid»: »gå» ä t «gå« [ändring med blyerts, ant. av sättaren eller förlaget; 

tecknen i MS är inte vända åt något särskilt håll] 

19:13 e »man»: finnit [korrekturet är otydligt] ä t funnit 

19:27 f »förtröstan / constantia»: Hans str 

19:29 e »Malak =»: härska i [korrekturet är otydligt] ä t härska, [MS har 

»härska;»] 

19:30 e »och»: Phane ä t Pane 
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19:31 e »Grekiska»: Nemeséas ä t Nemeseao [MS har »Nemesiáo»] 

20:  7 e »sönder»: (kairo ä t (keiro 

20:11 e »hjälpa»: (juvare lat.) ä t (Utor (lat)) [rött bläck] 

20:11 e »Nub =»: knoppas, Chuz ä t knoppas (nubeo (lat)), Chuz [rött bläck] 

20:19 e »blir»: glögande ä t glödande [överstrykning och deleaturtecken med svart 

bläck, Sg har ant. glömt att skriva in den korrekta bokstaven i kanten av 

korrekturet; överstrykning av deleaturtecknet och inskrift av ett »d» med 

blyerts, ant. av sättaren eller förlaget] 

20:25 i början av stycket som börjar »När under» har någon, ant. sättaren eller 

förlaget, med blyerts strukit över ett tecken (eller en kladd); MS har inget 

motsvarande tecken 

21:  5 e »bäst»: minus-sidan ä t bäst på minus-sidan 

22:13 det mittersta av de hebreiska tecknen är ändrat med svart bläck (korrekturet 

är otydligt); först har ett tecken inskrivits med svart bläck som sedan stukits 

över (även detta tecken är otydligt i korrekturet), därefter har ytterligare ett 

tecken inskrivits, nu med rött bläck; i MS är punkten i det sist nedtecknade 

tecknet placerat ovanför tecknet 

22:21 e »AVR,»: uttalade ä t uttalande [rött bläck] 

22:23 e »grekiska»: Pyr. ä t Jubar (lat) Fiur (isl.) Fire (eng) Faor (gr). [sekvensen 

»och Faor samt Faros (Fyren),» som i U 1 följer på »Pyr», måste vara tillagt 

i ett senare korrektur; i U 1 saknas »Faor (gr)», vilket betyder att Sg strukit 

det i ett senare korrektur; rött bläck] 

22:23 e »Pyr» har ett helt stycke i förstakorrekturet sedermera strukits i U 1 (se 

även »Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk» s. 15). 

Stycket lyder: »Men nu börjar verbet Or att böjas. I imperfektum heter det 

(punkteradt) Jaor, men det hjälper mig hvarhen till Fos eller Lux. Tar jag 

däremot bort punkteringen, får jag [fyra hebreiska tecken]. Detta blir, då Jod 

ofta är identiskt med Vav = VAVR eller Fafr, hvilket erinrade mig både om 

Feuer, Fafner och Vaftrudner, Vafur-lågor o.d. utan att jag dock ville sätta 

dem i sammanhang.»; i detta stycke är »hvarhen» ä t »hvarken» och det 

andra av de fyra hebreiska tecknen ändrat; all text efter »Feuer,» är str; MS 

har »Fōs» i stället för »Fos» [rött bläck] 
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22:27 e »grekiskan.»: Novus (lat.) visserligen ny, men också betydande ung, 

liksom Nearos (gr.) också betyder Ny. str [rött bläck] 

22:30 e »början»: Harao ä t Horao [rött bläck] 

23:  3 e »upp»: Dier ä t Diez [MS har »han»; rött bläck] 

23:14 e »utan»: Anguro ä t Auguro [MS har »Augŭro»; rött bläck] 

23:20 e »frågade»: Dietz ä t Diez [rött bläck] 

23:23 e »från»: Jario ä t Jacio [rött bläck] 

23:23 e »Jacio,»: jeri ä t jeci [rött bläck] 

23:37 e »Gala =»: Lae ä t Lac [rött bläck] 
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Strindbergs ändringar i ett exemplar av första upplagan 

I denna förteckning registreras ändringar och noteringar som Sg gjort i ett exemplar av 

U 1, vilket finns i hans efterlämnade bibliotek (boknr 195, Strindbergsmuseet i Stock-

holm). Alla Sgs ändringar och noteringar – vilka är tydligt gjorda i blyerts – förtecknas. 

Ändringssidorna faksimileras i dok. nr 69:3. 

Ändringarna och noteringarna har granskats och utvärderats av Bo Ralph. Flertalet 

ändringar har accepterats i SV; om ändringen inte har accepterats anges detta med orden 

»etableras ej i SV». En anledning till att en ändring inte accepteras kan t.ex. vara att ett 

tillägg saknar markering för var i texten det skall införas och att det inte går att fastställa 

var det skall placeras. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Om formen i MS saknas eller skiljer sig från 

U 1 anges detta inom hakparenteser. 

 

  16:19 e »vara»: latinets ä t grekiska 

  16:24 e »(frambringa),»: Abak ä t Abah [ordet finns ej i MS, det har tillagts efter 

förstakorrekturet] 

  19:16 Sg har i vänstermarginalen (utan hänvisningstecken) intill meningen som 

börjar »Men» inskrivit: Obs! / Ma-cho = / [ett kryss] / Cho = ma; etableras 

ej i SV 

  21:28 Sg har ovanför »Dölja» inskrivit: + (dvs. ett plustecken) och ovanför 

»Bedraga»: – (dvs. ett minustecken); etableras ej i SV 

  25:  3 e »vilket är»: hebriskans ä t hebreiskans 

  26:10 e »går»: (= bo) ä t (= ibo) 

  28:13 e »höra»: Tanül (Tamul) ä t Tamil (Tamul) [MS har: »Tamil (Tamul)»] 

  31:12 e »Den äldste Pentateuken.»: Troligen Lögn! tillagt; etableras ej i SV 

  32:  6 Sg har strukit under ordet »kursivt» och i högermarginalen inskrivit ett 

frågetecken; etableras ej i SV 

  32:25 e »blir»: C = G (lat.) ä t C = C (lat.) 

  33:  6 e »nog»: uppstått ä t uppstått ur 

  33:13 Sg har strukit under ordet »kursivt» och i högermarginalen inskrivit ett 

frågetecken; etableras ej i SV 
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  34:16 e »Cyclus (lat.).»: Ghoph ä t Ghuk 

  34:16 e »Ghuk (heb.).»: = Fågel; Avis (lat.), Fevgo (gr. = F = G). Digamma = F; 

Bläkon (att.) = Gläkon (ion.), Lagos (gr.), Lepus (lat.). str 

  35:  8 e »majestätiska»: skaparkraft. Då ä t skaparkraft, då [MS har: »skaparkraft, 

då från»] 

  35:20 e »erövras =»: älska? ä t älska. = [orden finns ej i MS, de har tillagts efter 

förstakorrekturet] 

  36:16 e »redan»: skickade nämligen 50,000 ä t skickade 50,000 

  39:  2 e »Malabar.»: = Syriska delvis = tillagt; etableras ej i SV 

  40:  1 e »Grandanalfabet.»: Syriska tillagt; etableras ej i SV 

  40:  2 Sg har i den vänstra kolumnen under »Grandanalfabetet.» till vänster om 

fjärde tecknet underifrån inskrivit »Syr –»; etableras ej i SV 

  41:  3 e »världsspråk»: (esparanto) ä t (esperanto) 

  41:  5 e »volapük,»: emedan germanerna ä t emedan Romanerna [MS har: 

»emedan Romanerna»] 

  41:  6 e »börjar»: refurseras ä t refuseras [MS har: »refuseras»] 

  43:  1 e »Pater (lat.) eller»: Patár (gr.) ä t Patär (gr.) [MS har: »Patär (gr)»] 

  43:13 e »Skotós (gr.).»: nytt stycke 

  43:16 Sg har bredvid raderna som börjar »Iechnit» resp. »Tek» inskrivit: »Chajah / 

Jechejeh» följt av en klammer och ett likhetstecken; etableras ej i SV; 

bokstäverna »Ie» i »Iechnit» är understukna; etableras ej i SV 

  43:24 e » Kytsynnyawd.»: = Kata- eller Syn = Katasyn- Nolo (gr.) tillagt; 

etableras ej i SV 

  43:28 e »Communicavit.»: Metadidonai, Hodaghah» tillagt [MS har: »Modagah 

(heb) Metadidonai (gr)] 

  43:30 Sg har i vänstermarginalen intill raden som börjar »Ailidetu» inskrivit: 

»Aliter =»; etableras ej i SV 

  45:29 e »bli»: Hädesthai, hebreiska ä t Hädesthai; hebreiska [MS har: 

»Hädesthai., Hebreiska»] 

  46:18 e »Apofämi =»: ljuga Apofisko. ä t ljuga = Apofisko. [MS har: »ljuga 

Apofisko»] 

  46:24 e »Gil (heb.) =»: Hillo ä t Hillo (gr) 
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  46:25 e »(attiskt) =»: Klibanos ä t Klibanos]; etableras ej i SV 

  46:25 Sg har strukit under »kaldeiska och arabiska»; etableras ej i SV 

  47:  8 e »(Odor av Oleo).»: på heb. Demagh, där M = K, hvilket är tillåtet i 

hebreiskan. str 

  47:16 e »dessa»: kända skildringar ä t kända skridningar [MS har: »kända 

skridningar»] 

  50:  5 e »snäcka på»: grekiska Koklos, hvilket mycket väl kan vara str 

  50:15 e »rådbråkat»: Stefanos (gr.) eller Diadema (lat.) eller helst str 

  56:18 e »gentemot,»: för, skulle etc. ä t för, skull etc. [MS har: »för skull etc.»] 

  57:  2 e »eller»: Katakeisnai ä t Katakeimai 

  57:10 e »Blåst (sv.),»: Or (lat.) ä t Aura (lat.) [MS har: »Or (lat)»] 

  57:28 e »Uro,»: Comburu ä t Comburo 

  57:31 e »Aitzo (gr.),»: Ostus ä t Æstus [MS har: »Æstus»] 

  57:39 f »(jap.) = Hjärta»: Kokon ä t Kokoro [MS har: »Kokoro»] 

  58:22 e »vara»: förvandt ä t förvandta [MS har: »förvandta»] 

  58:26 e »latinets»: Augneo ä t Augeo 

  60:15 e »förnäm.»: Sehaqon (heb) = Satrap är närmast. tillagt 

  60:25 e »vakt.»: Samir (heb) = Landsbevarare (Job 15:48) tillagt 

  60:27 e »= stor»: Dai (Syr) = Mycket. tillagt 

  61:17 e »varken»: Fös ä t Fōs [MS saknas] 

  61:22 e »konjugationen»: Haphal ä t Hophal [MS saknas] 

  64:  1 e »så»: baxnar ä t baxnas [MS har: »baxnas man»] 

  64:32 e »Lakoach (heb.),»: Anila (heb.) ä t Anila (skr) [MS har: »Anila (heb)»] 

  73:30 e »(heb. = omhägna).»: Sero (lat) tillagt 

  82:  3 e »Ordfränder»: (Riez) ä t (Rietz) 

  82:  5 e »ordet»: hand ä t Hand [MS har: »Hand»] 

  87:28 e »obedio lat.),»: Obidient ä t Obiedient 

  89:13 e »Scaza (ahd.),»: Sceat (ago.) ä t Sceat (ags.) [MS har: »Sceat (ago)»] 

  92:36 e »Elafos (gr. =»: Hjorth ä t Hjort [MS har: »Hjort»] 

  94:19 e »hebreiskan.»: Baghar ä t Baghal 

  97:16 Sg har strukit under ordet »Nod» och i vänstermarginalen (utan 

hänvisningstecken) inskrivit »Ind.u?»; etableras ej i SV 
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  99:19 e »skuld»: = lofva, str 

  99:27 e »Dicere (lat.).»: men Fari (lat.) står närmare. str 

102:23 e »Heilothäs,»: Galler eller Kelt! tillagt 

103:  3 e »och»: hette i c. sf. ä t hette c. sf. 

103:25 e »Gignomai (gr.),»: Geno ä t Gens [MS har: »Gens»] 

108:14 e »Jo»: (contrak. ä t (contrah. [MS har: »contrah.»] 

108:21 e »(Columba)»: Oenas, gr (Oinás) tillagt 

108:25 f »Janah»: Anoh eller tillagt 

108:28 e »tam»: = Dob (heb); Ro, Stillhet; Tob (heb) = God; Tepidus (lat) = Mild; 

Tapeinos (gr) = Svag. tillagt 

108:35 e »Thattha»: (contrak.) ä t (contrah.) [MS har: »(contrah.)»] 

109:  7 e »Fein (ty.),»: Ven-nustus ä t Ven-ustus [MS har: »Ven-ustus»] 

112:  6 e »Ex.»: Nemesiào ä t Nemeseào [SV etablerar det diakritiska tecknet enl. 

varianten i MS: »Nemesiáo»] 

117:  6 e »vidga;»: Evryno (gr.), str 

118:13 e »höra;»: Sämnaino ä t Sämaino [MS har: »Sämaino»] 

119:15 e »icke»: uttala S utan sade Sch ä t uttala Sch utan sade S 

119:32 e »Sileo (lat.) =»: Tystna, Sigao (gr.), str 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Bibliska Egennamn, som förvaras på Kungliga Biblioteket i 

Stockholm, består av flera mindre manuskript (ca 15 stycken) med egna pagineringar. 

Beskrivningen nedan av de olika manuskript som tillsammans utgör MS bygger delvis 

på Barbro Ståhle-Sjönells stencilerade katalog över »Gröna Säcken», kartongerna 39–

67; hennes beskrivning har emellertid kontrollerats och kompletterats. Hela MS 

faksimileras i dok. nr 69:1. 

Om inget annat anges är texten skriven av Sg med svart bläck på bladens ena sida. 

Papperet är genomgående Lessebo Post. Sannolikt har alla olika manuskript – inklusive 

flertalet omslag – använts som tryckmanuskript, även de som inte bär spår av sättare. Sg 

har gjort efterhandsändringar med framför allt rött bläck, men även med blyerts och 

färgpennor. Det handlar dels om längre tillägg, dels om enstaka tillskott av bl.a. 

kommatecken och citattecken. Den högsta frekvensen av efterhandsändringar återfinns i 

det inledande kapitlet »Det Heliga Språket».  

I ett förkastat förord (se kommentaren i textvol. s. 279), som troligen var avsett för 

Bibliska Egennamn och som är daterat »Oktober 1909» (SgNM 56:5,1), skriver Sg att 

han »måst ändra planen flera gånger [---] derför råder en viss oreda, då artiklarne flera 

gånger måst ändra plats, förkortas, tillökas». Detta uttalande stämmer väl överens med 

manuskriptets utseende. Att manuskriptet utgör ett montage av olika delmanuskript 

framgår bl.a. av att endast vissa delar av det består av blad där texten är skriven i två 

spalter: Sg har på samma sätt som han gjorde i manuskriptet till En Blå Bok med röd 

färgpenna överst på bladens ena sida ritat en marginal (med två streck) och ett vertikalt 

streck mitt på sidan. Att han har laborerat med upp till tre pagineringar i manuskriptet 

och att det inte finns någon paginering som löper genom hela MS indikerar också att det 

är fråga om ett montage. Den paginering som förekommer – med avbrott och 

omkastningar – i manuskriptet överst till vänster och som är gjord med (oftast) blå 

färgpenna är sannolikt den senast tillkomna. 

Sgs inskottsmarkeringar i MS ser ut på olika sätt; i beskrivningen nedan markeras de 

med tecknet »Ψ». Det rot-tecken som Sg använder i MS och som i allmänhet har ett 

tydligt »tak» ser något annorlunda ut i SV än det tecken som har använts i denna 

kommentar (»√»). Bladen har, om inget annat sägs, inga spår av sättare. 
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SgNM 56:1,1–1,15 innehåller: 

1,1+15 Omslag, med rubriken »Bibelns / Egennamn med Ordfränder». Längst ner till 

höger på omslagets första sida har Sg skrivit med blyerts: »100 stora Sidor.»; 

motsvarar texten s. 7. 

1,2 Förord (utan rubrik), 1 blad, daterat »november 1909»; motsvarar, med 

undantag av dateringen, texten s. 9. 

1,3+6 Omslag, med rubriken »Inledning». Överst har någon (ej Sg) skrivit med 

blyerts: »3e sidan». 

1,4  40 blad, varav det första med rubriken »Det Heliga Språket»; motsvarar texten 

ss. 13:1–28:7 och 34:18–44:28. Sg har gjort ca 5–10 ändringar per sida med 

rött bläck, blyerts och färgpennor. Drygt hälften av bladen (27 st.) har text i 

dubbelspalt. Sidorna med dubbelspalt har dels en – antagligen ursprunglig – 

centrerad paginering överst med svart bläck, dels en paginering överst till 

vänster med (oftast) blå färgpenna. Denna paginering börjar med »9» (nedan 

hänvisas till pagineringen överst till vänster). Sidorna är paginerade »9»–»16», 

»17. Ψ a»–»17. Ψ b», »17»–»35», »37 Ψ a»–»37 Ψ e», »36»–»37», »38 a»–

»38. b» och »39»–»41». Några sidor har en annan paginering utförd med olika 

pennor överst till höger. Ur två blad (pp. »37» och »37 Ψ e») är fyrkantiga bitar 

bortklippta. På p. »37 Ψ d» är en sida ur ett slaktat tryck, som visar »Malabar»-

skrift, inklistrad (texten s. 39). På p. »21» har rubriken »Varde Ljus!» strukits 

över; samma sak gäller rubrikerna »Resultatet» på p. »27» och »Keltiska / och / 

Slaviska» på p. »38. b». En överstruken rubrik på p. »30» är oläslig. På 

pp. »26» och »35» har all text på sidorna strukits över (p. »26» är flyttat till 

SgNM 64a:3,5). Att MS har fungerat som tryckmanuskript framgår av att det 

innehåller sättarmarkeringar och avtryck av sättares fingrar. 

1,5 12 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 28:8–34:17. Sidorna är paginerade 

med brunröd färgpenna »1»–»12» överst till vänster och med svart bläck »a»–

»d» samt »A»–»H» överst till höger (nedan hänvisas till pagineringen »1»–

»12»). Sg har gjort ändringar med rött bläck. Längst ner på p. »1» har någon (ej 

Sg) skrivit med svag blyerts: »Hvar skall denna afdelning insättas?». På p. »3» 

finns ett slaktat tryck inklistrat, vilket reproducerats i U 1 (29:27). Sg hänvisar 

till det slaktade tryckets bildtext (»Mahabharata [---] Stuttgart») när han skriver 
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(29:22): »[---] jag vill än en gång reproducera handskriften av 

Stuttgartsbibliotekets Mahabharata». På p. »5» finns två slaktade tryck 

inklistrade, dels av en fenicisk text (30:16), dels av en hebreisk (30:18). På 

p. »6» har en bild av »Pentateuken» inklistrats (31:11), sannolikt från samma 

publikation som trycket på p. »3». MS har fungerat som tryckmanuskript och 

innehåller sättarmarkeringar och avtryck av sättares fingrar. 

1,7  7 blad, varav det första med rubriken »Öfvergången från Hebreiska / Till / 

Grekiska»; motsvarar texten ss. 45–48. Sidorna är paginerade överst till höger: 

»Heb.Grek. 1»–»Heb.Grek. 4» (med svart bläck) och därefter »4 a»–»4. c» 

(med färgpenna). Pp. »Heb. Grek. 2», »Heb. Grek. 4» och »4. c» har ändringar 

med rött bläck. MS innehåller sättarmarkeringar. 

1,8+10 Omslag, endast med rubriken »Gamla / Mexikanska Språket». 

1,9 8 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 49–55. Sg har gjort ca 5 ändringar per 

sida med rött bläck, blyerts och färgpennor. Sidorna har dubbelspalt och är 

paginerade: »Mex 1»–»Mex. 8» överst till höger (nedan hänvisas till denna 

paginering). Sidorna har också varit paginerade med blå färgpenna överst till 

vänster, men denna paginering har strukits (bladen ligger i följande ordning 

med avseende på den blå pagineringen: »74»–»77», »71 b», »72»–»73» och 

»78»). På versosidan av p. »Mex. 5» står (upp och ned): »Java». Överst på p. 

»Mex 6» har Sg klistrat in ett slaktat tryck med en bild av en fågel, »Zola» 

(53:10). MS har sättarmarkeringar. 

1,11+13 Omslag, endast med rubriken »Indianspråk». 

1,12 4 blad, varav det första med rubriken »Indianspråk»; motsvarar texten ss. 63–

65. MS har ursprungligen haft rubriken »Rödskinn», vilken strukits. Sidorna är 

paginerade överst till höger: »Ind. 1»–»Ind. 4» (nedan hänvisas till denna 

paginering). De två första sidorna har dubbelspalt och uppvisar ca 10 ändringar 

med rött bläck, färgpennor och blyerts per sida. Dessa två sidor har varit 

paginerade med blå färgpenna överst till vänster (»79»–»80»), men denna 

paginering har strukits. Den första sidan har en centrerad paginering »38» och 

den andra »39» (som strukits). Två längre inskott har förkastats: P. »Ind. 1» har 

en markering (efter 63:20) för ett inskott – med blyerts står »Inskjutning Indian 

38» – som sedan strukits över med färgpenna. Det förkastade inskottet med 
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rubriken »Indian-Språk» innehåller 13 blad (SgNM 65:4,1) som är pag. med 

blyerts »38». Även på p. »Ind. 2» (efter 64:12 i SV) har Sg skrivit (med 

blyerts): »Inskjutes 39», men inte heller detta inskott, utan rubrik, om 14 blad 

(SgNM 65:4,2; ursprungligen 15 blad), pag. med blyerts »39», har tagits med. 

MS innehåller sättarmarkeringar. 

1,14 69 blad, utan rubrik, som innehåller ordlistan; motsvarar texten ss. 87–123. 

Sidorna är paginerade »1»–»69» överst till höger. Bladen har ca 3–5 ändringar 

per sida med rött bläck, blyerts och färgpennor. MS har fungerat som 

tryckmanuskript och innehåller sättarmarkeringar. 

 

SgNM 64a:1,9–11 innehåller: 

1,9+11 Omslag, endast med rubriken »Japanska Språket». Första sidan av omslaget 

har pagineringen »7» med färgpenna överst till höger. Överst till vänster har 

någon, antagligen ej Sg, skrivit med blyerts: »8 sid.». På omslagets fjärde sida 

står mitt på sidan: »N». 

1,10 7 blad, varav det första med rubriken »Japanska Språket»; motsvarar texten 

ss. 56:1–59:26 (den senare delen av MS saknas, se textlägesbeskrivningen). 

Sidorna är paginerade »Jap. 1»–»Jap 7» överst till höger och har ca 5 ändringar 

med rött bläck per sida. P. »Jap 4» har två ändringar med blyerts. MS har 

fungerat som tryckmanuskript och innehåller sättarmarkeringar och avtryck av 

sättares fingrar. 

 

SgNM 58 innehåller: 

1+6  Omslag, med rubriken »Keltiska» (ej reproducerat i faksimilen). 

1,2+4 Omslag, med rubriken »Keltiska» och text som börjar: »Är spår af alla språk 

mest latin grekiska, hebreiska»; motsvarar texten s. 66:1–66:4. 

1,3 7 blad, varav det första med rubriken »Keltiska Rötter / i / Ortnamn»; 

motsvarar texten ss. 66:5–69:13. Sidorna är paginerade »Kelt √ 1»–»Kelt √ 6» 

och »Kelt 7» överst till höger. Det första och tredje bladet har ca 5 ändringar 

med rött bläck per sida; p. »Kelt √ 6» har en ändring med rött bläck.  

P. »Kelt √ 1» har en ändring med blyerts och på versosidan av detta blad har 
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någon (ant. ej Sg) gjort en anteckning i blyerts, som är svårtolkad (möjligen 

»40 hps / spldh, dvs»). 

2,1+3 Omslag, med rubriken »Ungerska. [Ryska, Polska.]» och text som börjar: »[Af 

detta urval svåra glosor, visar sig förvandtskapen med Hebreiska, Grekiska, 

Latin»; motsvarar texten s. 70:1–70:5. Bladet har inga sättarmarkeringar. 

2,2 3 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 70:6–71:21. Sidorna är paginerade 

»Ungerska 1» och »Ung 2»–»Ung. 3» överst till höger. Bladen har ca 2–5 

ändringar med rött bläck per sida. 

3,2+3 Omslag, med rubriken »Finska» och följande text som ej har motsvarighet i 

trycket: »Detta är intet originellt språk; utan består af frändskaper med Latin, 

Grekiska, Hebreiska, ’Isländska’ o.s.v. Något särskilt mongoliskt finnes icke. 

Se mina anteckningar i denna grammatika, der nästan hvarje ords frändskaper 

äro upptecknade. / I denna grammatika har jag vidskrifvit vid nästan hvarje ord 

ett hebr. gr. eller latin!» 

3,1 4 blad, varav det första med rubriken »Finska»; motsvarar texten ss. 72:1–

74:28. Sidorna har dubbelspalt och är pag. »Fin. 1»–»Fin 3» överst till höger 

(nedan hänvisas till denna paginering) samt med blå färgpenna överst till 

vänster (»66»–»68»; denna paginering har emellertid strukits på två sidor). På 

p. »Fin. 1» är fastnålat ett (opaginerat) blad (Lessebo Post), vikt på längden och 

med text på de högra delarna av det vikta bladet. Längst ner på p. »Fin. 1», 

efter ett längre stycke som strukits över, har Sg skrivit med blyerts och bläck: 

»Inskjutes 40». Siffran »40» kommer antagligen från den tidigare, centrerade 

pagineringen på sidan (»40») som strukits över. På p. »Fin 3» (efter 74:14 i 

SV) har Sg skrivit: »Inskjutes 42» (även här finns en centrerad paginering som 

strukits över: »42»). (SgNM 58:3,10 innehåller 7 blad, paginerade »Fin. 1»–

»Fin. 7» där Sg intill pagineringen på varje sida skrivit »42», vilka eventuellt 

var tänkta som inskott på detta ställe.) Slutet av MS till »Finska» (från 74:29) 

är sannolikt omplacerat i samband med att Sg författade den 16:e artikeln till 

Sveriges Anor, som förblev opublicerad (SgNM 59:16,4). Detta MS, som 

består av 10 blad, innehåller två sidor som följer på den tidigare pagineringen, 

»Fin 4» och »Fin 5», och som väsentligen överensstämmer med texten i U 1 

(se faksimilen av Sveriges Anor XVI, dok. nr 69:13). 
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4,1+7 Omslag, endast med rubriken »Negerspråk». 

4,2+4 Omslag, med rubriken »Negerspråk». Ovanför rubriken ett inskottstecken (med 

färgpenna) och texten: »Inskjutes 44». Under rubriken har texten »Denna 

ordlista gallras så att endast påtagliga ordfränder återstå.» strukits med blyerts. 

4,3 2 blad, varav det första med rubriken »Negerspråken»; motsvarar texten s. 76. 

Sidorna har dubbelspalt och är paginerade med blå färgpenna överst till 

vänster: »69»–»70» (den ursprungliga centrerade pagineringen är »43»–»44»). 

Texten på den andra sidan (fyra rader) har inte någon motsvariget i U 1.  

P. »69» har strykningar med färgpenna och blyerts. 

5,1+3 Omslag, med rubriken »Turkiska» och text som börjar: »synes mest bestå af 

Hebreiska, eller Arabiska, hvilket är samma språk»; motsvarar texten s. 77:1–

77:6. 

5,2 5 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 77:7–78:28. Sidorna är pag. »Turk 1»–

»Turk. 5» överst till höger. 

6,1+3  Omslag, med rubriken »Etymologiska Grundreglor». Till höger ovanför 

rubriken har Sg skrivit med blyerts: »Sättes efter Ljudlagar. / i / Bibl. Egen-

namn och / Ordfränder». 

6,2 4 blad, varav det första med rubriken »Etymologiska Grundregler»; motsvarar 

texten ss. 82–84. Sidorna är paginerade »Etym 1»–»Etym. 4» överst till höger. 

 

SgNM 64 innehåller: 

10,1+4 Omslag, med rubriken »Mongoliska-Manchuriska» och text som börjar: »Mest 

likt Hebreiska, Grekiska och Latin; genom latinet påminner det om romanska 

ljud och former»; motsvarar texten s. 79:1–79:4. Omslaget är lagat med en 

papperslapp i ryggen. Ovanför rubriken finns fyra rader text samt hebreiska 

tecken som ej har motsvarighet i U 1. Intill rubriken en inskottsmarkering med 

färgpenna och texten »Inskjutn. 40» som strukits över med färgpenna. 

10,2 2 blad, utan rubrik; motsvarar texten s. 79:5–79:26. Sidorna är paginerade 

»Mand. 1»–»Mand 2» överst till höger. På p. »Mand. 1» finns en strykning 

med färgpenna och en klammer med färgpenna (den senare har ej någon 

motsvarighet i U 1). 
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10,3 5 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 79:28–81:20. Sidorna är paginerade 

»Mong 1»–»Mong 5» överst till höger. 
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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 

  13     9 (50) 

  16   12 (59) 

  19   17 (55 c) 

  22   21 (56) 

  25   25 (60) 

  28   31 (17) 

  31     6 (B) 

  34   10 (F) 

  37   37 Ψ a (Ψ A) 

  40   36 (65) 

  43   39 (47) 

  46   Heb. Grek. 2 

  49   Mex 1 

  52   Mex. 4 

  55   Mex. 8 

  58   Jap. 5 

  61   [MS saknas] 

  64   Ind. 2 

  67   Kelt √ 2 

  76   69 (43) 

  82   Etym 1 

  87     1 

  90     5 

  93   10 

  96   15 

  99   22 

102   27 

105   33 

108   39 

111   45 

114   50 

117   57 

120   63 

123   68 
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Textläget 

Till grund för etableringen av Modersmålets anor ligger dels första upplagan (U 1; 

1910), vilket fungerat som bastext, dels det på KB bevarade originalmanuskriptet (MS), 

vilket fungerat som komplementtext. Både MS och U 1 faksimileras i dok. nr 69:4  

resp. 69:5. U 1 har varit ledande i de fall där MS varit omöjligt att avläsa på ett säkert 

sätt, saknats eller när utgivarna bedömt att Sg formellt sanktionerat ändringen. Vid 

etableringen har hänsyn också tagits till ett komplett bevarat författarkorrektur (första-

korrektur) samt till ett bevarat ändringsexemplar (se beskrivningar nedan). MS till 

»Erinran» och litteraturlistan återfinns i förstakorrekturet (se nedan s. 55). 

Första upplagan (U 1) med titeln Modersmålets anor / Svenska ordfränder / 

I klassiska och lefvande språk (56 s., satsyta: 18 × 10 cm) trycktes i Stockholm 1910 av 

Alb. Bonniers Boktryckeri och gavs ut därstädes 17–23/7 samma år av Albert Bonniers 

förlag (se kommentaren i textvol. s. 300 f.). Upplagan var 1 000 ex. och priset 2:50 kr. 

Under Sgs livstid utkom inga nya upplagor och boken översattes aldrig. 

Sg läste åtminstone ett andrakorrektur på Modersmålets anor, vilket framgår dels av 

att han på första sidan av förstakorrekturet skrivit att han önskar ett andrakorrektur, dels 

av ändringar mellan förstakorrekturet och U 1.  

SV har i ordlistan »Materialsamling till Svensk Etymologi» (texten ss. 170–175) i 

några fall lagt till likhetstecken efter det inledande huvudordet, när både MS och U 1 

saknar detta tecken. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

om MS skiljer sig från U 1). 

 

139:  1 (Skr.) / [saknas i både U 1 och MS] 

141:31  /  / [varianten i MS kan tolkas som två ihopskrivna tecken;  

jfr MS p. »22»] 

141:34  /  / [varianten i MS kan tolkas som två ihopskrivna tecken;  

jfr MS p. »22»] 

142:15 M(ader) / M-(ader) / M = (ader) 

156:  4 (See eng.) att göra och / (See eng.) och 

158:31 Sun (eng.) att göra. / Sun (eng.) 

169:20 (Diez) / (Dietz) 

170:  4 Aer / Æer 

170:12 Gesenius)]. / (Gesenius). 

 

 48



– TK 69 – 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

Modersmålets anor 

125:  1 Modersmålets anor / Svenska ordfränder / i / Klassiska och Lefvande / 

Språk // Modersmålets Anor. / Svenska Ordfränder / i / Klassiska och 

Lefvande / Språken. 

127:  1 hela texten på sidan som börjar med »Minnet av Johan Ernst Rietz» har i 

U 1 satts med kursiv stil vilket SV behåller; i MS är endast »Johan Ernst 

Rietz» understruket 

127:  1 Minnet af // Till / minnet / af 

130:  6 gr. Onoma / gr Ononoma 

134:10 böjes Yo habia; i imper. / böjes Yo habia = Yohabia, i imper. 

134:28 synkope / Syncope 

135:  2 God Bättre // God Bättre / (Betr isl) 

140:  4 begagnar de romerska och / begagnar Romerska och 

141:  3 liknar ett H. / liknar ett H = h. 

142:  3 utan staf =  kan vara tironen  = a [Sg ändrar båda dessa tecken i 

förstakorrekturet, från kursiva till raka] / utan staf =  kann vara tironen 

 = a 

144:  9 Soignerad / Soigneret 

145:  5 eller -kona / eller – kona 

En liten svensk ordlista 

149:22 Welle / Wolle 

153:18 stark, Iskys (gr.) [SV etablerar »Iskýs» enligt MS] / stark, gr Iskýs (gr) 

156:31 Jareach / Jarach 

158:10 Ösz / Ösrz 

158:24 Henna / Hennah 

158:32 Sana / Sanah 

160:  8 (aphäresis): Imoth / (Aphäresis) af Imoth 
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162:  9 början, / början 

162:14 -ä (gr. = / ä (gr = 

162:24 det hårda). Herz (ty.) = Harz (heb.). / det hårda) 

163:19 Nadaph / Nadoph 

164:  9 Claudo (lat.), Klatzo (gr.), Kala (heb.). / Claudo (lat) Kleis (gr = Nyckel) 

164:24 Kuh / Kuhe 

165:  1 Kyon / Kyn 

165:14 fr. Fæ / fn Fæ 

165:27 hans flygsätt. / hans flygsätta. 

165:31 Haukka / Haucca 

167:22 Grund, ty.) står dock närmast Ek (sv.). / Grund ty) 

168:  9 Chila / Chilah 

170:12 jäsa] (Gesenius). Lau (ty.). / [mellan »jäsa] (Gesenius).» och »Lau (ty.).» ca 

1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS p. »Sv. Ordlista 31»] 

170:19 heb. = näpen). / [efter »heb. = Näpen»: »Lepidus (lat ? = Näpen)» i MS 

utelämnat i U 1] 

170:32 men fågeln liknar en / men hvilken liknar en 

173:18 Ostadig Vandrare). / [efter »Ostadig Vandrare)»: »Selcueus (heb = 

ostadig)» i MS utelämnat i U 1] 

174:17 Förnagla = Naghal (heb.). / [efter »Förnagla = Naghal (heb)»: »Kleio 

(gr)?» i MS utelämnat i U 1] 

174:18 efter ordförklaringen »Neka» ca 4 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Sv.  

Ordl. 39»–»Sv Ordl 40» 

174:24 efter ordförklaringen »Huttla» ca 1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS p. »Sv 

Ordl 40» 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

Modersmålets anor 

127:  6 är i slägt / är släkt 

129:25 Jalak och fornsv / jalak och fornn. 

130:35 Dom) i st. f / Dom) i stället för 

131:  3 Du (Thou) / du (han) 

131:30 Ji- / Ji – 

132:  1 Thi- / Thi – 

132:  5 E- / E – 

132:13 pluralis Pakedu / pluralis Pake-du 

132:23 -I / – I 

132:32 Noï / noi 

134:11 Eimí  / Eimi 

134:22 (, A-mandus) [i MS har antagligen parentestecknen lagts till i efterhand och 

överlappar inte riktigt ett kommatecken, som inte etableras i SV; jfr MS  

p. »10»] / (A-mandus) [i U 1 har kommatecknet tolkats som en nedsänkt 

spiritus lenis] 

134:25 Benoni / Bennoni 

135:  3 Agathós / Agathos 

135:  6 Agathós / Agathos 

136:  3 San̄  skr. ta / Sanskrta 

138:  4 = b = / b 

138:19 (omvändt) / (omv.) 

139:  3  /  

139:  8 = L) = / L): 

140:15 i medeltids-skrift / i medeltidskrift 

140:18 Svenska medeltid / Svenska medeltids 

140:22 (medeltid) / (medeltids) 

141:  5 Hebreisk cursiv / hebreiska kursiv 
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141:22 , , , ,  / , , , ,  

141:22 Liljegrens / Liljengrens 

141:30 Ä(ta) / -(ta) 

142:31 kallades detta / kallas detta 

 

143:  5  /  

 

143:  7 /  

143:10 Hlevagastir / Hlevagaster 

143:19 icke / inte 

144:10 Fulltrúating / Fulltréeating 

145:20 Påfvakosningar / Påfvakorningar 

145:21 Ritstofva / Ritstofa 

En liten svensk ordlista 

149:  1 Werold / Werol 

149:15 Hehlen (ty) Hölja (sv) / Hehlen (ty.), Slöja (sv.) 

149:27 (= World) = Det / (Wärld) = Det 

150:10 Hamao / Hameo 

150:23 Dýo / Dyo 

151:28 Con-tam-inare / Con-tam-imare 

153:  5 Nifás / Nifäo 

153:11 Snow, isl. Snjár, Snjór, Snær / Snow, isl. Snjór, Snær 

153:18 Iskýs / Iskys 

153:25 Khéo / Khio 

153:26 Khiōn / Khion 

154:15 äro vanliga fränder / äro vanligen fränder 

154:18 Horkos / Orkos 

154:25 icke / inte 

155:13 Fōr / For 

155:17 Engkýs / Enkys 

155:21 Angar / Anger 
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155:24 Agrós / Agros 

156:  2 Segge (angls)) / Segge (angs.)) 

157:14 Nekrós / Nekros 

158:17 An-är / An- är 

158:29 Sonr / Soner 

159:15 Sōs / Sos 

159:15 Sōn / Son 

160:32 Bindel / Bindeln 

161:  1 Levkós / Levkos 

161:23 Harmós / Harmos 

161:31 Hente / Hent 

162:25 Dermós / Dermos 

162:26 Karmah / Karma 

163:  5 Lynggós / Lynggös 

163:10 Augä / Avgä 

163:14 Ozen / Osen 

165:12 Fjár-kyn / Fjär-kyn 

165:12 Færilús / Færilus 

165:12 Fjárhus / Fjärhus 

165:13 Fjárafli / Fjärafli 

165:13 Fjárbeit / Fjärbeit 

165:14 Fár / Fär 

165:18 Iktĩn(os) / Iktin(os) 

165:29 Hiérax / Hierax 

165:30 Falke / Falk 

166:10 Keselyu / Keschlyu 

166:14 Huitr / Hvitr 

166:14 Oudén / Ouden 

166:18 Çveta / Cveta 

166:23 Skierós / Skieros 

166:33 gult i heb / gult: heb 

167:  2 Peliós / Pelios 
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167:10 Equerre / Équerre 

167:20 Iskýs / Iskys 

168:  4 Forêt / Fôret 

169:  3 Krysós / Krysos 

169:26 Hierós / Hieros 

170:21 Næf / Näf 

170:26 Pinna (lat = d:o) / Pinna (lat. = ciseleradt arbete) 

170:30 Kajjonah / Kajjonach 

171:36 Tapeinós / Tapeinos 

172:12 Brotýs / Brotys 

172:32 Pollýs / Pollys 

173:  7 Slöja / Slöjan 

173:16 Mōn / Mon 

173:22 Kylós / Kylos 

174:13 Krysós / Krysos 

174:34 Iskýs / Iskys 
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Ändringar i ett bevarat förstakorrektur 

Korrekturet är ett komplett förstakorrektur, exklusive försättsblad och innehålls-

förteckning, och inleds med titelsidan (ägare 2007: Jan Persson, Göteborg; korrekturet 

ägdes fram till 1993 av Christer Eriksson). SV har inte haft tillgång till originalet av 

korrekturet, utan använt sig av en fotostatkopia (som förvaras på KB). Pagineringen, 

som börjar med s. 6 och slutar med s. 55, har i ett senare korrektur ändrats något (den 

sista paginerade sidan i U 1 är s. 54). Korrekturet saknar innehållsförteckningen som i 

U 1 är placerad direkt efter litteraturförteckningen sist i boken. Titelsidan är försedd 

med en förlagsstämpel, »Albert Bonnier», där någon antecknat: »1:a / 9/6» (1910). 

Stämplarna och anteckningarna återkommer på ss. 17, 33 och 49 i korrekturet, dvs. i 

början av varje nytt ark. På nedre delen av titelsidan har Sg skrivit med blyerts: »Önskas 

2a Korr. åtföljdt af 1a. / Förf.». 

Sg har gjort två längre tillägg i korrekturet, dels en »Erinran» (texten s. 126), dels en 

förteckning över »Litteratur» (texten s. 176), vilka båda trycktes i U 1. »Erinran» lyder: 

»För att kunna följa mina tankars gång i detta lilla arbete, bör Läsaren känna mitt nyss 

utgifna Bibelns Egennamn och Ordfränder, som utgör introduktionen. / Förf.». I U 1 har 

versalen i »Läsaren» ändrats till gemen. Längst ner på tryckortssidan (baksidan av 

titelbladet) har någon annan än Sg ändrat storleken på bokstaven »A» i »ALB.» och »B» 

i »BONNIERS» i den tryckta uppgiften om förlagsort, så att de i U 1 fått samma höjd som 

de andra bokstäverna. Under rubriken »Litteratur» har Sg skrivit: »Herman Möller: 

Indoeuropæisk-Semitisk Sammenlignende Glossarium. Kjbhvn (Hagerup) 1909. / 

Alfredo Trombetti. L’Unità d’Origine del Linguaggio. Bologna 1905. / Reinisch. 

Einheitlicher Ursprung der Sprachen der Alten Welt. / * / Jonas Hallenberg. De 

nominibus Lucis et Visus. Sthlm 1816. [Antiqvarisk: 5 Kronor] / Rietz E J. Svenskt 

Dialektlexikon, i hvars förord C J L Almqvist afslöjas såsom dialektforskare.» U 1 har 

några avvikelser i förhållande till denna text: »Rietz E J» har ändrats till »Rietz, J. E.», 

som är en korrekt återgivning av Rietz’ initialer, och »såsom dialektforskare» har 

ändrats till »såsom föregifven dialektforskare». SV följer dessa ändringar i U 1. 

De ändringar Sg gjort för hand i korrekturet har ibland täckt över tryckta bokstäver 

eller tecken och därmed avsevärt försvårat avläsningen. Detta anges i nedanstående 
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förteckning med orden »korrekturet är otydligt» inom redaktionell hakparentes. Sgs 

ändringar är gjorda med svart bläck. 

Sättaren har haft svårigheter att skilja mellan vissa bokstäver i Sgs MS, t.ex. mellan 

»e» och »c», »u» och »a» och »s» och »o», och samma problem har utgivarna av SV 

haft. När Sg i korrekturet företagit en ändring har utgivaren ibland tvingats förutsätta att 

ändringen innebär att MS-formen återinförs. Några exempel är ändringarna från 

»Kreto» till »Krets» och från »Pakeda» till »Pakedu». 

I förteckningen anges först den form som är tryckt i korrekturet, därefter den form till 

vilken Sg ändrat. Om inget annat anges överensstämmer lydelsen i den tryckta texten i 

korrekturet med MS och Sgs ändring i korrekturet med U 1. Sid- och radhänvisningar 

ges till SV. 

 

125:  1 e »MODERSMÅLETS»: Anor ä t anor 

125:  2 e »SVENSKA»: Ordfränder ä t ordfränder 

127:  1 f »av»: Till minnet ä t Minnet 

127:  3 f »till»: författaren [korrekturet är otydligt, men antagligen är det första 

»t»:et nedsänkt i förhållande till de övriga bokstäverna] ä t författaren [MS 

har »Författaren»] 

127:  4 e »tillägnat»: donna ä t denna 

127:  5 e »av»: hvilka ä t hvilken 

129:21 e »Jillach,»: mulach ä t meelach [MS har »Meelach»] 

129:24 e »grek.»: malakus ä t malakos [MS har »Malakos»] 

130:16 e »ofta»: behöfves ä t behöfvdes 

130:30 e »latinets»: Hie ä t Hic 

131:16 f »= De»: Pakeda ä t Pakedu 

131:26 f »= De»: Jiphkeda ä t Jiphkedu 

131:27 f »= I»: Thiphkeda ä t Thiphkedu 

132:  7 f »(lat.)»: Hie ä t Hic 

132:  8 e »däremot»: Ni-phkad ä t Ni-phkod 

132:28 e »He-avtos (gr.),»: Hune ä t Hunc 

132:28 e »Hunc,»: Hane ä t Hanc 

133:28 e »Shall,»: Goth ty., [korrekturet är otydligt] ä t Goth. Ty., 
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134:10 e »Yo»: habia = ä t habia; 

134:11 e »obs.!»: detta) grekiska ä t detta). Grekiska 

134:13 e »Eheie,»: Jahoe ä t Jahve 

135:  2 under raden »God Bättre Bäst» har »(Bet. risl).» först ä t »(Betr (isl.))» och 

sedan strukits; ett deleaturtecken har inskrivits; MS har »(Betr isl)» 

135:11 e »landsmål»: n i slutet ä t N i slutet 

135:13 e »arabisk»: numation ä t nunnation 

136:  8 e »som»: Samräd ä t Samrâdh 

136:11 e »betyder =»: Compliting ä t Completing 

136:14 e »Volapük» är ett tecken (som är svårtolkat) struket, ett liknande tecken 

förekommer i MS 

136:26 mellan denna och ovanstående rad har någon ritat ett tecken för minskning 

av avstånd (mellan raderna, då tecknen på raden tar mer plats än vanligt); 

antagligen är det en sättarmarkering och det är svårt att se om ändringen 

genomförts i U 1 

138:  4 e »P.» är ett tecken överstruket och i U 1 ersatt av » »; i vänstermarginalen 

har någon, antagligen sättaren, skrivit ett »D»; MS har ett tecken som liknar 

tryckets 

138:10 f »  = gh» har en prick strukits 

138:11 e » »: (syr. 2) ä t (syr. z) [tecknet i MS är otydligt och mycket likt »2»] 

138:15 e » »: (arab. 2) ä t (arab. z) [tecknet i MS är otydligt och mycket likt »2»] 

139:27 e »dikt»: om ä t an 

140:11 e »svenska»: [tecken; korrekturet är otydligt] ä t  [Sg skriver på en separat 

lapp: »Till Sättaren: Måste vara ett litet skrift-l, för att likheten med λ skall 

synas»] 

140:14 f »(gr. epsilon)»: [tecken; tecknet som strukits över likar ett grekiskt 

epsilon] ä t  

140:22 e »(medeltid)»: grek. [tecken; korrekturet är otydligt] ä t grek.  

140:26 e »eoliska»:  noma [korrekturet är otydligt] ä t -noma 

140:27 e »liknar»: [tecken] ä t  

141:  2 e »också»: H ä t  [sättaren har satt ett »H» med en vanlig typ, i stället för 

att göra det som ett tecken] 
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141:  3 e »liknar»: ett H = n. [korrekturet är otydligt] ä t ett H. 

142:  1 e »Tironer»: blnd ä t bland 

142:  3 e »utan»: staf = [tecken; tecknet i korrekturet är »kursivt», dvs. lutar något] 

ä t staf =  

142:  3 e »vara»: tironen [tecken; tecknet i korrekturet är »kursivt», dvs. lutar 

något] ä t tironen  

142:  5 e »(nya runan)»: = e =  ä t = e =  [det ser ut som om Sg ändrat till två 

stycken » »-tecken, men SV har etablerat enligt U 1 där det bara finns ett 

tecken] 

142:15 tecken för uppflyttning av: »  = M(ader).» till raden ovanför; i korrekturet 

har en radbrytning gjorts efter »runan» 

142:27 inskottstecken efter »XVir.»; Sg skriver i vänstermarginalen: »Inbrytning 

från sid. 21.»; från s. 21 i U 1 (efter 143:31 i texten) har ett stycke på 15 

rader flyttats (texten 142:28–143:12); Sg har i högermarginalen gjort ett 

inskottstecken och därunder skrivit: »Inbrytes på sid 20 vid Ψ 

[inskottstecken]» 

143:15 e »den»: senare ä t renare 

144:  9 f »= Oppstruken»: Svigneret [korrekturet är otydligt] ä t Soigneret [U 1 har 

»Soignerad»] 

144:29 e »Leikhus;»: Sjönleikahus ä t Sjónleikahus 

144:32 f »Lekhusstyre»: Leikhusstjöri ä t Leikhusstjóri 

144:33 e »Leik-»: tjolda-pentare ä t tjalda-pentare 

145:13 f »Hörnmätare»: Hornamaclir [korrekturet är otydligt] ä t Hornamaelir 

145:23 f »Söng»: Hljöd-list [korrekturet är otydligt] ä t Hljód-list 

145:28 tecken för uppflyttning av ordet »(Stjärnbilden)»; i korrekturet är en 

radbrytning genomförd efter »Fiskarpiltarne.» 

145:31 e »Lavemang =»: Stölpipa [korrekturet är otydligt] ä t Stólpipa 

147:  2 ett avdelningsstreck mellan rad två och tre har strukits med annan penna, 

antagligen ej av Sg 

149:14 e »Celo (lat.),»: Heligo ä t Helýo 

149:17 e »Växa,»: Kreto ä t Krets 

149:27 e »Verdandi (=»: Verden ä t Werden 
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150:20 e »urholkade =»: Kvilon ä t Koilon 

150:23 e »el.»: Dájo ä t Dyo [MS har »Dýo»] 

150:33 e »Arah =»: bränna. ä t bränna, 

150:37 e »Hårda),»: Karla [korrekturet är otydligt] ä t Karta 

151:12 e »förekommer (i»: Hiaden [korrekturet är otydligt] ä t Iliaden 

152:  2 e »(heb. =»: fylles ä t fyllas 

152:  5 e »sig;»: zusammenkallen ä t zusammenballen 

152:  6 e »I fin.»: Pihoi ä t Pilwi 

152:10 f »Är»: Aska: [korrekturet är otydligt] ä t Åska: 

152:34 e »Ghir (heb.),»: Ira-seor ä t Ira-scor 

153:18 e »Eller»: Osor ä t Asor 

153:20 e »hårda,»: Kislon [korrekturet är otydligt] ä t Kision 

153:27 e »Hydatos (gr.).» har ordet »Mator» ä t »Matar» i meningen »Humidus, 

Madidus (lat.), Matar (heb. = Regn).», meningen stryks sedermera i Sgs 

ändringsexemplar; i detta har han även efter »Hydatos (gr.).» lagt till  

»Udus (lat)» 

154:11 e »heb.:»: Hillet ä t Hillel 

154:20 e »hemligt,»: hemlighetsfult ä t hemlighetsfullt 

154:33 e »Kerak,»: Kov [korrekturet är otydligt] ä t Kor 

154:36 e »det»: heeorragende ä t hervorragende 

155:  1 e »Verbergen (ty.),»: Börja ä t Bärja 

155:  8 e »Deilos (gr.),»: Deles ä t Deleo 

155:24 e »Ager»: (lat.): [korrekturet är otydligt] ä t (lat.) [U 1 har: »Ager (lat.),»; 

ändringen är gjord med annan penna, ant. ej av Sg] 

155:28 e »vara»: fuktig: [korrekturet är otydligt] ä t fuktig) 

155:33 e »kanske =»: Becker ä t Becher 

155:37 e »vara»: den Siele ä t der Sieb 

156:25 e »eller»: Gäras ä t Gärao 

156:30 e »har»: Jerach ä t Jarach [U 1 har »Jareach»] 

157:  3 e »anger»: Vineo ä t Vinco 

157:26 e »(ty.),»: Opó ä t Apó 

158:  9 e »Haustus =»: Upnhämtning [korrekturet är otydligt] ä t Upphämtning 
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158:10 e »vara»: Ostas ä t Æstas 

158:27 e »föda),»: Tero ä t Fero 

158:27 e »heb.,»: chold [korrekturet är otydligt] ä t chald [SV normaliserar till 

»kald.»] 

158:32 e »har»: San ä t Sun 

159:26 e »Grek.»: Gyies ä t Hyios 

159:35 e »däremot»: Be-inoo [korrekturet är otydligt] ä t Be = inom 

160:  8 e »synkopering»: (aphäresis). ä t (aphäresis): 

160:34 e »Re-lik =»: Reliquid ä t Reliquiæ [osäkert om detta är en ändring av Sg] 

161:  7 e »Kött),»: Schov ä t Schor 

161:  8 e »Schor,»: Baschov ä t Baschor 

161:15 e »Stammen =»: Tylä ä t Fylä 

161:18 e »R),»: Laobarim ä t Laabarim 

161:18 e »heb. av»: Aber ä t Abar 

161:30 e »Hand =»: Hand (Hand (ty.) ä t Hand (ty.) 

162:  9 e »eg. I»: början ä t början, 

162:24 e »Haaruz =»: det hårda). ä t det hårda). Herz (ty) = Harz (heb). 

163:  9 e »Galleri =»: Logeiou ä t Logeion 

163:19 e »fnysa),»: Nadoph ä t Nadaph 

164:  9 e »(lat.),»: Kleis (gr. = Nyckel) ä t Klatzo (gr) Kala (heb) 

164:11 e »(ty.),»: Cyrie ä t Cyric 

164:22 e »Stark,»: Stirka ä t Stirra 

164:30 e »Revo,»: Res ä t Reo 

164:32 e »löpa).»: tecken för uppflyttning av rad (ant. ej av Sg; tecknet är gjort med 

annan penna); i korrekturet är en radbrytning genomförd efter »löpa).» 

164:33 e »Equus (lat.),»: tecken för uppflyttning av rad (ant. ej av Sg; tecknet är 

gjort med annan penna); i korrekturet finns dock ingen synlig radbrytning 

efter »Equus (lat.),» 

165:  7 e »Get =»: Gher ä t Ghez 

165:12 e »Fjár-kyn,»: Fårhus ä t Fårlus 

165:14 e »men»: Færsandr ä t Færsaudr 

165:19 e »Smirle,»: Emirilion ä t Emerillon 
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165:34 e »Hök =»: Ner [korrekturet är otydligt] ä t Nez 

165:36 e »Taka,»: Tobia ä t Tobi 

167:13 e »Djur,»: Väder ä t Vädur 

167:19 e »vara»: L-Ikaren [korrekturet är otydligt] ä t L-ikaren 

167:21 e »Stam,»: Grund, ty.). ä t Grund, ty.) står dock närmast Ek (sv). 

167:28 e »har»: Tuta ä t Fura 

168:13 e »Zilla,»: Xel ä t Zel 

169:11 e »ahd.»: Chuphar. ä t Chuphar, 

169:15 e »Schen,»: Schinneim ä t Schinnaim 

169:29 e »Hårda,»: Haarua ä t Haaruz 

170:  6 e »Oida (gr.),»: Idogia [korrekturet är otydligt] ä t Idyia 

170:12 e »(Gesenius)].»: Hämeros (gr. = mild), Hämera (gr. = Dag), str [SV har 

etablerat »Gesenius)].» eftersom en avslutande hakparentes saknas i både 

MS och U 1] 

170:19 e »= Näpen).»: Lepidus (lat.? = näpen). str 

170:21 e »Näsa,»: Naf ä t Näf [SV har etablerat »Næf»] 

170:32 e »men»: hvilken ä t fogeln 

170:32 e »Duva).» har i meningen »Kaja är indirekt förv. med Rufva, Kväfva» 

ordet »Rufva» ä t »Kufva»; meningen är struken i Sgs ändringsex. och 

därför inte etablerad i SV 

172:15 e »Muth,»: Math. ä t Math (heb) 

172:35 e »Goren,»: Gon ä t Gor [MS är otydligt] 

173:18 e »Vandrare).»: Seleucus (heb. = Ostadig) str 

173:29 e »Bright (eng.).» har ordet »Tikros (gr.).» ä t »Pikros (gr.).»; »Pikros (gr.).» är 

struket i Sgs ändringsex. och därför inte etablerat i SV; MS har »Tikrós (gr)» 

174:16 e »Inunder),»: Metä ä t Metá 

174:17 e »Naghal (heb.).»: Kleio (gr.)? str 

174:18 e ordförklaringen »Neka» har två hela ordförklaringar strukits: »Namn (sv.) 

= Neum, Nam (op.) (heb.), Nomen (lat.), Onoma (gr.). / Skada (sv.) = 

Schadad (heb.), Schade (ty.), Skedannymi (gr. = förinta.» 

174:24 e ordförklaringen »Huttla» har en hel ordförklaring strukits: »Reson (sv.) = 

Raison (fr.), Razón, Resón (heb. = god vilja).» 
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175:  4 e »(lat.),»: Kaliä ä t Kaliá 

175:  4 e »eller»: Okoli ä t Oholi 
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Strindbergs ändringar i ett exemplar av första upplagan 

I denna förteckning registreras ändringar och noteringar som Sg gjort i ett exemplar av 

U 1, vilket finns i hans efterlämnade bibliotek (boknr 194, Strindbergsmuseet i Stock-

holm). Alla Sgs ändringar och noteringar, vilka alla är tydligt gjorda i ändrings-

exemplaret, i blyerts – och en i bläck – förtecknas. Ändringssidorna faksimileras i 

dok. nr 69:6. 

Ändringarna och noteringarna har granskats och utvärderats av Bo Ralph. Flertalet 

ändringar har accepterats i SV; om ändringen inte har accepterats anges detta med orden 

»etableras ej i SV» inom en redaktionell hakparentes. En anledning till att en ändring 

inte accepteras kan t.ex. vara att ett tillägg saknar markering för var i texten det skall 

införas och att det inte går att fastställa var det skall placeras. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Om formen i MS skiljer sig från U 1 anges 

detta inom hakparenteser. 

 

125:  3 e »I klassiska och levande språk»: (Tillökt och Rättadt Ex.) tillagt [etableras 

ej i SV] 

132:14 e »och i»: participium str; i vänstermarginalen har »Imper.» inskrivits 

134:  5 e »’Han giver’.»: Jahveh = Give (eng) tillagt 

138:12 e »heb. t)»:  (gr d) tillagt 

138:15 e »syr. t).» har Sg gjort en (oläslig) ändring och sedan stukit över den 

139:  2 e »(omvänt).»: »  (arab He) tillagt 

140:28 e »Men svenska» har Sg strukit »B» och i högermarginalen inskrivit 

»[oläsligt tecken]», därefter strukit över även detta och åter skrivit »B» 

142:  3 e »= a.»: Gamla runor ä t Gamla runan [MS har: »Gamla runan»] 

149:18 e »Olesco»: (heb.) str; i högermarginalen har Sg skrivit ett frågetecken 

[etableras ej i SV] och språkangivelsen »gr», som i sin tur strukits över 

149:29 e »(Skulle ha blivit).»: Men: Uriel, Auriel (heb = World (eng) = Flamma 

Dei = Verldselden = Ouranos (gr) / Ariel (heb) = Altare Dei. / Evryalos 

(gr) = Det vidt utbredda = World = Värld / Hylä (gr) = Materien = Welt 

(ty) = Ul, Aul (heb) = Kraften. tillagt 
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150:24 e »Ryggen.»: Himlik (heb af Malak = Heroska; Melek, Hamelek (heb = 

Riket) / Mala, Jimla, Himla (heb) = Det Fullkomliga. / Homalon (gr = Ho 

mallos (gr) Allt mer = Immo (lat) tillagt 

150:36 e »äger»: Aräs. Era ä t Aräs, Era [MS: »Aräs, Era»] 

151:  1 e »lägre»: , af Jarad = stiga ned, då Jörd (isl) står invid. Men Jarad (heb) 

stafvas opunkteradt Ird, der Irdenes (ty) visar sig. Arrōstia (gr) Hidryesthai 

(gr) äro närmast Jarad (heb). tillagt 

151:  1 Sg har strukit under ordet »lägre» [etableras ej i SV] 

151:  8 e »Skönhet).»: Sol (heb af Salal) = Stig upp! Solium (lat) = Tron. / Zul, 

Zalal (heb = Den rullande) / Solos (gr = rund kastskifva) tillagt 

151:18 e »Lysa.]»: Men: Menod, Mnd (heb = Irrande) Mana, Mone (heb = 

Räknaren) tillagt 

151:21 e »Stella (lat.)»: Étoile (fr.). ä t är = Stilla = Droppen. 

151:31 e »Ljus).»: Men Star (eng) kan vara Zhr, Zoar (heb = Glans) Sether (heb = 

boningar) tillagt 

152:  7 e »Pl eller Bl»: (= Me). str 

152:  7 e »Pl eller Bl»: Mōlos (gr) = Vimmel; Molein (gr = Vandra) Meluna (heb = 

Hyddor) tillagt 

152:11 e »’Vagnsbuller’?»: Okéo (gr = åka) Okäma (gr = åkdon) tillagt 

152:13 Sg har i vänstermarginalen (utan hänvisningstecken) intill ordförklaringen 

»Åska» tillagt: Äkä (gr = Skall) af Äkéo. Äsch (heb = Eld), Blixt, Åska 

152:16 e »släkten.»: Belos (gr = Pil) Pelekys (gr = Bila) Belag (heb = Glänsa) 

tillagt 

152:20 e »blåsa.»: Hymnéo (gr = Sjunga) tillagt 

152:29 e »ränna).»: Men: Raino (gr = bespruta = Rain (eng). Raghan (heb = 

prassla) tillagt 

152:33 Sg har strukit under »Hormasthai» [etableras ej i SV] 

152:34 e »Orrosia (gr.).»: Histhaër (heb = Storma) tillagt 

152:36 Sg har i vänstermarginalen (utan hänvisningstecken) intill ordförklaringen 

»Hagel» inskrivit: »Scheleg (heb = Snö, Hascheleg.» [etableras ej i SV] 

153:  2 e »ledning.»: Men: Aella (gr = Stormvind) Aiglä (gr Glans) tillagt 

153:12 e »Snær,»: = Sanur (heb = blända) tillagt [etableras ej i SV] 
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153:12 e »håll.»: = Ex: Zanaph, Jiznoph, Zenepha (heb = Bollar) tillagt [etableras 

ej i SV] 

153:27 e »Hydatos (gr.).»: Humidus, Madidus (lat.), Matar (heb. = Regn). str;  

i högermarginalen (utan hänvisningstecken) har Sg tillagt: Udus (lat) 

154:  2 e »okänd.»: Men: Lphth, Laphath, Jillapheth (heb = vinda sig) tillagt 

154:12 e »invid.»: Men: Lahat (heb = glamma heter Ilht, Ielath i pi = Ilt (dan) 

tillagt 

154:16 e »äkta.»: Men Lahat, Lohat (heb = Låga) Leysso (gr = Blicka) tillagt 

154:26 e »igen].»: Men: Maarab (heb = afton) / Muaph (heb = Mörker) Margoagh 

(heb = Hvilan) Morfnos (gr = Dunkel; F = K) tillagt 

154:31 e »Ur (heb.).»: Men: Ärema (gr = Mild) tillagt 

155:  1 e »Borg (sv.)»: = Birah (heb) tillagt 

155:  5 e »Backe).»: Men troligare den Glatta = Chalaph (heb) Skopelos (gr tillagt 

155:  8 e »Niedrig),»: Deleth (heb. = Lock, Dörr, Döljaren, str 

155:  8 e »Tellus (lat.?).»: Men Tälou, Täle (gr = fjerran) tillagt 

155:16 e »’Fälla’.»: Men: Schok (heb = Snår) tillagt 

155:22 e »trädgård).»: Naah, Hanaah (heb = anger) tillagt 

155:28 e »Sjö).»: Men Plg, Peleg (heb) = Flöde, Flod. Ploos, Plus (gr) Skeppsfart / 

Plōtos (gr = Segelbar) tillagt 

155:34 e »Bägaren =»: Bikod ä t Bikor 

156:  6 e »Vild).»: Men Schah, Schåah (heb = rasa) tillagt 

156:31 e »Mäta),»: Manah (heb = räkna) tillagt 

157:  5 e »12»: skiften kallas ä t skiften också kallas 

157:15 e »Nosos (gr.).»: Men Nehth, Nachath (heb = sig sänkande) = Nacht (ty) 

tillagt 

157:26 e »Ab (lat.).»: Aftonos (gr) tillagt 

158:  7 e »(heb. = mild).»: Kum (heb. = Höjden; Cumulus (lat.), Kyma (gr.). str 

158:  7 e »(heb. = mild).»: Men: Schimmur (heb = Fest) tillagt 

158:17 e »Man =»: An- är ä t An – är [etableras ej i SV; MS har: »An-är»] 

159:31 e »till.»: Men: Filika (gr = som uppväcker kärlek) tillagt 

160:  3 e »Petannymi (gr.).»: Pether (heb) = Den Först födde. Ithano (gr = komma 

före) tillagt 
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160:24 e »Helvetet.»: Men: Dui, Dava (heb = försvagas, vara mycket sjuk = Die 

(eng) Dö (sv), hvaraf Dö-den. / Dyao (gr = bringa i elände = Dyä (gr)) 

tillagt 

161:  4 e »[Kluge].»: Men: Lasham (heb) = Förtära = Likmao (gr = förinta) Lekos 

(gr = Dödsbädd) tillagt 

161:  9 e »(gr. = Samla).»: Zereb (heb = inelfvor) tillagt 

161:11 e »Kefalä (gr.).»: Hypsi (gr = det öfversta) Zakuph (heb = upprätt) Koufitzo 

(gr = uppresas) tillagt 

161:19 e »Lemmarne.»: Lambano (gr = röras, fatta o.s.v) Lumbus (lat) = Länd. 

tillagt 

162:10 e »desslikes.»: Men: Mage (sv) är Magheh (heb) = Inelfvor, Moderlif. tillagt 

162:31 e »icke»: oäfvet. ä t oäfvet.) [etableras ej i SV] 

162:33 Sg har i högermarginalen (utan hänvisningstecken) intill ordförklaringen 

»Lunga» inskrivit: »Lyngx. / Lynggos = Hicka.» [etableras ej i SV] 

163:19 e »Lukta).»: Nasah (heb = pröfva ’lukta sig till’) Nosco (lat) tillagt 

163:25 e »Hygget).»: Men Mun kann vara mynning: Maneh (heb) tillagt 

164:  2 e »av»: Be = I). ä t Be = i; By (eng) [MS har: »Be = I»] 

164:  4 e »Stat),»: Asty (gr) tillagt 

164:  9 e »Kala (heb.).»: Sehalat, Sehlt (heb = herrska) tillagt 

164:14 e »Haezor (heb.).»: Men Zorah, Zurah (heb = Hus; Curia (lat = Rådhus) 

tillagt 

164:19 e »okänd.»: Okéo (gr = Draga, Ochs (ty = Dragaren) tillagt 

165:  5 e »Kättja.»: Katul (heb = Catulus (lat)) tillagt 

165:15 e »Får-öarne).»: Parah (heb = ung ko) men Foros (gr = Skatt: Fjärafli) 

tillagt 

165:22 e »Milano (sp. =»: Gabel-Weihe ä t Gabel-Weiher 

165:23 Sg har i vänstermarginalen (utan hänvisningstecken) efter meningen som 

slutar »Hühnergeier).» tillagt: Glatzo (gr = Skria) 

165:25 e »Fall)?»: Glith. Goliath (heb = Sönderslitaren) tillagt 

165:36 e »Haken (sv. = √).»: Yxan, eller Hukaren. tillagt 

166:  5 e »Luften)).»: Men: Ghar (heb = Geier (ty) = Ar = Örn) tillagt 
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167:19 Sg har i vänstermarginalen (utan hänvisningstecken) intill meningen som 

börjar »Eken kan» inskrivit: »Ikria (gr = Plankor)» [etableras ej i SV] 

167:21 Sg har strukit under ordet »Stam» [etableras ej i SV] 

167:22 e »Ek (sv.).»: Iakas, Iks (heb = Stammträd) tillagt 

168:  2 e »= Hår,»: Sear, Seghar (heb.) str 

168:12 Sg har i marginalen (utan hänvisningstecken) ovanför ordförklaringen 

»Hassel» inskrivit: »Sal (heb) = Korg; Hasel = Korgen. [Gazal (heb) = Plåga 

/ Gissel (sv) = / Hazar (heb) = Inhägna.» [etableras ej i SV] 

168:27 e »Tilia (lat.)).»: Ask = Esche (ty) Ha-Siach = Hasich (heb) =Trädet. tillagt 

169:  7 e »Sulfer = Silver»: (Sölf) tillagt 

170:12 e »Lau (ty.).»: Hälióo, Häliomenos (gr = Solas, utsätta för solen) tillagt 

170:27 e »Stycke).»: Falangx (gr = ett Block, Stycke) tillagt 

170:30 e »Ke (heb. =»: Kajjonach ä t Kajjonah [MS har: »Kajjonah»] 

170:32 e »Dufva).»: Kaja är indirekt förv. med Kufva, Kväfva. str; Sg har i 

högermarginalen inskrivit ett frågetecken [etableras ej i SV] 

171:34 e »Daka.»: Dakno (gr.). str 

171:34 e »Daka.»: Ithyo (gr = sträfva) Eido (gr bl. a = förstå sig på) tillagt 

172:  7 e »garantera) o.s.v.»: Thakan (heb = den rätta) Tegeos (gr = assurerad) 

tillagt 

172:12 e »Föda).»: Britza (gr = Råg) tillagt 

172:26 e »Fläck).»: Maq (heb = Mög (no)) tillagt 

172:30 e »nedrig).»: Sfalerós (gr) tillagt 

172:34 e »tala).»: Melos = Sång. tillagt 

173:  4 e »omgärda).»: Azal (heb = afskilja) tillagt 

173:  6 e »Stello (gr.).»: Histemi (gr.) ä t Schathal (heb = insätta) 

173:17 e »Gharma (heb.).»: Fer-vor (lat.). str 

173:29 e »Bright (eng.).»: Pikros (gr.). ä t Barys, yt (gr = framträdande); tillägget 

»Barys, yt (gr =» är gjort i bläck 

173:32 e »Hjord).»: Kerannymi (gr = förena sig) tillagt 

174:  3 e »Jama (sv.).»: Imeiro (gr = sucka efter) tillagt 

174:10 e »Schmarotzer (ty.).»: Amerdo (gr = röfva) tillagt 

174:17 e »Naghal (heb.).»: Eneiléo (gr) Eneillo (gr) tillagt 
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174:18 e »Nego (lat.).»: Neikéo (gr = tvista) tillagt 

174:20 e »(gr. = Skela),»: Linis oculis … (lat.). ä t Stello (gr = bl.a. taga med sig) 

174:32 e »Åstundan).»: Men: Epereatzo (gr = förifras) Eformao (gr) / [Efybritzo 

(gr) tillagt; den vänstra hakparentesen – eller haken – kring ordet 

»Efybritzo» är sannolikt en markering Sg gjort för att visa att ordet skall 

följa direkt efter den tidigare tillagda sekvensen och den etableras därför 

inte 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Modersmålets anor förvaras på Kungliga Biblioteket i 

Stockholm. Beskrivningen nedan av manuskriptets innehåll bygger delvis på Barbro 

Ståhle-Sjönells stencilerade katalog över »Gröna Säcken», kartongerna 39–67; hennes 

beskrivning har emellertid kontrollerats och kompletterats. Hela MS faksimileras i  

dok. nr 69:4. 

Om inget annat anges är texten skriven av Sg med svart bläck på bladens ena sida. 

Papperet är genomgående Lessebo Post. MS har använts som tryckmanuskript, vilket 

framgår av spår efter sättare; det gäller sannolikt även omslagen. Sg har gjort 

efterhandsändringar med framför allt rött bläck, men även med blyerts och färgpennor. 

Det handlar dels om längre tillägg, dels om enstaka tillskott av bl.a. kommatecken och 

citattecken. 

Sgs inskottsmarkeringar ser ut på olika sätt; i beskrivningen nedan markeras de med 

tecknet »Ψ». Bladen har, om inget annat sägs, inga spår av sättare. 

 

SgNM 60 innehåller: 

1,1+3 Omslag, med rubriken »Modersmålets Anor. / Svenska Ordfränder / i / 

Klassiska och Lefvande / Språken». Överst till höger har Sg skrivit med 

anilinpenna: »65 sidor». 

1,2  32 blad; motsvarar texten ss. 127–145. Sidorna är paginerade »1.a»–»1.b», »2»–

»22», »Ψ 23. a»–»Ψ 23. b», »23», »23. c Ψ», »24. Ψ» och »24) 1»–»24) 4» 

med bläck, färgpenna och blyerts. Ca 10 av sidorna har ändringar med rött 

bläck, blyerts och färgpennor. P. »1.a» har rubriken »Till / Minnet / af / Johan 

Ernst Rietz» och motsvarar texten s. 127. Sidan har spår av ett eller ett par små 

slaktade tryck som klistrats in och sedan tagits bort. Större delen av sidan har 

text som är överstruken (ca 15 rader). P. »1.b» har överst på sidan en remsa 

med rubriken »Modersmålets Anor» inklistrad. Under remsan (på den 

ursprungliga sidan) står: »Svenska Språkets Ställning / Bland de Andra 

Språken». På versosidan av p. »19» står (upp och ned): »A a A a / α (grek)». 

Även denna sida är paginerad »19». På versosidan av p. »24. Ψ» står (upp och 

ned): »Eller denna». Sidan är paginerad »1ΨΨ». MS har fungerat som 
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tryckmanuskript och innehåller sättarmarkeringar och avtryck av sättares 

fingrar. 

1,4+6  Omslag, med rubriken »En Liten / Svensk Ordlista. / Såsom Inledning / Till / 

Svenska Ordfränder». Överst till höger har Sg skrivit talen »42 / 23» med 

blyerts (»23» är understruket) och under detta summan: »65 sidor» (med svart 

bläck). Omslaget är lagat med papperslappar i ryggen. På omslagets andra sida 

står överst med blyerts: »Χξσ’» (osäker läsart) och på fjärde sidan (upp och 

ned): »K. Ch». 

1,5  43 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 149–175. Sidorna är paginerade 

»Svensk Ordl. 1»–»Svensk Ordl. 25», »Inskj. 25 Ψ», »Svensk Ordl. 26»–

»Svensk Ordl. 27», »Svensk Ordl. 28. a»–»Svensk Ordl. 28 b», 

»Svensk Ordl. 29»–»Svensk Ordl. 30», »Sv. Ordlista 31», »Sv. Ordl. 32»–»Sv 

Ordl 40» och »Sv. Ordfr. 41, 42» med bläck, färgpenna och blyerts. De flesta 

sidor i MS uppvisar ca 5–10 ändringar per sida med rött bläck, blyerts, 

anilinpenna och färgpenna. På versosidan av p. »Svensk Ordl. 11» står: »Jord 

= Chi; Tsuchi; Sekai» och sidan är paginerad »Japan. 1.». MS har avtryck efter 

sättares fingrar. 
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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 

129     1. b 

132     6 

135   11 

138   16 

141   20 

144   23) 1 

149   Svensk ordl. 1 

152   Svensk ordl. 4 

155   Svensk ordl. 9 

158   Svensk ordl 13 

161   Svensk ordl. 18 

164   Svensk ordl. 23 

167   Svensk ordl. 26 

170   Sv. Ordlista 31 

173   Sv. Ordl. 36 
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Textläget 

Till grund för etableringen av Sveriges Anor ligger dels första upplagan (U 1), vilket 

fungerat som bastext, dels det på KB bevarade originalmanuskriptet (MS), vilket 

fungerat som komplementtext. Både MS och U 1 faksimileras i dok. nr 69:7 resp. 69:8. 

Sveriges Anor publicerades i Afton-Tidningen i 15 artiklar 28/1–30/3 1911 numrerade 

»1»–»15» (28/1, 4/2, 10/2, 11/2, 14/2, 16/2, 21/2, 25/2, 2/3, 8/3, 11/3, 15/3, 18/3, 22/3 

och 30/3). Någon bokutgåva av Sveriges Anor blev det aldrig, trots Sgs planer på detta 

under hösten 1911 (se textvol. s. 313 f.). Av skillnader mellan MS och U 1 framgår att 

Sg har läst korrektur. 

Som framgått av Särskilda anvisningar har SV i de flesta fall använt sig av Samlade 

Skrifter vid skanningen av bilder och tecken. Vad gäller Sveriges Anor är emellertid 

flera bilder i Samlade Skrifter 53 så kraftigt omarbetade att de inte har kunnat användas 

för etableringen i SV. De fyra bilderna av mynt i artikel 9 (222:20, 223:16, 224:13 och 

224:15) har skannats från originalmanuskriptet, där de klistrats in (dessa fyra bilder 

finns också reproducerade på ett kartongblad, SgNM 61:17,4, men de är av sämre 

kvalitet). Bilden av ett mynt i artikel 10 (228:30) har skannats från ett blad i SgNM 

61:17,2 (i det här fallet är bilden inte inklistrad i MS). Under bilden på detta blad har 

någon, dock inte Sg, skrivit: »Ovanstående aftryck torde vid tryck å finare papper, bliva 

väsentligt tydligare». Texten är daterad efter det att artikeln tryckts. På samma blad 

finns också ett urklipp av bilden i tidningstrycket. Originalklichén till denna bild finns 

bevarad (SgNM 61:17,3). 

De andra bilderna har inte återfunnits; 180:33, 182:17, 188:16 och 208:1 har 

skannats från Samlade Skrifter, trots att t.ex. en del av texten på bilden (texten s. 208) 

förvanskats där. Tidningstrycket har inte gått att använda som förlaga vid skanningen på 

grund av att papperet åldrats för mycket, vilket gör att en del av texten blivit oläslig 

eller att den flyter ihop vid skanningen. KB har utfört en skanning av alla bilder i 

Sveriges Anor från ett originaltryck i Afton-Tidningen; dessa bilder faksimileras i 

dok. nr 69:9. 

I artikel 4 har sju tecken i en not (198:29–30) skannats från en kopia av MS; samma 

sak gäller de två tecknen i artikel 7 (214:18–19) och tecknet i artikel 11 (237:18). 
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Utgivarens egna ändringar 

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

om detta skiljer sig från U 1). 

 

185:24 Örebro / Orebro 

186:  6 Scarborough / Scaresborough 

192:  5 Väinemöinen / Vainemoinen 

195:32 Svenska Folket, II:170 [Samlade Verk 10, s. 149] / Svenska Folket, II:170 

204:12 fränder bodde. / fränder. / [i MS är »bodde» överstruket; jfr MS p. »V 8»] 

217:  3 på 1870-talet vara / på 1870 vara 

244:11 bästa översättningen / bäst översättningen 

249:20 Atlantica / Antlantica 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

1 

180:10 Kristi födelse av / Kristi födelse (Hans Hildebrand), af 

182:  5 Vöslau / Vözlau 

2 

185:20 Scarabantia (och även / Scarabantia men mera Skaraborg, (och äfven 

185:24 Orebro och Arboga, som förr hetat Arbo. [SV etablerar »Örebro»] / Orebro 

och Arboga. 

186:  3 väl är Severn / väl är är Severn 

186:14 Sigynnerna / Siggynerna 

186:17 (= Boiotien = Beotien), som / (= Boiotien), som 

187:12 Singiduna-borna / Singiduna-boarne 

187:24 föreställningar som Svenska / föreställningar Svenska 

3 

191:18 finna vi en / finna vi vi en 

191:23 Fennia (Tacitus: Fenni) = / Fennia (nylatin) = 

191:34 Caleva / Calewa 

193:  3 Regen i Steiermark) / Regen i Steierm) 

193:13 Vintel (i Steiermark) kan / Vintel (i Steier kann 

193:19 Runda Stenar, Holmar. Och / Runda Stenar. Och 

193:21 kommit därifrån! Men Holmiæ = Holmar. / kommit derifrån! 

193:24 Ölänningar / Öländingar 

194:  5 Em-ån / Emm-ån 

4 

197:  8 betyder »jag är», och / betyder jag är, och 

198:  4 äro i släkt / äro i slägt 
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198:15 grekiska Iolaos, som är Vile på Etruriska, men / grekiska Iolaos, men 

198:34 Egyptens / Turkiets 

5 

200:  5 Elbe (n.b.!) / Elbe (nb) 

6 

207:14 Teukrer / Tevkrer 

208:  2 kunna / kann 

209:10 Ordrev eller / Orduv eller 

7 

212:12 Men själva / Men sjelfve 

8 

218:  7 en återutvandring / ett återutvandring 

219:  9 m.fl. / o.fl. 

219:11 dock fann Norska / dock Norska 

9 

223:15 Odessa (Varna?). / Odessa. 

224:11 flera Cotys / flera Cothys 

224:14 Seuthes, Svithr, är / Seuthes är 

224:16 en Cotys, Gothr, ut / en Cotys ut. 

224:20 namnet??? / namnet. ??? 

225:24 uteslöto bokstaven s / uteslöto s 

10 

226:  5 Asovska sjön / Asoffska sjön 

226:19 Säden Æti = Mat. / Säden. 

230:  7 vägvisaren Wieselgren som / vägvisaren W. som 

230:  9 dit Wieselgren dock / dit W dock 
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11 

232:19 ett minne / en minne 

234:25 Romarnas [SV etablerar »Romarnes»] / Romarne  

12 

240:25 Kalybs / Kalýbs 

241:  5 bronzsvärd / bronsvärd 

241:33 stiger åter upp / stiger åter åter upp 

13 

246:24 Jephta [SV normaliserar till »Jefta»] / Jephto 

14 

249:  3 Cottones och där / Cottones och och der 

249:16 Atlantican / Autlantican 

251:16 »konung i Tracia eller Dacia» / »konung i »Tracia eller Dacia» 

15 

254:21 jag har i / jag i 

256:12 (av Isaskar eller Asser) / (af Isaskar) 

257:24 detta ironiskt. Men / detta. Men 

257:24 det på allvar! / det! 

257:32 hans lärjungar att / hans (lärjungar) att 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

1 

179:  4 behålla trenne trådar / behålla tre trådar 

179:18 nu tar / nu ta 

180:21 Tana – älv / Tana älv 

180:25 Säffle-kanal / Säffle kanal 

180:30 finnes ett / finns ett 

180:32 Käglan i Nerike [SV etablerar »Närke»] / Käglan i Härjedalen 

181:23 dernere / där nere 

182:16 Eljes / Eljest 

183:15 I nästa / I ett nästa 

183:16 huru / hur 

2 

184:  2 huru / hur 

184:  8 jag fästat mig / jag fäst mig 

184:19 (= Sab-aria och / (= Sabaria och 

184:33 med Isis o.d. / med Isis och dylikt. 

185:19 Dernedanför / Där nedanför 

185:26 Araros / Araos 

185:35 tydlig / tydligt 

186:18 Bavaries / Bawaries 

187:26 eljes är mera / eljest är mer 

187:31 dōm-a / dôm-a 

187:36 Draōntes / Draóntes 

187:37 brōtos / brotos 

188:  3 angkos / angkor 

188:  3 orcos / oreos 

188:  9 Kysōn / kysón 

 80



– TK 69 – 

188:10 grafō / grafó 

188:10 ereynō / eneynó 

188:12 egō / egó 

3 

190:16 eller aptera / eller att aptera 

191:  2 Jácōbos / Jácóbos 

191:13 Savarige / Savarige 

191:13 Sida om sida / Sida vid sida 

191:38 Väinemöinen / Vainemoinen 

192:  7 Vina-mannen [MS har avstavning; jfr MS p. »III 4»] / Vinamannen 

193:14 falsk analogi / folks analogi 

193:20 Promontorium / Promotorium 

193:28 År-ōs / År-ós 

194:  4 Erlaf / Erla 

194:17 upptecknad / upptecknat 

4 

195:28 Apenninus / Apennius 

196:16 urinnevånare / urinvånare 

196:26 o.d. / och dylikt 

196:32 ha arbetat mig igenom / ha arbetat sig igenom 

197:26 Cezp / Cesp 

198:  7 och tvertom / och tvärt om 

5 

200:  2 Truskerna / Tuskerna 

200:  2 komma / kommo 

200:  7 Iuvavia / luvavia 

200:19 Latinarnes / Latinernas 

200:19 till exempel / t.ex. 

200:28 italienarne / italienarna 
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202:20 nedra / nedre 

203:20 Asciburg / Ascieburg 

203:31 Lūd / Lud 

203:36 heter / hetter 

204:  1 Elbe(Albis)mynningen / Elbe(Albis)-mynningen 

204:  5 klargjord / klargjort 

204:14 Några hafva / Några ha 

6 

205:  6 sutit, och / suttit och 

205:10 Ambroner / Ombroner 

206:12 ur-hemmet dock / urhemmet dock 

206:13 Thrasýs / Thrasys 

206:36 omkr. 400 / omkring 400 

207:35 Alp-(drücken) / Alp(-drücken) 

208:16 synes mera / synes mer 

209:  7 Helag-(-fjället) / Helag(-fjället) 

209:  8 Härje-(dalen) / Härje(-dalen) 

209:13 innevånarne / invånarna 

209:18 som Olof / vilket Olov 

7 

210:11 Ludvig XIV / Ludvig XIII 

210:27 o fl / och flera 

211:  3 Trōs / Trós 

211:  3 Tōre / Tóre 

211:  3 Odros / Odrys 

211:  9 Raskr / Rasker 

211:13 huru / hur 

211:13 urkonungar / urkungar 

211:30 hafva / ha 

212:30 bekante för / bekanta för 
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213:  8 huru / hur 

213:19 Denne Philemer / Denna Philemer 

214:26 Svenska flaggen / Svenska flaggan 

8 

216:19 med dem / med den 

216:23 Naraud / Nararad 

216:26 Teudric / Teudrice 

217:  4 Beorh / Beork 

217:32 Gênes / Génes 

218:25 Alexsander / Alexander 

219:13 gärsgårdar / gärdesgårdar 

219:16 på vinbägaren åt Gemsjägaren, innan / på vinbägaren innan 

219:17 mera / mer 

220:18 cuncta / cuneta 

220:20 kungarne / konungarna 

9 

221:18 Tevkrerna / Tevkerna 

222:  3 oskisk / oscisk 

222:16 de slagnes / de slagnas 

222:17 Detta Romersk-Grekiska bruk är / Detta bruk är 

222:18 tvenne / två 

222:27 Allfadr / Allfader 

222:27 Allfadr / Allfader 

222:28 Nikuz / Nikur 

223:25 mera / mer 

224:  3 hafva / ha 

10 

226:  8 skiljt tvenne / skilt två 

226:21 så talar han / så talar hon 
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227:  5 Jotnar / Jotner 

227:13 Eygló / Eyglò 

227:25 Nikuz = do. / Nikur = dito. 

227:26 opp / upp 

227:36 do / dito 

228:  8 synes / synas 

228:12 innevånare / invånare 

228:13 Sidonien / Sidoniens 

229:10 och från der är / och därifrån är 

229:34 Danernes / Danernas 

230:10 Vindelicia–Noricum–Pannonien–Dacien / Vindelicia, Noricum, Pannonien, 

Dacien 

230:34 hafva / ha 

11 

232:25 Tjur-mynt / Tjurmynt 

232:33 flerestädes / flerstädes 

233:15 befästade / befästa 

233:28 Aufinum / Anfinum 

234:  9 tvenne / två 

235:  8 Antoninus / Antonius 

235:19 ser / se 

236:  2 suto / sutto 

236:24 aldra / allra 

237:14 tolkarena / tolkarna 

12 

238:20 mera / mer 

239:18 Borosthyánkä / Borosthyänkä 

239:22 Élektron / Älektron 

240:31 Indier / Indien 

241:23 Arabisk handel / arabiska handeln 
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13 

244:  7 1a / 1:sta 

244:14 Razoh / Razah 

244:30 Ōn / Ön 

244:37 1 Mos. / 1:sta Mos. 

246:22 Iardan / Jordan 

246:26 äf. / även 

14 

248:18 Dünaburg / Dünaberg 

250:  2 Truils / Triuls 

250:14 (hebr) / (heb.) 

250:18 Orvos / Orovs 

251:  8 († 554) / (död 554) 

251:  8 († 642) / (död 642) 

251:14 Trajani / Trojani 

251:26 Mera / Mer 

251:27 mera / mer 

15 

252:  3 Röfvarbandet / »Rövarbandet» 

252:23 Rifat / Rifet 

252:30 kommo / kommer 

253:  4 huru / hur 

253:  5 Suebi / Svebi 

253:13 Mazaca / Mazala 

253:36 (Kbvhn): Indoeuropæisk / (Köpenhamn): Indoeuropeisk 

254:23 Esaus /Esaus’ 

254:29 opp / upp 

254:30 Japho / Japha 

255:25 Arba(gh) / (Arba’gh) 
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256:27 Kerié / Kerie 

257:23 förr icke förstått / förr förstått 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Sveriges Anor förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

Beskrivningen nedan av originalmanuskriptets innehåll bygger delvis på Barbro Ståhle-

Sjönells stencilerade katalog över »Gröna Säcken», kartongerna 39–67; hennes 

beskrivning är emellertid kontrollerad och kompletterad. Hela manuskriptet faksimileras 

i dok. nr 69:7. 

Om inget annat anges är texten skriven av Sg med svart bläck. Papperet är genom-

gående Lessebo Post. Sannolikt har alla delar av MS – inklusive flertalet omslag – 

använts som tryckmanuskript, även de som inte bär spår av sättare. Sg har gjort relativt 

få ändringar med andra pennor i MS.  

Sgs inskottsmarkeringar ser ut på olika sätt; i beskrivningen nedan markeras de med 

tecknet »Ψ». Det rot-tecken som Sg använder och som i allmänhet har ett tydligt »tak» 

ser något annorlunda ut i jämförelse med det tecken som här använts (»√»). Bladen har, 

om inget annat sägs, inga spår av sättare. 

 

SgNM 59 innehåller: 

2,1+4 Omslag, med rubriken »Sveriges Anor. / I. II. III. / IV. V. VI. VII. VIII. IX. / 

X. XI. XII. XIII. XIV. / XV. XVI.». 

2,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / 1»; motsvarar texten 

ss. 179–183. Sidorna är paginerade »I) 1.)»–»I) 3)», »I.) 4) a)»–»I.) 4) b)» och 

»I) 5)»–»I) 8)» överst till höger med svart bläck (och färgpenna på pp. »I.) 4) 

a)»–»I.) 4) b)»). Pp. »4) a» och »4) b» har ändringar med blyerts. På pp. »2» 

och »7» finns tomrum efter två bilder som varit inklistrade (180:1 och 183:1). 

Bilderna togs antagligen bort när de skulle reproduceras i U 1. Sidorna har 

märken efter sättares fingrar. 

2,3  10 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / 2»; motsvarar texten 

ss. 184–189. Sidorna är paginerade »II 1.)»–»II. 10)» överst till höger. På 

p. »10» finns tomrum efter en bild som varit inklistrad (188:16). Sidorna har 

sättar-markeringar och märken efter sättares fingrar. 

3,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / III». 
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3,2  8 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor: / 3»; motsvarar texten 

ss. 190–194. Sidorna är paginerade »III. 1»–»III 8)» överst till höger. På p. »7» 

finns två ändringar med blyerts. Sidorna har sättarmarkeringar och märken 

efter sättares fingrar. 

4,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / IV». 

4,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / IV»; motsvarar texten 

ss. 195–199. Sidorna är paginerade »IV 1.)»–»IV 7.)», »IV 7 Ψ» och »IV 8» 

överst till höger med svart bläck (och färgpenna på p. »IV 7 Ψ»). På pp. »2» 

och »7 Ψ» finns ändringar med blyerts. På p. »7» finns en inskottsmarkering 

med färgpenna. P. »8» har överst på sidan en inklistrad remsa med textens 

avslutande mening som börjar: »Här är ju mycket att göra» (sidan under 

remsan är tom). Sidorna har sättarmarkeringar och märken efter sättares 

fingrar. 

5,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / V». 

5,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / V»; motsvarar texten 

ss. 200–204. Sidorna är paginerade »V. 1)»–»V 8.)» överst till höger. På p. »5» 

är en lapp ur ett anteckningsblock inklistrad med inskottstext. 

6,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / VI». 

6,2  8 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / 6»; motsvarar texten 

ss. 205–209. Sidorna är paginerade »VI. 1)»–»VI 8)» överst till höger. På 

p. »6» finns tomrum efter en bild som varit inklistrad (208:1). 

7,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / VII». 

7,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / 7»; motsvarar texten 

ss. 210–215. Sidorna är paginerade »VII. 1)»–»VII 9.)» överst till höger. 

8,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / VIII». 

8,2  8 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / VIII. / Intermesso-

Rapsodie»; motsvarar texten ss. 216–220. Sidorna är paginerade »VIII 1»–

»VIII. 7» och »8» överst till höger med bläck och blyerts. Pagineringen av 

siffran »VIII» med blyerts på pp. »2»–»7» kan ha gjorts av någon annan än Sg. 

På p. »VIII 1» finns överst till vänster en (delvis oläslig) anteckning i blyerts 

av annan hand än Sgs. Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

9,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / IX». 
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9,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / IX»; motsvarar texten 

ss. 221–225. Sidorna är paginerade »IX.) 1», »IX) 2) a»–»IX. 2) b» och  

»IX. 3»–»IX. 8» med svart bläck och färgpenna. På p. »2) b» finns ett slaktat 

tryck inklistrat som motsvarar en bild i texten (222:20). På samma sida finns en 

lapp (ur ett anteckningsblock) fastklistrad med texten (med färgpenna): »Obs! / 

Bilderna förstoras!». Även pp. »4», »5» och »6» har slaktade tryck inklistrade 

(motsvarar bilderna 223:16, 224:13 och 224:15). Intill det slaktade trycket på 

p. »4» har Sg skrivit med färgpenna: »Obs! Förstoras!». På versosidan av 

p. »7» står (upp och ned) överst till vänster: »Zn =» (sidan är paginerad  

»Heb √ 18»). På versosidan av p. »8» står (upp och ned): »Zl =» (sidan är 

paginerad »Heb √ 17»). Sidorna har sättarmarkeringar och märken efter 

sättares fingrar. 

10,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / X». 

10,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / X»; motsvarar texten 

ss. 226–231. Sidorna är paginerade »X. 1»–»X 9». Nederst på p. »5» har ett 

blad (Lessebo Post) klistrats in, på versosidan av detta som är pag. »Heb √ 12» 

står »Thm =» (texten är överstruken med blyerts). Bladet är vikt i nederkanten 

så att det fått samma storlek som de andra bladen i MS. På p. »5» har i högra 

kanten ytterligare ett blad klistrats in (pag. »Ψ X 5») och på detta i sin tur en 

lapp (ur ett anteckningsblock). Inskottsmarkeringarna är gjorda med färgpenna. 

På versosidorna av samtliga blad finns (upp och ned) följande text (från p. »1» 

och framåt): »Zm =», pag. »Heb √ 11». På denna sida har någon (ej Sg) skrivit 

med blyerts: »Svs anor 40»; »Pth =», pag. »Heb √ 10»; »Nth =»,  

pag. »Heb √ 9»; »Lth =», pag. »Heb √ 8»; »Rth =», pag. »Heb √ 7»; »Qt =», 

pag. »Heb √ 6»; »Pq =», pag. »Heb √ 5»; »Nq =», pag. »Heb √ 4»; »Lq =», 

pag. »Heb √ 3». Sidorna har sättarmarkeringar. 

11,1+3  Omslag, endats med rubriken »Sveriges Anor. / XI». 

11,2  9 blad och en lapp (ur ett anteckningsblock), varav det första med rubriken 

»Sveriges Anor. / XI»; motsvarar texten ss. 232–237. Sidorna är paginerade 

»XI 1»–»XI 9». På p. »2» finns en inklistrad lapp ur ett anteckningsblock med 

inskottstext; inskottstecknen är gjorda med färgpenna. På versosidan av p. »3» 

står (upp och ned) »Rq=» och sidan är pag. »Heb √ 2». På versosidan av p. »4» 
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står (upp och ned) »Thq =», sidan är pag. »Hebr. 24 √ 1». På versosidan av 

p. »6» står (upp och ned) » Rm =», sidan är pag. »Heb √ 13». På versosidan av 

p. »7» står (upp och ned) i övre högra hörnet: »Icke / Nej / Intet / Intig / 

Förintad / Föråldras / Förnedras». På versosidan av p. »8» står (upp och ned) 

till höger på sidan »Jod 5». På p. 9 har en lapp ur ett anteckningsblock suttit 

fastklistrad (lappen ligger nu lös). Lappen innehåller inskottstext; 

inskottstecknen är gjorda med med färgpenna. Sidorna har sättarmarkeringar. 

12,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / XII». 

12,2  7 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / XII»; motsvarar texten 

ss. 238–242. Sidorna är paginerade »XII. 1»–»XII. 7». 

13,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / XIII». 

13,2  8 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. XIII»; motsvarar texten 

ss. 243–247. Sidorna är paginerade »XIII 1»–»XIII 8». Sidorna har 

sättarmarkeringar och märken efter sättares fingrar. 

14,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / XIV». 

14,2  7 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / XIV»; motsvarar texten 

ss. 248–251. Sidorna är paginerade »XIV 1»–»XIV». Siffran »XIV» i både 

rubriken och pagineringen är gjord med färgpenna och kan ha gjorts av någon 

annan än Sg. Pp. »3» och »4» har ändringar med blyerts. Sidorna har 

sättarmarkeringar. 

15,1+3  Omslag, endast med rubriken »Sveriges Anor. / XV». 

15,2  9 blad, varav det första med rubriken »Sveriges Anor. / XV»; motsvarar texten 

ss. 252–258. Sidorna är paginerade » XV. 1»–»XV. 9». Sidorna har 

sättarmarkeringar. 
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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 

179 I) 1 

182 I) 5 

185 II 2 

188 II. 8 

191 III 2 

194 III 7 

197 IV 4 

200 V. 1 

203 V 5 

206 VI 2 

209 VI. 7 

212 VII 4 

215 VII 9 

218 VIII 4 

221 IX.) 1 

224 IX. 5 

227 X 2 

230 X 6 

233 XI 2 

236 XI 7 

239 XII 2 

242 XII. 7 

245 XIII 4 

248 XIV 1 

251 XIV 6 

254 XV. 3 

257 XV 8 
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Övriga texter som etableras eller faksimileras i den 
textkritiska kommentaren 

I denna textkritiska kommentar till SV 69 etableras tre sekundära texter, s.k. övriga 

texter, av Sg vilka har språkvetenskaplig anknytning (normalt placeras sådana i 

textvolymerna i SV; se även kommentaren i textvol. s. 262 f.). Det är dels artikeln 

»Indian-Språk» som publicerades i Afton-Tidningen 31/12 1910 och 1/1 1911, dels 

»Inledning till Sveriges Anor» och »Sveriges Anor XVI» som Sg sannolikt författade 

strax före eller i samband med att han sensommaren och hösten 1911 hade planer på att 

ge ut Sveriges Anor i bokform (se kommentaren i textvol. s. 313 f.). Dessutom 

faksimileras här ett längre otryckt manuskript, vilket Sg tycks ha bedömt som mer eller 

mindre tryckfärdigt: »En Svensk Ordbok. A, B (o. D, E, F i urval) [---]».  

I den textkritiska kommentaren till SV 70 etableras ytterligare två sekundära texter, 

artiklarna »Det Förskingrade Israel» och »Svenska Förskriftens Stilar». Där faksimileras 

också »Hebreisk ABC-bok och Språklära för Nybegynnare [---]». Etableringarna är 

kontrollerade av Bo Ralph. 

Först återges den etablerade texten, därefter följer en kortfattad textlägesbeskrivning 

och variantförteckning (endast när det gäller »Indian-Språk») samt en beskrivning av 

originalmanuskriptet. Manuskriptbeskrivningarna bygger delvis på Barbro Ståhle-

Sjönells stencilerade katalog över »Gröna Säcken», kartongerna 39–67; hennes 

beskrivningar har emellertid kontrollerats och kompletterats. Om inget annat anges är 

texten skriven av Sg med svart bläck på bladens ena sida. Papperet är genomgående 

Lessebo Post. 
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Indian-Språk. 

Den Talleyrandska paradoxen om språket såsom uppfunnet för att dölja 

tankarne är icke alldeles så galen som den ser ut. I vår ungdom trodde man 

att Nordamerikas indianer ägde 500 olika språk och vilka trotsade alla 

ljudlagar. Men redan 1870 hade Adolf Bastian upptäckt sveket och i sina 

Jämförande språkstudier (Leipzig, Brockhaus 1870) ådagalagt att 

indianspråkens mångfald och olikhet berodde på den omständigheten att de 

särskilda stammarne vanställt urspråket för att bevara sina hemligheter för 

de andra, särskilt för spioner i krigstid. De använde därför olika metoder. 

Somliga ändrade betoningen. Exempel från en annan sfär, Tápet Moláres 

Vilórum = Tapetmålares Vilorum. Andra begagnade reduplikation; ex.: 

Medevi vadevo vådevupp. Andra åter interkalerade ett ord = fikonspråket = 

Akonfallikon = Fall! 

Att indiandialekter uppstått på sådana sätt, bekräftade sig därav, att alla 

indianer kunde göra sig förstådda av varandra, om de fingo tala öppet, och 

se på interlokutörens ansikte, och om denne beledsagade sitt tal med gester. 

Detta belyses av ett mycket märkvärdigt exempel från sista rysk-japanska 

kriget. Författaren berättar, att när sårade ryssar och japaner lågo på 

sjukhuset i X, i sin stora nöd och talträngdhet, de började språka till 

varandra. De lärde icke varandras språk, icke glosa för glosa, men de lärde 

slutligen förstå varandras mening, bara av satsens ljud, miner och gester. 

Det är ju konstigt, men talar ju för monismen i mänskliga språkens 

organisation. 

Det finns ju något som kallas för satsaccent, och som gör att det nästan är 

omöjligt lära tala korrekt ett främmande språk. Om vi svenskar till exempel 

lärt från barndomen att riktigt uttala varje särskilt ord, så hör fransmannen 

ändå på satsaccenten eller den falska betoningen av orden i sitt 

sammanhang, att vi äro utlänningar. Steinthal upplyser oss också att i 

Mandan-språken »accenten icke tillhör ordet utan satsen, som i viss mån 

utgör en melodi». 
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När Botokuden önskar och begär något bevekande så höjer han språket 

till ett slags sång. (Jämför berlinarens »Bitte, schön! Jaa!» som nästan jamas 

fram.) Men när Botokuden vill uttrycka något gränslöst stort så förlänger 

han ordet sjungande. Ouatou betyder således flod, men den stora floden, 

eller havet heter Ouatou-ou-ou-ou-ou … 

Grekerna hade både ton och accent. »I grekisk betoning kunde skillnaden 

mellan högton och lågton utgöra en hel kvint.» Hebreiska språkets 20 

accenter, om vilkas betydelse man ännu är okunnig, äro med stor 

sannolikhet musiknoter, neumer, med vilka de borde jämföras, så kunde 

man möjligen få fram de äkta melodierna till Psaltaren. Kinesiska talspråket 

arbetar med intervaller, och Kainz’ grammatika begagnar notskrift för att 

tydliggöra förhållandet. Men vi begagna också tonsteg utan att tänka på det. 

Märkom följande dialog. 

– Har Du hört att X är dö’? 

– Dö’? (förvånad, tvivlande, frågande; en kvint högre). 

– Dö’! (bekräftande den sorgliga underrättelsen, en oktav lägre). 

– Dö’! (upprepande, begrubblande, en ters lägre). 

– Dö! (avslutande, en ters lägre). 

Finnar, gotlänningar, dalkarlar begagna stora intervaller, sjunga (liksom 

italienare). Våra »bildade» klasser sjunga icke utan röra sig på ett par toner, 

vilket anses låta monotont men »bildat», dock åstadkommes färgverkan 

genom satsaccenten. 

Men i upprört tillstånd, i vrede särskilt kan intervallen stiga över en 

oktav. 

Jag återvänder från utflykten, till indianspråken. I min skrift Bibelns 

Egennamn har jag påvisat många rent grekiska ord (jämte hebreiska) i Nord-

Amerikas indianspråk. De kunna icka vara lånade i nyare tid, ty någon 

grekisk kolonisering i Amerika känna vi icke, och missionärer hava väl icke 

infört grekiskan (eller hebreiskan). Anabu (Dakota) = Anabaino (grek.); Eke 

(dak.) = Ekeinos (gr.); Kinyan = fly, Kinevo; Adowan = Prisa, sjunga; 

Aeido (gr.) och Odä = Ode = Sång; Kata = döda = Katal (heb.); Caedo (lat.), 

Kteino (gr.); Iyaya = gå = Ienai (gr.); Anapson = koka =Anapsis, Epso (gr.); 
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Anakiciptapi = hindra = Anakoptein (gr.). (Se vidare Bibelns Egennamn sid. 

60 o.f. [SV 69, s. 63 ff.]) 

Men låtom oss nu skärskåda bekanta från vår ungdoms indianböcker. 

Först ha vi Tomahawk’en som är Skärhaken; Thomak (heb.) = Gripa, 

Temno (gr.) = Skära, Tomikós (gr.). Hawk (ind.) är Axis (lat.), Hache (fr.), 

Hake (sv.), Acus (lat.). 

Kalumet eller tobakspipan; Kalamos (grek.) = Röret. 

Thabago = Tobaken; Tabagh (heb.) = Försjunka; Tapeinóo (gr.); Tabesco 

(lat.) = Slöa till. 

Wampun eller Gördeln; Ämfiemi, Amfiennyo, Amfepo (gr.) = Omgördla. 

Amfepon = Wampun. 

Squaw = Hustrun, kan vara Aisscha (heb.) = Kvinnan, eller Ischgh, 

Jeschagh (heb.) = Hjälpen; eller av Isko (gr.) = Taga hustru = Squaw. 

Wigwam = Tjället, Byn = Vicus (lat.), Oikos (gr.). Pagus (lat.). 

Om vi betrakta de vackra folk- och ortnamnen: Dakota, med Sioux, 

Manitoba, Adirondack, Minehaha, Winnipeg, Creek, Kansas, Arkansas, 

Oregon, Apach, Mandan, Irokes, Michigan, Nebraska, Huron, Texas 

(Teschas), Mohican, Alabama, Schoschon, Seminol, Kentucki, 

Susquehanna, Chinook, så se och höra vi grekiska men ändå mer hebreiska. 

Och när man översätter får man gammaltestamentliga bilder och 

föreställningar alldeles som vid Ökenvandringen. 

Dakota = De Förbundna; heter även Lakota (D = L; Dakryma = 

Lacrima), Lakat (heb.) = Förbinda, Linguo (lat.), Lagkano (gr.). 

Sioux = Fördärvare; Schua (heb.), Schuagh (heb. = En Kanaanit). 

Manitoba = God Vila; Manoah (heb.) = Vila; Tob (heb.) = god. 

Adirondak = Höga Vattnet; Adiron (heb.) = Hög; Daki (heb.) = Bölja. 

Minehaha = Skrattande Vatten; Mim, Majim (heb.) = Vatten; Zachaq 

(heb.) = Skratta. 

Winnipeg = Tårekälla; Ghinni, Enah (heb.) = Källa; Pagh, Beki (heb.) = 

Gråt. 

Creek = Svedjare; Charah (heb.) = Bränna; Chri, Chori (heb.). Horiter 

från Seir, Hålbyggare av Chur = Håla. 
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Kansas = Samlare eller Köpmän; Kanas (heb.) = Samla eller Köpa 

(Kanizzi (heb.) = Keniter från Kenan, Esaus sonson). 

Arkansas = Irokes eller Oregon. 

Irokes = antingen av Iarekka (heb.) = Det Innersta, eller av Jarak (heb.) = 

Grönskan, Iareach (heb.) = Månen = Iericho (heb.) = Månstaden eller Gröna 

Staden. 

Oregon = Ljusboning; Or (heb.) = Ljus; Gun (heb.) = Boning. 

Apach’er = Förenade; Aphak (heb.) = Förena; Aphek (heb.) = namn på 

flera städer i Palestina. 

Mandan = De Vise; Mandagh (heb.) = Vetande; Manthano (gr.), Manthis 

(gr.) = Spåman. 

Michigan = Boning; Mischekan (heb.) = Stiftshyddan, Boning. 

Nebraska = Ljusastaken; Nebraschtha (kaldeiska, syr.) = Ljusstake; 

Nibrasch (heb.) = Lysa. 

Huron = Friboren; Chur, Hur (heb.) = Friboren, Ädel. 

Texas (Teschas) = Lägerplats; Thachanah (heb.) = Lägerställe. Men 

Tachasch (heb.) = Tax, Grävling. 

Mohican = Dödaren; Machaq (heb.) = Slagaren. 

Alabama = På Höjden; Al (heb.) = På; Bama (höjd). 

Schoschon = De Fröjdefulla; Schschun, Sason (heb.) = Fröjdas. 

Seminol = Nordbor; Semali, Samaal (heb.) = Norr (vänster). 

(Ismael = Gud hörer; Samuel = d:o ungefär.) 

Kentucki = Tukan-Näste; Ken (heb.) = Näste; Tuki (heb.) = Påfågel, 

Tukan. 

Susquehanna = Liljans Källa; Susan (heb.) = Lilja, Ros; Ghinnah, Enah 

(heb.) = Källa. (Jfr: Sisak, Schischak.) 

Chinook = De Invigde, Chanukkah (heb.) = Invigning (Kenniter; Hanoch 

= Kains son, men även Hanoch en son av Ruben). 

Minnesota = Tillflyktsort; Menusoth (heb.) = Tillflyktsorter. 

Missouri = Den Översvämmande; Mizra (heb.). 

Mississippi = d:o Haziph, Ziba, Sackoph, Misskoph (heb.) = d:o. 
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* 

 

Vad grammatikan angår, så liknar den andra språks. Verbet i presens böjes 

sålunda: Baváksa, Bayáksa, Baksá, Baúnksapi, Bayáksapi, Baksápi. 

Nomens genitiv bildas genom position såsom i hebreiskan. Två räkneord 

likna våra, och äro alldeles desamma som i hebreiskan, Zaptan = Schibeagh 

= Septem, Sieben; och Sakpe = Sex, Schisch (heb.). Men trots det att 

indianen har förväxlat betydelsen kvarstår det huvudsakliga, att de äro de 

samma som hebreiska språkets. Konjunktionen Och heter Unkan, som liknar 

franska onc, onques italienska Anche som är latinets Unquam. Men 

indianen säger även Ka för Och, som är grekiska Kai, latinets Que. 

 

* 

 

Detta är nu detta! Vad det innebär, det vet jag icke. Men den som vill veta 

mer kan läsa i den stora Dakota-English Dictionary, utgiven av Riggs 

(Washington 1890). Där skall läsaren finna hur varje indian-ord kan få sin 

frände i hebreiskan, grekiskan och ibland även i latinet. Det kan betyda ett 

gemensamt folkens ursprung, men även ett språkens. 

 

* 

 

Bland alla teorier om Amerikas befolkande äro dessa de mest 

uppmärksammade. Huet och Kircher föreslogo egyptier som kolonisatörer. 

Arius Montanus återfann Ophir och Parvaim (Peru). Ebers son Jaktan hade 

grundat Peru. Senare trodde man att några Israels stammar flytt över för 

Salmanassar, vilken mening försvarades av Stor-Rabbinen i Amsterdam 

Manach Ben Israel. Kingsborough förfäktar åsikten om kananéers 

utvandring under Josua. Hugo Grotius försvarade den skandinaviska 

invandringen i norra Amerika, och en etiopisk i Yucatan o.s.v. 

 

Afton-Tidningen 31/12 1910 och 1/1 1911. 
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Kommentar till »Indian-Språk» 

»Indian-Språk» publicerades i Afton-Tidningen 31/12 1910 och i ett »Extranummer» av 

tidningen som utkom 1/1 1911. Artiklarna i de båda numren är identiska; hela tidnings-

sidan 31/12 tycks vara exakt reproducerad den 1/1 1911. MS och tidningstrycket 31/12 

faksimileras i dok. nr 69:10 resp. 69:11. 

»Indian-Språk» har etablerats med MS som bastext. Nedan redovisas skillnader 

mellan MS och U 1. 

Utgivarens egna ändringar 

SV har etablerat en utgivarändring. Sid- och radhänvisningar ges till föreliggande 

textkritiska kommentar. Först redovisas SV, därefter MS och slutligen U 1. 

 

101:  1 (Se vidare [---] sid. 60 o.f. [SV 69, s. 63 ff.] / (Se vidare [---] sid 60 o.f) / (Se 

vidare [---] sid. 60 o.f.) 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Först redovisas MS, därefter U 1. Sid- och radhänvisningar ges till föreliggande 

textkritiska kommentar. 

 

100:  7 20 accenter / 30 accenter 

100:26 ord (jemete hebreiska) i / ord i (jämte hebreiska) 

100:28 hafva / ha 

100:30 Ekeinos (gr) / Ekeinos (grek.) 

100:31 Aeido (gr) / Aeido (grek.) 

100:32 Kteino (gr); Iyaya / Kteino; Iyaya 

100:32 Anapsis, Epso / Anapseo (gr.), Epso 

101:  6 Acus (lat) / Kalumet eller tobakspipan; Kalamos (grek) = Röret / Thabago // 

Acus (lat.). / Thabago 

101:13 Jeschagh / Jeschagu 
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101:16 Adirondack / Adirondak 

101:18 Mohican / Michigan 

101:23 Linguo / Lingo 

101:23 Lagkano / Langkano 

101:32 Chur / Ohur 

102:20 Schschun / Schaschun 

103:  3 Baúnksapi / Baunksapi 

103:19 kolonisatörer / kolonister 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till »Indian-Språk» förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm, 

SgNM 65:3,1–4. Det består av: 

 

3,1+3  Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Indian-Språk. / Etnografi, 

Geografi». 

3,2+4 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Indian-Språk.». 

3,3 9 blad (Lessebo Post), varav det första med rubriken »Indian-Språk.». Sidorna 

är paginerade »1»–»9» och innehåller spår av sättare. 
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Inledning 
till 

Sveriges Anor. 

Messenius säger i sin versifierade tillägnan till Scondia Illustrata att Sverige 

har ett tillkrånglat (perplexum) namn. Han räknar upp: Scanzia, Scandia, 

Thyle (icke Thule), Vargion, Baltia, Scythia, Basiliam, Hyperboream, men 

själv kallar han det Scondia. Som han skrev sin foliant i fängelset mest efter 

excerpter, citerar han icke så mycket källorna. Scanzia och Scandia är en 

lång tråkig historia, Thule likaså, och uttröskade. Men Basilia är nytt, för 

mig, och när jag undrar var han fått det, tänker jag först på Kungliga 

Scythien (Basileja S.), som var det stora Svithiod (Suithiod), liggande här 

och var, men mest i norr om Donau och Svarta Havet. Men nu kommer en 

ny rotslinga. Trakerna ägde nämligen ett Basileion Tyle, ett konungarike 

Tule, som av andra auktoriteter kallades Daulis och låg i det trakiska 

Tessalien. Enligt Strabo låg ett trakiskt Daulis i Phocis (heter ännu Dhavlia, 

med ruiner). Rudbeck känner detta Tyle och dess konung Tereus som han 

gör till en Tore (Darius) o.s.v. Och i Atlands 4:e del sid. 56, 58 säger han att 

sagan om Tereus som blev förvandlad till vipa, ännu berättas i Sveriges 

bygder.*

Nu äro vi nere i Södern, och vid Parnassens fot där Tyle låg, och där 

Orfeus lärde grekerna skaldekonst. Emellertid skymtade två av Sveriges 

namn Basileia och Tule, utan att saken blev utredd denna gång. 

Namnet Vargion kan vara från Väringarnes tid, Værangiernas; eljes sutto 

Varini vid Elbe och Oder, och östra Holstein, och kallades på Karl den 

stores tid Vagrer varav landet, halvön Oldenburg fick länge bära namnet 

Wagrien. 

Varför Messenius kallade Sverige Scondia är svårt att säga; men man 

hade rätt att gissa på Dacia Secunda (Seconda). 

Balta har väl med Bälten att skaffa. 

 
* Av Atlantica, som även heter Atland, emedan den är tryckt både på latin och svenska, kan 
man få köpa fjärde delens omtryck, varmed följer Klemmings resumé. 
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Men han nämner icke Sverige och icke Wilkinaland. Ordet Sverige, som 

icke är Sveariket, återfinnes i Savaria, Sabaria, landet vid Save-floden 

(Säve-åarne) och Save-Alpen (Sæve-berget), sedan i Severien i södra 

Ryssland och i Serbien, som utgjort en del av gamla Moesien, Dacien, 

Pannonien. Men på vägen norrut, måtte förfädren ha slagit sig ner, och i det 

land, som kallades Venden, och sedan blev Schwerin = Savaria. Schwerin 

kan vara Eddans »Svarins-högar», ty landet hette först Zwarin eller Swerin. 

Och hit upp synes hela kartan från Savaria (Noricum, Pannonien, Dacien) ha 

flyttat. Själva Venden eller Vendeln är nog Vindelitien som sedan blev 

Vandalers, Venders (och Veneters). Windisch i Österrike heter Wendisch 

här uppe. Donaus biflod Drau blir Trave (-münde) och Trebel. Isar syns i 

Iserberg. Kolapis heter Kolpin. Mur heter här Müritz. Terglou blir Targel. 

Palso-sjön är Fleesen eller Plauer. Orten Severin är närmare Savaria än 

Schwerin är. 

Detta är utgångspunkterna, och härpå följer nu motiveringen av våra 

förfäders långa och invecklade vandringssaga. Det som här brister i 

bevisningskedjan kan den intresserade finna i mina handskrivna samlingar. 

 

Augusti 1911. 

Författaren. 

 110



– TK 69 – 

Kommentar till »Inledning till Sveriges Anor» 

»Inledning till Sveriges Anor» har etablerats med MS som bastext. MS faksimileras i 

dok. nr 69:12. 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till »Inledning till Sveriges Anor» förvaras på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm, SgNM 59:1. Det består av: 

 

1+3 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Inledning / till / Sveriges Anor». 

1,2 3 blad (Lessebo Post), varav det första med rubriken »Inledning / till / Sveriges 

Anor». Sidorna är paginerade »Inledn 1»–»Inledn 3»; på varje sida är »XVI» 

överstruket. Överst på p. »Inledn 3» är en remsa inklistrad (med text som 

fortsätter från blad 2). Sidan under remsan är blank. 
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Sveriges Anor  
XVI. 

Finnar och Lappar. 

Med anknytning till mina föregående uppsatser, i vilka jag påvisat finska 

språkets nära förvantskap med grekiska (och hebreiska) förutskickar jag en 

liten ordlista till bekräftelse och inledning. 

 

Finska Ordfränder 

i 

Grekiska och Hebreiska 

Språken. 

 

Meri:  Hav; Mare (lat.). 

Järvi:  Sjö; Jeor (heb.), Revo (gr. = flyta). 

Salo:  Skog; Silva (lat.), Alsos (gr.), Hylä (gr.). 

Selkeys:  Ljus; Selas (gr.) + Levkos (gr.). 

Vuonna:  År; Annus (lat.), Schanah (heb.). 

Sokea:  Blind; Caecus (lat.). 

Kuuro:  Döv; Karosch (heb.). 

Anastan:  Erövra; Anastasis (gr.). 

Kallis:  Skön; Kalós (gr.). 

Kalla:  Valk; Callis (lat.). 

Ruokaveru:  Måltid; Arucha (heb.). 

Kätkeä:  Dölja; Cacher (fr.), Keotho (gr.), Hatmin (heb.),  

Kasseh (heb.). 

Hyvä:  God, Bra; Ev (gr.). 

Haisee:  Lukta; Haziach (heb.), Osmä (gr.). 

Muuttu:  Förvandlas; Mutari (lat.). 

Jalka:  Fot; Jalak (heb. = gå), Halka, Kälke (sv.). 

Kello:  Skälla; idem. 
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Tuoppi:  Stop; idem. (Obs. S elimineras liksom B i Bly = Lyijy. Rins 

(lapp.) = Prins, Rist (lapp.) = Krist.) 

Luke:  Plocka; idem (med elim. P); Laket (heb.), Lego (lat.),  

Luka (nord.). 

Päässe:  På; Epi (gr.). 

Yli:  Över; Al (heb.), Ghal (heb.), ע = Y = 

Läpi:  Igenom; Al-pi (heb.). 

Ennen:  Före; Innan (sv.), Ante (lat.), En (gr.). 

Ymperi:  Omkring; Peri (gr.), Amfi-peri (gr.). 

Alla:  Under; Halah (heb.). 

Rakasta:  Älska; Rachom (heb.), Karitzomai (gr.). 

Korkea:  Hög; Korys (gr.), Karoh (heb.). 

Kesä:  Sommar; Kaiz (heb.), Aestas (lat.), Été (fr.). 

Nepas:  Kusin; Nepos (lat.). 

Otan:  Borttaga; Othéo (gr.), Ôter (fr.). 

Pidän:  Anse; Peitho (gr.), Fidus (lat.). 

Tarka:  Granska; Derkomai (gr.), Derischah (heb.). 

Salaan:  Dölja; Celo (lat.), Hehlen (ty.). 

Rike:  Tvist; Rixa (lat.). 

Paaksu:  Tjock; Pakýs (gr.). 

Murtaja:  »Brytaren»; Maurthja (got.), Mord (ty.), Meurtrir (fr.), 

Marsach (heb.), Murah (heb. = Kniv). 

Tähti:  Stjärnor = Prickar; Dot (eng.), Tittle (eng.), Tit (heb.). 

Laiha:  Mager, kraftlös; Lea (heb. mager, trött), Lassus (lat.). 

Iloinen:  Lustig; Hil-aris (lat.), Ghil (heb.). 

Sarvi:  Horn; Keras (gr.), Keren (heb.), Cornu (Cervus (lat.)). 

Lauta:  Bräde; Läkt (sv.), Lattich (ty. av Latus (lat.) = Bred). 

Ristisse:  Korsvis; Risti (fin. = Kors (sv.), Kreuz (ty.), Crux (lat.)). 

Raikas:  Frisk; F-risch (ty.), Psykros (gr.). 

Ei kukaan:  Ingen; »Ouk Ekeinos» (gr.). 

En Mitään:  Intet; Mäden (gr.). 

Tori:  Torg; Tor-g (sv.), Forum (lat.; F = T: Feodor = Teodor). 
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Saapas:  Stövel; Sabot (fr.) av Sabab, Sabbothi (heb. = innesluta). 

Tiedän:  Jag vet; Jada(gh) (heb. = veta = oida (gr.)), Thodah (heb. = 

vetande), Didasko (gr.), Doceo, Doctus (lat.). 

Vaatteet:  Kläder; Vestis (lat.), Esthäs (gr.). 

Kuola:  Dö av Kuluu = förgå; Kaloh (heb.), Koluo (gr.), Couler (fr.). 

Porstua:  Farstu (sv. obs!). 

Neulon:  Sy; av Nål (sv. = Nål-a). 

Koulu:  S-kola (sv. obs!); Iskola (ung. = d:o). 

Kauneus:  S-könhet; Kön (dan.), Chin (heb. = skönhet, glans), Ganáo 

(gr. = glänsa), Candidus (lat.). 

Karitsa:  Kar (heb. = Lamm); Arän (gr.). 

Onnellinen:  Lycklig av Onni = Wonne (ty.). 

Eläin:  Djur; Ajil (heb. = Starkt Djur). 

Laulo:  Sång ; Låla (sv.), Lallo (gr.), Hillel (heb. = Jubla). 

Punainen:  Röd; Foinix (gr. = Purpur), Ponceau (fr.). 

Maan:  Jord; Jord-Mån (sv.), Maan-Selkä = Jord-ås (rygg),  

Selkä (fin.) = Selagh (heb. = Silex (lat.); jfr Helags-fjället). 

Se:  Nädhä = anse, erfara; Noein (gr.). 

 Katsoa; Chasoh (heb.). 

Öra:  Korva = öra (sv.), Höra (sv.); Auris (lat.). 

Höra:  Kuulla; Akúo (gr.), Kiku (jap.). 

Näsa:  Nenä; Nasus (lat.), Nokka; Nose (eng.). 

Mun:  Suu; Stoma (gr.), Os (lat.), Kuchi (jap.). 

Mynning, 

Ingång:  Eisodos (gr.). 

Koppar:  Kupari; Kupfer (ty.). 

Järn:  Rauta; Rautu (fin. = Forell, av de röda (rautr) fläckarne),  

Rost (sv.). 

Bly:  Lyijy = (B)ly (sv.). 

Guld:  Kulta; Kulta, Gulta, Gull (sv.). 

Vit:  Valkeus = Ljus = Levkós (gr.). 

Grön:  Vihärie; Viridis (lat.), Hari (skr.). 
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Gul:  Keltainen; Yellow (eng.), Gelb (ty.). 

Blå:  Sininen; Cyanus (lat.). 

Berg:  Vuori; Oros (gr.), Hor, Har (heb.). 

Falla:  Pudota; Pipto (gr.), pesumai (gr.), Puz (heb. = vackla),  

Puter (lat.= förfallen), Putamen (lat. = Avfall). 

utför: Laskea; Labor, lapsus (lat.), Laxare (lat.). 

   » Aleta; Elattoustai (gr.). 

   » : Karista; Hachesir (heb.), Chaser (heb.). 

omkull: Langeta; Langueo (lat.), Languir (fr.). 

   » : Kaatu; Cado (lat.). 

Förfalla:  Jouta; Meioustai (gr.). 

 Langeta; Langueo (lat.). 

Folket:  Väki; Oiketai (gr.), Koach (heb.). 

 Kraft, Makt, Våld. Iskys (gr.). 

Mete:  Ongelta; Angkistra (gr.), Angeln (ty.). 

Fiske 

med angel: 

Måltid:  Ruokavero; Arucha (heb.). 

 Atria; av Äta (sv.), Edo (lat.). 

Dölja:  Salata; Celare (lat.), Hehlen (ty.), Haghalim (heb.),  

Hasethir (heb.). Kätkeä; Cacher (fr.), Hachebi (heb.),  

Kevtho (gr.). 

Gömmas, undvika: Piilottaa; Fallor (lat.), Apelao (gr.), Ophel (heb.). 

Peittäa; Peitho (gr. = Narra), Epälygatzo (gr.). 

Skön:  Kaunita; Kön (dan.), Schön (ty.), Ganáo (gr.). 

Duk:  Liina; Lin (sv.). 

Fiske:  Kalassa; Halicia, Halievstos (gr.). 

Glatt, Kylig: Kalea; Kala (fin. = Fisk = Det Hala = Kala). 

Gammal:  Ukko; Vecchio (it.), Uchal (heb.= mäktig). 

Taga ifrån:  Otan; Ôter (fr. – av osäkert ursprung: Diez), Othéo (gr.). 

Fot:  Jalka; Halok, Jalok (heb. = Gå). 

Jalkailen (fin. = Gå) = Aláomai (gr.). 
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Förflyta:  Kuluu; Couler (fr.), Curro (lat.), Colare (lat.). 

Tegel:  Tiili; Tuile (fr.), Tegula (lat.). 

Penna: Sulka; Suleo (lat. = rista, plöja), Hälos (gr. = Stift),  

Stylos (lat.), Kalamos (gr.), Kulmos (heb.). 

Granne:  Naapuri; Nachbar (ty.), Neighbour (eng.). 

Träd:  Puu; Bhu (skr.), Poum (ahd.), Baum (ty.), Buscus (nlat.), 

Bois (fr.). 

Gård:  Talo; Lateo (lat.), Lantano (gr.), Ohel (heb.), Tjäll (sv.). 

Skjul:  Tala = Lada (sv.), Lateo (lat. = Skyla), Daleth (heb.), Thelah 

(heb.). 

Koja: Tölli; 

Hemman: Telos, Teleios (gr.), Thalamos (gr. = Bostad). 

Herde:  Paimen; Poimän (gr.). 

Människa: Ihminen; Homo, Hominis (lat.), Mann (ty.). 

Plocka:  Luke; Lego (lat.), Laket (heb.), Luka (dan.). 

Löva:  Luva; Loben (gammal-tyska). 

Komma:  Tulka; av Fero, Tuli? 

 Tuli; 

Hals:  Kaula; Collum (lat.), Gula (sp.). 

Skälla:  Kello; = Idem. 

klocka:  Kolkka; 

Stop:  Tuoppi; = Idem. 

Ring:  Sormus; 

pl. finger: Sormi; Hormos (gr. = »En rad av sammanbundna ting» = 

Daktyliōn. Plat.). 

härva: Sormaus: 

Mjölk:  Maito; Meod (heb.), Methy (gr. = Mjöd). 

Hö:  Heini; Heu (ty.), Foenus (lat.). 

Bröd:  Leip; Lef (isl.). 

Smida:  Tako; Tango, tactum (lat.), Tykos (gr. = Hammare). 

Älska:  Rakasta; Karitzomai (gr.), Rachom (heb.), Razoh (heb.). 

Bok:  Kirja = Skriva (sv.). 
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Hög:  Korkea; Karob (heb.), Har (heb.), Korys (gr. = hög), Kortyo 

(gr.). 

Vecka:  Viikon = Idem. 

Köping: Kaupunki = Idem. 

 

Börjande med resultatet av ganska långvariga undersökningar, tvekar jag 

icke att straxt förklara det finnar och lappar under sina vandringar, längsta 

tiden uppehållit sig i Hellas, Beotien, Tessalien, Epiros med Chaonien, 

Macedonien och Trakien, varifrån de dragit norrut ini Moesien, Dacien, 

Pannonien, Rätien. Men dessförinnan ha de sutit i Mindre Asien i Carien 

och Cilicien (Kilikia) mest, liksom alla folk, vilka kommit österifrån. 

Lapp-Finnarnes äldsta namn lär vara Qvener, Kvæner, Kaini, som stannat 

i Kajana (län). Detta vill jag härleda från Chaonien, Kaonien i Epiros, 

Äpeiros och Etolien. Här vimla nu ortnamnen: Tornos (en ö) = Torneå; 

Aperantia = Haparanda; Phoeteum, som sedan under Donau blir Poetavia = 

Piteå; Acheloss, floden blir Alkula i Finland; Avafloden blir Avaberget = 

Avasaxa; Tamarus (fl.) blir Tamer(-fors) som även heter Tampere, kanske 

Tempe(dalen). Epiros själv blir nog först Aperantia sedan Haparanda (som 

gärna må kunna översättas Aspstrand, utan att saken ändras för den 

orsaken). 

Gå vi norrut, träffa vi sjön Boibeis som är Pejpus (och kanske Biwa i 

Japan); sjön Copais är väl Boius; berget kan ha döpt sjön Pähjäne. 

Etolien, Aitolia kan vara Kalevalas Hiitola. Taphis, Thafios är väl 

Tavast(land), såvida icke Taygetus, Tavgetos stått fadder. Caralis, Coralis i 

Beotien blir Carjala, som är Carelens andra namn, men även dess tredje 

Coralli = Carelen = Coralis. 

I Kymmene (land och älv) synes Cambuni (bergen) Cumae, Cyme (i 

Aeolis och på Euboea), Comaros (i Epiros). Borgo eller Pargas (Finl.) är då 

Pyrgos, Bargulum (i Epir); Beroea (Makedon.). 

Elimä (Finl.) är Elimeia (Maked.); Hollola och Oulo = Uleå är Oloosson 

(Grekl.), Volo-viken, eller Uloa (i Etolien), Loulon (i Bysans) är Lule-å. 

Alakylä (Finl.) är Haliko eller Haliakmon (Grekl.). Korfilax (Finl.) är 
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Orbelos (Maked.) eller Korpile (i Trakien) eller Korfu som även hette 

Kerkyra = Kirjakallis (Finl.). Inakos (flod Grekl.) = Ianakkala (Finl. = jfr 

Ianiculum). Kangasala (Finl.) = Ankiales (Trak.). Ån Wäxiö (Finl. = jfr 

Växjö i Småland) är Axios (Maked.), Oaxos (Kreta).  

Tavastland heter även Hämeh som är Haemus eller Balkan numera; 

Keurun-selkä = Keravniska bergen. 

Orivesi är väl Oreos eller Histiaea på Euboea. Men Histiaea fanns även i 

Hellas, och där skymtar Kalevalas Hisii, Hiitis, Hiiden, ehuru Histiaeoter 

också kunna vara Esther, kring Pejpus = Boebeis i Beotien. 

Om man nu med Cajaner, Kvæner, Kaoner i minnet kastar sig över till 

Mindre Asien, så råkar man först på västra kusten floden Kalbis som erinrar 

om Kaleva och ligger i Carien = Carjala, Carelen; och invid Kalbis ligger 

Kavnia = Kvænland. Men i nordost ligger sjön Caralitis (= Carelen); och i 

norr ligger berget Salbacus som är finska Salpaus-selkä; berget Tmolus, som 

är Tommela eller Tammela (Finl.); Keramo som är Kerimeke (Finl.), 

Halikarnassos = Haliko (Finl.); Kaja = Cajana; Keupri = Kuopio; Parolis = 

Parola (Finl.); Cyme = Kymmene och Kumo; Ulu = Ule-å; Coseinia = 

Koskenniska-selkä (Finl.); Bulumia = Valamo (i Ladoga = Lodikea 

(Carien)); Kalymno = Kolimajärvi (Finl.); Kyzikos = Kuusankoski (Finl.). 

Och utanför kusten ligger ön Syme, som kan vara Suomi, men säkert är det 

icke. Men havet nedanför hette Mare Karpathium efter ön Karpathos som 

Homeros kallar Krapathos, som sedan flyttar till Karpatherna, där Corvater 

(Korfater) eller Croater kommo att bo. Men Craphati blev sannolikt 

Cretophinni eller Scrithofinni, Skridfinnar. 

Gå vi nu österut på Mindre Asiens halvö råka vi Cilicia = Kilikia. Där går 

Tavros, som sedan blev Toronos (Epir.), Torone (Trak.), Hohe Tauern, 

Dovre, Traunstein, Torne, Torino (Turin) och flera. Men Kilikia är Kekilax 

(Finl.) och Kalix; Kelenderis i Kilikia är Kandalathi (Finl.); Selefke 

(Selevkia) är Skelefte-å; Korykos (Kilikia) är Kyro (Finl.); Solyma (Kil.) = 

Salmi (Finl.) och Hyrynsalmi (Finl.) kunde då vara själva Hierosolyma. 

Men Kalbis (i Carien) vid Kavnus är nog Kvænernas Kalvola (Finl.) och 

provinsen hette Caballia, och i norr därom låg Antiokia som kan vara 

 121



– TK 69 – 

Enontekis. Men Kalbis-floden heter nu Qvingi eller Tavas. Där har man ju i 

Qvingi själva Qvenerna och i Tavas har man Tavasterna, och utanför ön 

Syme (= Suomi) vilket förefaller konstigt, men är vad man kunde vänta där 

hela Finlands karta kan sökas. Att de nuvarande turkiska ortnamnen 

undergått liknande omvandlingar som de finska är bara följdriktigt, då de 

båda språken, jämte ungerska och mongoliska äro i släkt. 

Nu ett ord om Suomi och Suomalaiset, som äro så omskrivna och 

omtvistade att man ogärna vill ha en resning i frågan.  

Suomi uppges vara Sam-, Sam-ojed, Sam-land, men detta är icke säkert. 

Strabo har ett germaniskt folkslag som heter Zumer på grekiska Soumoi, 

som kommo en gång under Suevernas välde. Mare Suebicum var Tacitus’ 

Östersjön, och Suomi ligger vid Östersjön. Men Strabos Soumoi hette även 

Bourous som kan vara Burjäter eller Bjarmer. Zumer däremot pekar dock åt 

Kaukasus och Sumererna i Mesopotamien eller Armenien. Att Strabos 

Soumoi kallas Germaner gör intet åt saken, ty Herodotos har redan 

Germanier i Persiska Armén, och dessa Germanier voro från Carmanien, 

Ariana (Iran) och heter nu Kirman i Persien, där s.k. Indo-Europeiskt språk 

talas. Lappland hette visserligen Samelad, men detta tyckes vuxet på annan 

rot än Samland (vid Königsberg) och Suomi. Samelad kan antingen tagas 

från Same på Cephallenia utanför Chaonernas (Kvænernas) kust. På 

Kefalonia, Itaka och omgivande öar finnas många ortnamn med minnen från 

Finlands och Lapplands kartor. Cephalonia kan vara Savolax; Kranioi = 

Kiruna; Palä = Palo (Fin.); Pronnoi = Perno (Fin.); Paliki = Palokki (Fin.); 

Lakkos = Laaka-järvi: Kulumi = Kuhmalax (Fin.) o.s.v. Men, för att göra 

processen kort och få ett slut, eller ett nytt uppslag: Samelad betyder 

Norden, Nordanland, på hebreiska av Semaalith som tyvärr även liknar 

Suomalaiset, ehuru laiset kunde vara laos (gr.) = Folk. 

När nu södra kusten av Finland fordom hette Jemen, och Jamin betyder 

Söder (på hebreiska) så finns ju reson i saken. 

Men Suomen må nu betyda »Kärrland», medgivet! så är Suomenfrågan 

ändock icke slut! I Arkadien låg ett Sumation; och berget Mänalon (ark.) 

kan vara Maanselkä; floden Helisson blir då Halis, Hallis (Fin.), Arachova = 
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Harakka (Fin.); Karteoli = Kartula; Lykoa = Luokinen; Thavmasion = 

Tavinsalmi; Atzikola = Assikala (Fin.). Slutligen fanns en lacus Sumonensis 

i Bithynien. Vad allt detta flackande nu innebär? Att alla folk varit överallt 

och lämnat sina snitslar, som man kan spåra upp dem på. 

Men nu kommer Lappspåret: Lappen heter på alla världens språk: Lapp; 

Lapones (lat.), Lapons (fr., eng.) och detta är intet öknamn, då svenska 

Statsverket begagnar ordet Lapp i officiella skrivelser. Efter långt sökande 

tror jag mig ha spårat namnets uppkomst; det kan ha varit från Lapither av 

Lapis = Sten, Marmor, kanske Berget. Sedan blev det Alpis = Alper, och 

Alpiones (Strabo) = Bergsbor. 

Namnet synes först gå igenom Grekland, och i Lebadaea (Livadia) 

spökar både Lap-land och Liv-land; Lebadaea låg mellan Helikon = Haliko, 

Ylikylä (Finl.) och Chaeronaeae = Kiruna och Keurunsälkä (Finl.). Aleyone 

blir Alakindaus (Finl.); Kopais, Kophae och Kephissos bli Kuopio; 

Haliarevs = Gällivare; Losodica = Luosavara, Orope = Oripää (Finl.) 

Men Lapathos var en stad vid Olympen nu Elimbos, ost Elimeia som är 

Elimä (Finl.). Där fanns Tempe vid Penevsfloden och Nessonissjön. Tempe 

är Tampere = Tammerfors, Penevs = Pinasjoki, Nessonis = Näsijärvi. Men 

Tammerfors heter Hämeenkata av Haemus (Balkan). 

I Trakien finns Finlands och Lapplands kartor för den som vill söka, och 

Cajanerna heta nu Caeni (Kvener), Carelarne heta där Coreli. Lapptrakterna 

Ule, Lule, Torne, Haparanda ha vi hittat förut. 

Nu måste vi göra ett luftsprång upp till Alperna och Alpiones, där 

Leponti synes vara omvända Alpiones, men rättvända Lapones, Lebadi och 

Liv-ländare. 

Lepontes bodde mellan Boden-sjön (Boden och Botten-havet) och Adula 

(St. Gotthard). Men Boden-sjön hette bland annat Mare Suebicum alldeles 

som Östersjön på Tacitus’ tid. Adula (St. Gotthard) är väl Halda-fjäll 

(Lapp., Fin.), eller Hattula. 

Nu syns på gamla världens alpkarta alla Lapplands, Finlands och 

Östersjöprovinsernas folk, tätt invid varandra (se Rieperts atlas!). Här sitta 

Leponti (Lapones); Vennones (Phenni, Finnar), Camuni vid Chamounix = 
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Kymmene; Viberi = Viipuri eller Viborg-are; Rueinates = Russi, Ryssar vid 

Oenus = Onega, eller Ena-, Enare (Finl.), eller Viini-joki; Aesthiones = 

Ester; Latovici = Letter; och i Tavetsch (Davos)-dalen sitta väl då Tavaster; 

Ingauner = Ingermanlänningar. 

Sjön Como är då Kumo, sjön Ladagno är Ladoga; Ariolo är Carelen 

(Carjala) eller Arjeplog; Andermatt = Osimattila; Darantasia är Tarand, 

Trondhjem; Oscela eller Ossola är Åsele; Rhodanus (Rhône) är väl Rauta-; 

Rhenus (Rhein) är Roine, Råneå, Rengo, Rehien (Lapp., Fin.). Tessin blir 

väl Teuzin, och Oglio = Ollius = Ule, Oulu, Oulais, Ouluvesi eller Olgomai-

sjön, Olkijoki-å, o.s.v. i oändlighet. 

Om Phenni (Finnarne) i Pannonien, Paeonien och Panionium som är 

samma sak, har jag skrivit utförligt förut. Om dessa kommit från Alperna 

eller från Trakien eller från båda hållen kan jag icke avgöra; men att 

Alpiones med Leponti (Lappar) och Vennones (Phenni, Panonier, Finnar) 

sutit i Grekland tyckes de Grajiska alperna bevittna, ty Graii äro = Greker, 

och namnet lever i Grisons som är Graubünden. 

På vandringen norrut ha emellertid Donauländernas folk lämnat spår efter 

sig på anhaltplatser. Några råkar man på i Ryssland (ex. Severien = Savaria 

= Sverige); andra i Erz- och Riesengebirge; många i Schwerin Meklenburg 

(Schwerge!) och icke få på Rügen. 

Den som vill göra sig mödan att leta och jämföra skall finna mödan väl 

lönad. 
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Kommentar till »Sveriges Anor XVI» 

»Sveriges Anor XVI» har etablerats med MS som bastext. MS faksimileras i  

dok. nr 69:13. 

Det första manuskriptbladet har rubriken »Sveriges Anor. / XV. / Finnar och 

Lappar» (»XV» är en felskrivning av Sg), däremot har omslaget rubriken »Sveriges 

Anor. / XVI». 

I ordlistan i MS följs det ord som skall förklaras till en början av ett kolon, för att 

sedan övergå till likhetstecken. SV harmoniserar så att orden genomgående följs av 

kolon. 

Text som strukits i MS – oavsett med vilken pennsort – har inte etablerats. Ingen 

hänsyn har tagits till Sgs ofta svårtolkade understrykningar med färgpenna eller blyerts 

av hela eller delar av ord. 

Utgivarens egna ändringar 

Utgivarna har gjort några ändringar i förhållande till MS. Sid- och radhänvisningar ges 

till föreliggande textkritiska kommentar. Först redovisas SV, därefter MS. 

 

118:26 Lin (sv.). // Lin (sv) / Lin 

120:  4 Kaupunki = Idem. // Kaupunki = Idem. / Stad 

120:  7 Beotien / Boeotien [även 120:26 och 121:12] 

120:15 Avafloden / Ava floden 

120:16 Tamer(-fors) / Tamer (-fors) 

120:17 Tempe(dalen) / Tempe (dalen) 

120:21 Boius; berget / Boius berget 

120:22 Etolien, Aitolia / Ætolien Aitolia 

123:17 Penevsfloden / Penevs floden 

123:17 Nessonissjön / Nessonis sjön 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till »Sveriges Anor XVI» förvaras på Kungliga Biblioteket i 

Stockholm, SgNM 59:16. Det består av: 

16,1+7 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Sveriges Anor. / XVI». 

16,2 1 blad (Lessebo Post), med rubriken »Sverges Anor.». / XV. / Finnar och 

Lappar» och text som börjar med »Med anknytning till mina föregående 

uppsatser». Bladet är paginerat »XVI) 1». Inskottsmarkering med färgpenna. 

16,3+5 Omslag (Lessebo Post), med rubriken »Finska. Ordfränder / i / Grekiska och 

Hebreiska / Språken». Omslaget är paginerat »XVI) 1.) Ψ». Inskottsmarkering 

med färgpenna. 

16,4 11 blad (Lessebo Post), utan rubrik. Sidorna är paginerade »Fin 4»–»Fin 7», 

»Fin 8. a»–»Fin 8. b», »Fin 9», »Fin 12», »Fin 14»–»Fin 15» och »Fin. 17» 

med svart bläck och blyerts. Bladen har markeringar och överstrykningar med 

rött bläck, färgpenna och blyerts. På versosidorna av pp. »Fin 6»–»Fin 8. a» 

har ett tiotal svenska ord skrivits in (upp och ned) till höger på bladen. 

16,6 9 blad (Lessebo Post), utan rubrik. Sidorna är paginerade »XVI) 2»–»XVI) 

10». Sidorna har först varit paginerade »XV», men »I» har lagts till med 

blyerts. 
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»En Svensk Ordbok. A, B (o. D, E, F i urval)» 
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Faksimileringen av  
»En Svensk Ordbok. A, B (o. D, E, F i urval)» 

I denna textkritiska kommentar till SV 69 faksimileras ett manuskript i Gröna Säcken 

som har rubriken »En / Svensk Ordbok. / A, B (o. D, E, F i urval) / Svenska Ordfränder. 

/ Hebreiska, Grekiska, Latin / och / Dermed beslägtade Språk» (SgNM 60:2),  

dok. nr 69:14. 

På omslaget till manuskriptet har Strindberg antecknat: »(otryckt, går till Bonnier.)» 

med blyerts. Delar av manuskriptet (eller möjligen hela) förelåg antagligen färdigt redan 

i slutet av 1909. Bland flera andra manuskript som Sg i ett brev till K.O. Bonnier 17/12 

uppger vara »färdiga» finns »Svensk Etymologisk Ordbok. A och B. [Med ordfränder i 

Lat. Grek, Heb o a]» (se textvol. ss. 291 f. och 302). 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till »En / Svensk Ordbok. / A, B (o. D, E, F i urval) [---]» förvaras 

på Kungliga Biblioteket i Stockholm, SgNM 60:2. Det består av: 

 

2,1+12 Omslag (Lessebo Post), med rubriken »En / Svensk Ordbok. / A, B (o. D, E, F i 

urval) / Svenska Ordfränder. / Hebreiska, Grekiska, Latin / och / Dermed 

beslägtade Språk / (otryckt, går till Bonnier.)». Även blyerts. I det nedre högra 

hörnet har någon (ant. inte Sg) skrivit: »III A I?» med blyerts. 

2,2 1 blad (Lessebo Post), utan rubrik, med text som börjar »Rötter synas ha». 

2,3+5 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »A». 

2,4 24 blad (Lessebo Post), utan rubrik. Sidorna är paginerade »A. 1»–»A. 24». 

Även rött bläck, färgpenna, blyerts och anilinpenna. På versosidan av 

p. »A. 24» (upp och ned) är sidan indelad i spalter med rubrik »14 c». 

2,6+8 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »B». 

2,7 59 blad (Lessebo Post), utan rubrik. Sidorna är paginerade »B 1»–»B 58» 

(pagineringen av p. »47» är dubblerad). Även rött bläck. På p. »B. 22» har 

någon antecknat i vänstermarginalen »Hit / kl. 11.22» med blyerts. 
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2,9+11 Omslag (Lessebo Post), med rubriken »(C. se K.) / D, E, F; / (men endast / 

Urval af Svåra Ord)». 

2,10 15 blad (Lessebo Post), utan rubrik. Sidorna är paginerade »D – 1»–»D – 6», 

»D o f. 7»–»D o f. 10» och »D – (och följ) 11»–»D – (och följ) 15». Även rött 

bläck. På p. »15» är en remsa med text fastklistrad. 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 69:  1.  MS till Bibliska Egennamn. 

Dok. nr 69:  2.  Bibliska Egennamn, U 1. 

Dok. nr 69:  3.  Ändringsex. av Bibliska Egennamn. 

Dok. nr 69:  4.  MS till Modersmålets anor. 

Dok. nr 69:  5.  Modersmålets anor, U 1. 

Dok. nr 69:  6.  Ändringsex. av Modersmålets anor. 

Dok. nr 69:  7.  MS till Sveriges Anor. 

Dok. nr 69:  8.  Sveriges Anor, U 1. 

Dok. nr 69:  9.  Bilder i Sveriges Anor skannade från original av U 1. 

Dok. nr 69:10.  MS till »Indian-Språk». 

Dok. nr 69:11.  »Indian-Språk», Afton-Tidningen 31/12 1910. 

Dok. nr 69:12.  MS till »Inledning till Sveriges Anor». 

Dok. nr 69:13.  MS till »Sveriges Anor XVI». 

Dok. nr 69:14.  »En Svensk Ordbok. A, B (o. D, E, F i urval)», otryckt MS. 
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Dok. nr 69:1. MS till Bibliska Egennamn.







































































































































































































































































































































































Dok. nr 69:2. Bibliska Egennamn, U 1.











































































































































Dok. nr 69:3. Ändringsex. av Bibliska Egennamn.























































































Dok. nr 69:4. MS till Modersmålets anor.



































































































































































Dok. nr 69:5. Modersmålets anor, U 1.





























































Dok. nr 69:6. Ändringsex. av Modersmålets anor.

































































Dok. nr 69:7. MS till Sveriges Anor.



































































































































































































































































































Dok. nr 69:8. Sveriges Anor, U 1.





































Dok. nr 69:9. Bilder i Sveriges Anor skannade från original av U 1. Bilderna på denna 
sida  publicerades i  artikel 1.



Den översta bilden på sidan publicerades i artikel 2, den undre i artikel 6.



De fyra översta bilderna av mynt publicerades i artikel 9, den understa i artikel 10.



Dok. nr 69:10. MS till »Indian-Språk».























Dok. nr 69:11. »Indian-Språk», Afton-Tidningen 31/12 1910.





Dok. nr 69:12. MS till »Inledning till Sveriges Anor».









Dok. nr 69:13. MS till »Sveriges Anor XVI».















































Dok. nr 69:14. »En Svensk Ordbok. A, B (o. D, E, F i urval)», otryckt MS.
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