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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 70, Språkvetenskapliga Skrifter II / 

Världs-Språkens Rötter / Kina och Japan / Kinesiska Språkets Härkomst. 

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 70. 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 

språkangivelser, 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. Artiklarna Det Förskingrade Israel och Svenska 

Förskriftens Stilar – som endast publicerades i Afton-Tidningen – har skannats från 

utskrifter från mikrofilm. Vid skanningen av boktrycken har ambitionen varit att få med 

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

 8



VÄRLDS-SPRÅKENS RÖTTER 

 



 

 



– TK 70 – 

Textläget 

Till grund för etableringen av Världs-Språkens Rötter ligger dels första upplagan (U 1, 

1911), vilket fungerat som bastext, dels det på KB bevarade originalmanuskriptet (MS), 

vilket fungerat som komplementtext. Både MS och U 1 faksimileras i dok. nr 70:1  

resp. 70:2. U 1 har varit ledande i de fall där MS varit omöjligt att avläsa på ett säkert 

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

har hänsyn också tagits till ett bevarat författarkorrektur på »Tablå öfver de 214 

nycklarna» samt till ett bevarat ändringsexemplar (se beskrivningar nedan). 

Första upplagan (U 1) med titeln Världs-Språkens Rötter (191 s., satsyta: 18 × 10 cm) 

trycktes i Stockholm 1911 av Alb. Bonniers boktryckeri och gavs ut därstädes 1–7/6 

samma år av Albert Bonniers förlag (se kommentaren i textvol. s. 258). Upplagan var 

1 000 ex. och priset 7:50 kr. Under Sgs livstid utkom inga nya upplagor och boken 

översattes aldrig. 

Av ändringar mellan MS och U 1 framgår att Sg har läst korrektur. 

I enlighet med SV:s typografiska praxis kursiveras text som Sg stryker under i MS. 

När U 1 några gånger växlar mellan kursiv och spärrad text, för att göra skillnad mellan 

ord som i MS är markerade med understrykning, följer SV U 1 (texten s. 14 ff. och 

s. 27 ff.). 

Ordlistan i kapitlet »Kinesiska språkets 214 rötter eller nycklar» (texten ss. 33–55) är 

i MS utformad på så sätt att ett kinesiskt tecken följs av ett huvudord på kinesiska, som 

därefter förklaras på svenska. U 1 har markerat huvudordet med kursiv stil och den 

efterföljande svenska förklaringen med spärr. SV har valt att markera det kinesiska 

huvudordet med både fet och kursiv stil och den svenska förklaringen med kursiv. 

Anledningen är att spärrad text är svårare att identifiera med blotta ögat, i synnerhet om 

ordet är kort. SV följer U 1 i de fall denna inför kursiv stil i den svenska förklaringen 

när MS saknar det. SV har i några fall lagt till kursiv när det saknats i både MS och U 1 

och på några ställen även avlägsnat felaktig spärr eller kursiv stil. 

I kapitlet »Fyra Hundra Sanskrit-Rötter» har Sgs tecken »√» i U 1 konsekvent 

ändrats till »rot» eller »roten». SV följer här MS och återinför »√»-tecknet. 
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U 1 har i flera fall använts när textens organisation i MS varit svårtolkad, t.ex. för 

etableringen av kapitlen »Artikeln (saknas)» (texten s. 14) och »Lingua Sancta» 

(s. 83 ff.). 
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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). 

 

  13:  3 odupleterade / oduppleterade [enl. Bo Ralph antagligen en negerad form av 

verbet »duppletera», bildat av »duplett»] 

  14:31 Tie(n) (kin.) / Tie(n)chin / Tie(n) chin 

  24:24 men / med 

  89:32 omätlig / omätligt 

127:  9 »Andra Stranden» / »Andra Stranden 

142:16 Curva (lat.) / Kyrthos // Curva (lat.), (Ro-tatismus). / Kyrthos // Curva (lat) / 

(Ro-tatismus) / Kyrthos 

151:12 Muz = förtrycka?) / Muz = Förtrytelse)? Dauth (goth.) / Muz = förtrycka)? 

Dauth (goth) 

157:14 Se Nut. / Mut. / Ghuph [extra indrag vid orden »Mut» och »Ghuph»] // Se 

Nut. / Mut. / Ghuph // [i MS är placeringen av »Se» oklar; ordet sitter 

snarast mellan orden »Nut» och »Mut»] 

174:12 Ibl / Ibol 
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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. 

Inledning 

13:  1 Hebreiskan räknar // Inledning. / I följande ordlista af Hebreiska Språkets 

rötter skall den Språkkunnige igenfinna alla verldsspråkens rotord. 

Hebreiskan räknar 

13:13 först kinesiskan / först Sanskrits 

13:17 Kinesiska uttalet / Uttalet 

13:17 [e rubriken »Kinesiska uttalet» följer SV U 1:s layout som skiljer sig något 

från MS (MS har åtta vertikala streck mellan orden i den första och andra 

raden, r. 18–19); jfr MS p. »Chines. 1»] 

13:20 poa ti (Williams) / poa ť i (Williams) 

14:14 [Efter rubriken »Artikeln (saknas)» följer SV U 1:s layout som skiljer sig 

något från MS (tre vertikala streck mellan ord i MS etableras inte);  

jfr MS p. »Chin. 2»] 

14:25 Suffixet Tsï / Suffixet Tsḯ  

14:31 Himmel. // Himmel. / Tsï = Son = Af; 

15:11 [efter rubriken »Adjektiver bildas med tik» följer SV U 1:s layout eftersom 

MS är otydligt; dessutom är flera rader i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »Chin 3»] 

15:12 [klammern vid r. 12–14 saknas i MS; jfr MS p. »Chin 3»] 

15:12 Ethicus (lat. sedlig). / Ethicus (lat = Sedlig) Yoi, Yeki (jap) 

15:13 Haò-tik, Cheotik = God; // Haò-tik, Cheotik = God; / Haitib (heb) = Bättras 

obs [ordet »obs» är otydligt placerat i MS; jfr MS p. »Chin 3»] 

15:14 [e »Didaktikos (gr.).» ca 8 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Chin 3»] 

15:18 Iamim (heb.), Iamin (chald.). / Iamim (heb): 

16:11 170 nyckeln. / 170 nyckeln och betyder: Kulle. 

16:23 Idem. Jinkia / Idem.  = idem. Jinkia 

16:28 Cheth / Chet 
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17:  6 L-i / [ovanför »L-i» ett inskott om ca 1 ½ r. som utelämnats i U 1;  

jfr MS p  »Chin. Heb. 1»] 

17:  6  (heb.) = L. /  (heb) [svårtolkade och delvis överstrukna ord och tecken; 

jfr MS p. »Chin. Heb. 1»] = Li 

17:10  (heb. omvändt) = Beth /  (heb) = Beth 

17:12 Schiu = Hand. Ku = Hål. // Chiu = Hand. [e »Hand.» ett tecken som 

utelämnats i U 1; jfr MS p. »Chin Heb 2»] / Ku = Hål 

17:16 F-eou / F-eou = Kulle, Hügel (ty). 

17:17 Peh. / Peh = Mun, Hål, Öppning. 

17:18 Koph. / Koph = Qoph = Nålsöga. [P = K; Kote = Pote] 

17:19 Chi. / Chi = Liket; Guph, Geviah (heb) 

18:  1 Qoph. / Qoph = Nålsöga. 

18:13 Kian, Chan / Kian, Schan 

21:  3 H) = A / H) aleph = A 

21:15 (dor. æol. ion.) = Z. [SV etablerar kommatecken mellan språkangivelserna] 

// (dor, æol, ion) = Z / [ca 1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS 

p. »Chin. Heb 6»] 

21:17 Yik / Yih 

21:17 Yik / Yih 

21:17 yik / Yih [»yik» och »Yih» förekommer alltså tre gånger på samma rad  

i SV] 

21:18 En Båge. // En Båge / [ca 1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS 

p. »Chin Heb 7»] 

22:  8 10. // = 10 / [ca 1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS p. »Chin Heb 7»] 

22:15  = D (heb.). /  [ytterligare ett tecken som liknar det förra förutom att 

det vertikala strecket lutar en aning åt höger; jfr MS p. »Chin. Heb. 8»] = D 

(heb) 

22:17 Ul = 2 / Ul = Q [MS är otydligt; Sgs »2»:or liknar hans »Q»;  

jfr MS p. »Chin. Heb. 8»] 

23:  7 (heb. = D).  (forngrek.) = D. / (heb = D)  (grek) = D. [ovanför tecknet 

har någon gjort ett deleaturtecken; jfr MS p. »Chin. Heb. 8»] 

24:24 Schamo / Scham̌  o 
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25:18 Pasoach (heb. = d:o), Chóu / Pasoach (heb = do) Sfallesthai (gr) Vac-illare 

(lat) Chóu 

25:39 Liao (chin.) = Full, Pollys / Liao (kin) = Pollys 

26:  3 Gripa. // Gripa. / Hägestai (gr) = Föra / Ago (lat) 

26:19 Thär. // Thär / Flao (æol, dor) = Thlao 

26:22 Krossa. / [efter »do» i MS (SV följer U 1:s variant »Krossa») ca 2 r. i MS 

utelämnade i U 1; jfr MS p. »Chin 7»] 

26:41 Gurka) = Si koe / = Gurka) =  Si koe 

27:19 En » » Tao / En på » Tao 

27:20 En » » Mai / En på » Mai 

27:33 Aristao / Aristaao 

28:43 Tiphkedu / Tipkedu 

29:24 [klammern vid orden »King / Ching / Scheng» vänd åt andra hållet i MS; 

jfr MS p. »Kina a»] 

29:25 Köpstad), Chun // Köpstad) Kir, Ghir (heb = Stad) / Chun 

Kinesiska språkets 214 rötter eller nycklar 

33:  1 [bilden finns på ena sidan av ett opaginerat blad som i U 1 återfinns mellan 

sidorna [24] och [25]] 

34:24 Gahana / Gahanu 

34:25 Sin / Siu 

35:22 Hide / Heede 

36:14 Hendo / -hendo 

36:19 Stoft / Sloft 

36:25 Sud / Zud 

37:  4 Stor; Dai (heb.) = Tillräcklig. / Stor; Zah (heb = tydlig klar, ren) Sacer (lat) 

Tob (heb = god) 

37:16 Bancal (fr.), Angkylos (gr.). / Bancal (fr) 

40:  2 Måla), Bun / Måla) Paghal (heb) Figulare (lat) Bun 

41:  7 Tafos (gr.), Death (eng.). / Tafos (gr) 

41:  8 Schu (chin.) / Schu (heb) 

41:15 Malon / Malou 
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44:19 Meau / Meou 

46:  1 Mik (chin.) / Mik eller, (kin) 

46:15 Fjädrar; Pinna (lat.), Ghuf / Fjädrar; Ghuf 

47:25 Sagen (ty.), Kauen (ty.). / Sagen (ty) Säge (ty = Såg) 

47:30 Skef (sv.). / Skef (sv) Skaf-fötters (sv) 

48:14 Fördärf). / Förderf) Ōmós (gr = Grym) 

48:19 (chin.) = Blod; Haima [SV kursiverar »Blod»] / (kin); Haima 

50:  4 Schagor / Schagov 

50:24 Vinum (lat.). / Vinum (lat) Schaqur (heb) 

52:  7 Hud). / Hud) Hüten, Hütte, Haut (ty) Ghut (heb = skydda) 

52:11 ljud), Qin (heb.). / ljud) 

54:16 Mörker). / Mörker) Aukäma (gr.) 

54:20 Kaotin / Kotin 

54:23 Kopto (gr.). / Kopto (gr) Hacken (ty) Hack-bräde (sv) 

55:  1 Mun). / Mun) Picka (sv) 

55:14 [texten som börjar »Som den invigde» t.o.m. »och utföras.» (55:18) saknas  

i MS] 

Fyra hundra sanskrit-rötter 

59:  1 [MS:s rubrik »Fyra Hundra Fyrtio Sanskrit-Rötter» har utelämnats i U 1] 

59:  8 Aqua / Aqva 

61:15 Calvus (lat.), Chalak / Calvus (lat) Psilós (gr) Chalak 

62:23 Sagh-ir / Sagh-iv 

63:35 = Skyddet). / = Skyddet) Tutus (lat) 

64:  3 Lögn) Katze (ty.). / Lögn) = Kisse (sv) Katze (ty) Psev-dos (gr) 

64:16 Clean (eng.), Selänä / Clean (eng) Serenus (lat) Selänä 

64:33 Scheken (heb.). / Scheken (heb) Oikos (gr) 

65:23 Schear (heb.). / Schear (heb) Peger (heb = Kropp) 

65:29 Skrika / Skika 

66:  6 Küssen (ty.), Kasos (heb.), Gust / Küssen (ty) Kyneo (gr) Naschak (heb) 

Gust 

66:10 Samlas; Schagah / Samlas; Kommen (ty) Erkomai (gr) Schagah 
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66:10 Schgh (heb.), Cogo (lat.). / Schgh (heb) Comes (lat) Com, Cum (lat)  

Sym (gr) Ghim (heb) 

66:13 Nakasch / Nakosch 

66:16 Dreja; Werfen / Dreja; Strefo (gr) Werfen 

66:22 Evkesthai (gr.). / Evkesthai (gr) Äflas (sv) 

66:28 Varm; Karma / Varm, Termos (gr) Karma 

66:34 Chasaq (heb.). / Chasaq (heb) Fest (ty) 

67:  5 Orm (sv.). / Orm (sv) Herpo (gr) 

67:  7 Zwirn / Qwirn 

67:  7 Qur (heb.), = Tornare / Qur (heb) Turn- Tornare 

67:  8 Querl, Quirl / Qverl, Qvirl 

67:  9 Tjärna smör). / Curro // tjärna smör) / Chaboz (heb) = Spathä (gr) Tjärna / 

Curro 

67:11 Zir / Qir 

69:  1 Quatio (lat.), Hasit (heb.), Seio / Quatio (lat) Gagosch (heb) Seio 

69:  1 Secouer (fr.), Schütteln (ty.). / Secouer (fr) Schander (ty) 

69:  4 Smuel heb.]. / Smuel heb. Salum Alei = kum arab Frid med Dig!] 

69:13 Stadion (gr.), Satam (heb.). / Stadion (gr) 

69:21 Tråd), Asor / Tråd) Deo (gr = binda) Asor 

70:  5 kvinna; Nyós / Qvinna; Nurus (lat) Nyós 

70:31 Pando, Bend / Pando, Tendo (lat) Teino (gr) Bend 

71:11 Pipto (gr.), Pteron / Pipto (gr) Ghuf (heb = Flyga) Pteron 

72:  7 Oklos (gr.), Volk / Oklos (gr) Chol, Chalal (heb = Profan) Volk 

73:11 Baker (heb. = Fråga) / Baker, Chakor, Darosch (heb = fråga) 

73:15 Prendo (lat.). / Prendo (lat) Poghal (heb) 

73:30 Pravus (lat.). / Pravus (lat) Raagh (heb) 

73:34 Zpht / Zpth 

74:  7 men Kopher / Kopher 

74:10 Poulet (fr.). / Poulet (fr) Gur (heb = Ungt Djur) Gol (heb = Barn) 

74:12 Nathon, Thatthah, Then (heb.) = Thun (ty.). / Nathon (heb = Thun (ty)) 

74:19 Ghato / Ghatoh 

74:26 prostravit). // prostravit) / Schol, Schuel (heb = släpa) 
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74:30 Nathah / Natoh 

74:30 tendo (lat.). / tendo (lat)) Zeman (heb) 

75:  1 tutudi (lat.), Duk / tutudi (lat) Typto (gr) Duk 

76:12 Thoim / Thvim 

77:23 Oroth / Osoth 

77:28 Vask (skr. rot). [SV etablerar »√» i stället för »rot»] / Vask (skr √)) Vask 

(skr √)) 

80:29 Anär / Aner 

80:36 Sjö). / Sjö) Malak (heb = Lösa) 

81:33 Leipo (gr.), Limp / Leipo (gr) Zelagh (heb = Halt) Limp 

Lingua Sancta 

  85:16 g = . I grekiskan / g =  = i blef g. I Grekiskan 

  86:  3 Azad / Azab 

  86:  7 d = . Hebreiska D / d =  = [ett hebreiskt tecken som liknar det 

föregående; jfr MS p. »3 [Lingua Sancta]»]. Hebreiska D 

  86:32 Ch =  / Ch  

  87:  2 opunkteradt ord vokaliseras / opunkteradt vokaliseras 

  87:14 Och i judarnas / Och judarnes 

  87:14 tecknas a som / tecknas som 

  87:26 ; och i /  = i och i 

  87:31 ofta  för / ofta Kappa  för 

  89:24 Le-ab / Le ab 

  90:14 Skvallra. Beragel / Sqvallra. Plm Raglaim. Beragel 

  92:11 kort. När / kort (vocalis ante vocalem corripitur). När 

  93:24 Iehi / Ichi 

  99:10 ‛Äbós / ‛Ăbós 

101:13 Aliskomai (gr.). / Aliskomai 

102:14 Aur = Pyr / Aur Pyr 

104:12 Hom-ines (lat.). // Hom-ines (lat) / Stamm (ty) 

105:24 Jesch //  / Jesch 

109:  7 Faner (fr.). / Vanus (lat.). / Un- (i // Faner (fr) / Un (i 
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109:19 (gr. = Leka). / (gr = Leka); Lascivire = Pyssja (sv) 

109:21 Bäfva. / bäfva. Pollo (gr = skaka) 

110:18 [i ordförklaringen »Path» har U 1 lagt till tre klamrar som inte finns i MS; 

jfr MS p. »Peh 4. b»] 

111:  8 vara fränder. / vara fränder, dock! 

111:30 Ufim (op.). / Uva (lat.) = Tungspen. / Fibula (lat.). / Obex (lat.). // Ufim (op) 

/ Palus (lat) / Pflock (ty) / Plugg (sv) Balandos (gr) 

112:14 Trygghet, Hibetah / Trygghet. hi. Hibetah 

112:20 Maboh, // Maboh, / Maneo (lat) 

112:25 Thebuah, // Thebuah / Wohnen (ty) 

112:25 [efter »(lat. ark. = Gå)» ca 3 ½ r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS  

p. »Beth 1»] 

113:33 Äta), Bekos / äta) Bibrosko, Ebsōn (gr) Bekos 

115:25 Ofis = Ekis). / Fugio // Ofis = Ekis) / Pavar (gr) / Fugio 

116:  8 Inse). // inse) / pi. Bonen 

116:20 Palleo (lat.). // Palleo (lat) / Nil = Nihil (lat) Nullus (lat) 

117:  9 Puj (skr.). // Puj (skr) / Madidus (lat); B = M; Membras = Bembras. 

117:12 Älskling. / älskling) = B = V; Abra = Avra. 

118:13 Tröskel, Ingången. / Tröskel, Vordach, Ingången. 

118:14 Bälos (gr.) = Tröskel. / Bälos (gr) = » 

120:12  /  

120:28 Gala (gr.) = Mjölk / Gala (gr) = » 

122:23 Garder / Guarder 

123:31 Spjut). // Spjut) / Faos, Fōs gr = Glans) 

124:22 Nagara (skr.). / Kyróo // Nagara (skr) / Murus (lat)? / Kyróo 

124:30 Garde (fr.) / Guarde (fr) 

125:11 Därhos / Derhos 

125:27 Staf. / Assis // Staf. / Xylon (gr?) / Assis 

125:29 Kashta (skr.). / Idä // Kashta (skr) / Scipio (lat = Staf) / Sceptrum (lat) / Idä 

126:  7 [efter »Tid (sv.)» ca 5 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Ajin 8»] 

126:25 Ge (heb. op.). / Ge » 

126:25 [efter »Ge (heb. op.)» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Gimel 1»] 
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126:28 Fovea (lat.). // Fovea (lat) / Tafä (gr) 

127:  7 Stade (ty.). / Gades // Stade (ty) / Rade (ty) / Gades 

128:19 Frukta / Frukt 

128:25 Klippull. / Gazon (fr.). // Gz Klippull. 

134:  8 Keo / χεō 

135:10 Tråd. / Sutum // Tråd. / Skoinos (gr) / Sutum 

135:17 Chivar / Chiv̌ ar 

135:29 Chok (heb.) = Barm / Chok (heb) = d:o 

137:15 -ein / ein 

138:  5 Küssen / Kyssen 

141:  1 Akmatzein / Akmatrein 

144:  9 Lat. / Lat // Lat / Lassus (lat) / Lat 

145:28 Le // Le / El 

147:  8 Robur (lat.). / Labor // Robur (lat) / Romá (gr) Roma (lat = Urbs?) / Labor 

147:32 Skyla). / Lathraios // skyla) / Are-anus (lat) / Lathraios 

148:  6 Raufen (ty.) / Raufen (gr) 

148:  7 Reiben (ty.) / Reiben (gr) 

149:33 Låta Flyta), (Mucor lat.). / låta flyta) 

150:11  /  

150:12  /  

151:11 Ruttna). / Meth // ruttna) Death (eng) / Meth 

151:29 Madidus (lat.). / Mingo // Madidus (lat) / Imber (lat)? / Mingo 

152:  1 Vika. // Vika. / Se Mug. 

152:28 Behärska. // Beherrska) / Mazas (fr = Fängelset Mazas?) 

153:  8 Droppe. / Myrrha // Droppe. / = Droppa. / Myrrha 

153:18 Maveth. // Maveth / Mammoth (heb) = Mammuth – djuret = ifrån Döden. 

155:  8 Nomitzo (gr.). / Nomen (lat.). / Namn (sv.) // Nomitzo (gr) 

156:16 Näpios (gr.), Näpen (sv.). / Näpios (gr) = 

158:18 Ischa / Išcha 

158:21 Naître / Naî tre 

164:  2 Sir / Siv 

164:28 Sd / Id 
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165:12 Hygge sig / Hygga sig 

169:  8 Sordidus (lat.). // Sordidus (lat) / Såvel (sv)? 

170:  3 Aur, Ur / Aur, Or, Ur 

170:37 Suahelinegrernas [ordet normaliseras till »Swahilinegrernas» i SV] / 

Suahelinegernas 

171:32 Cursor). // Cursor) / Satelles (lat) 

172:24 Sar (skr.). / Urgo // Sar (skr) / Trudo (lat) / Urgo 

175:  2 Kum = d:o. / Kum = » 

177:31 Schack! (sv.). // Schack! (sv) / Cumbo (lat) Cub- = 

178:27 Teckna). // teckna) / Nomen (lat) / Onoma (gr) 

179:11 Sketliatzo (gr.). / Hojta // Sketliatzo (gr) Onomatop? / Hojta 

182:  8 Hinter-Treffen. // Hinter-Treffen. / Fraus (lat) = 

184:  9 Tekmar (gr.) / Deiknymi // Tekmar (gr) Zeichen (ty) / Deiknymi 

185:  4 Tell (arab.). / Tellus // Tell (arab) (Gh)al (heb) = Hög) / Tellus 

185:20 Thavah. / Tapeinóo // Thavah = Ann, Aven, On (heb = Ondt) / Tapeinóo 

Efterskrift 

187:29 pall.* / pall. [i MS saknas nottecknet] 
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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. 

Inledning 

13:18 de bŭ / de bu 

13:18 lâi / läi 

13:19 siàng / siäng 

13:20 te poa ti / te poa te 

14:  5 Č / C 

14:  6 Čs / Cs

14:  9 Kang-Si / Kung-Si 

14:13 Ž = J / Z = J 

14:13 Ž (Canton) / Z (Canton) 

14:13 Žin / Zin 

14:15 Če-kó žin / Ce-kó zin 

14:16 Žin / Zin 

14:20 Če (chin) / Ce (chin.) 

14:21 Yit-kó žin / Yit-kó zin 

14:22 žin / zin 

14:24 Meù-žin / Meù-zin 

14:27 T’iēn-tsï / Tien-tsï 

14:28 Tiēn / Tien 

14:31 Tie(n) chin [SV infogar parentestecken kring »kin.»] / Tie(n)chin 

15:  2 Šú / Sú 

15:  6 Knyatzo / Knyatso 

15:16 Žin-mên / Zin- mên 

15:22 den straxt / den strax 

15:24 Fra-gen / Fragen 

16:13 var  / var  

16:14 Observeras / Observera 

16:21 Jin (chin)  = alltså =  (heb) = Cheth /  (heb.) = Cheth 
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19:14  = Chi [SV ersätter » » med bokstaven »X»] /  = Chi 

20:  1  /  

21:  3 svagt H / svagh H 

21:  6 lånad / lånat 

23:16 tecken-grupper / teckengrupper 

23:19 sammansatt af ett / sammansatt ett 

24:  7 bokstafsskrift / bokstafskrift 

24:21 Chā / Cha 

25:  1 Chāo / Chao 

25:  8 Chŏ / Cho 

25:11 Fáché / Faché 

25:28 Ezbagh / Esbagh 

25:39 Paliaó / Paliao 

26:  8 Gelao / Gelae 

26:17 Th (δ) / Th (gr.) 

27:  5 Pakýs / Pakyo 

27:  8 Grammatik d. / Grammatik der 

28:  4 perf. particip -tum, ta. / perf. participium, ta. 

29:  2 och / ock 

29:  7 grek ändelsen / grekiska ändelsen 

29:26 Kanṓ n / Kanon 

29:26 Kanton (Schweiz) / = Canton // Kanton = Canton 

30:  2 Neanis-Kanōn / Neanis-Kanon 

30:  3 Šū-p’ú / Su-Pui 

Kinesiska språkets 214 rötter eller nycklar 

33:  4 Kam / Kan 

33:12 Phiei / Piei 

33:16 Yauvana / Yuvana 

33:20 Två / 2 

34:  6 Schin [SV etablerar »Chin»] / Chiu 

34:30 Psýkos / Psykros 
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35:  2 Kwi / Kevi 

35:  6 Knif; Zov (heb = knif) Temno / Knif; Temno 

35:10 Lis / Leon 

35:14 Fascis / Fascio 

36:  6 Chad / Chas 

36:11 Ssi / Sssi 

36:14 gripa / gripen 

37:14 Zoar / Soar 

37:18 Isch / Æsch 

37:20 Skott / Skatt 

38:16 Gick / Gieh 

38:21 Sek / Sak 

39:  2 Ascia / Assia 

39:  9 Shin / Schin 

39:20 Auxanomai / Avxanomai 

39:22 Otzos / Otsos 

40:13 Met-ōpon / Met-opon 

40:25 Auxanomai / Avxanomai 

41:18 Ki-tov / Kitor 

42:  5 Patär (gr) / Pater (gr.) 

42:23 Ockür / Ockûr 

42:25 Kyōn / Kyon 

42:29 Kyōn / Kyon 

43:  2 Kalab / Kaleb 

43:  5 der opunkterade / den opunkterade 

43:14 Kuā / Kua 

43:16 Gwa / Geva 

43:24 Jōgä / Jogä 

43:25 Kandano / Candano 

44:13 Metréo / Metrés 

44:27 Gnōmai / Gnomai 

45:  1 Zeu / Seu 
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45:15 Chiku / Schiku 

45:21 Rosch / Rousch 

45:21 Orytza / Oritza 

47:20 Jasŷk / Jasyk 

47:29 Scævus / Scevus 

48:18 Skō-lex / Sko-lex 

49:10 Yēn / Yen 

49:20 Hýs / Hys 

50:  4 Kōreo / Koreo 

51:19 Dak (heb √) / Dak (heb.) 

52:  9 Kieu, Kyu / Kien, Kyn 

53:12 Dys- / Dys 

54:  8 Mà / Mä 

Fyra hundra sanskrit-rötter 

59:10 Augä / Avgä 

59:14 Axōn / Axon 

59:15 Echu / Ecku 

59:24 Enggys / Engys 

59:24 Ghaq-ah / Ghaqah 

60:13 trol / troligen 

60:18 Metuo / Metus 

60:20 Aiōn / Aion 

60:22 Auxano / Avxano 

60:24 Ghur / (Gh)ur 

60:29 Coqvo / Coquo 

61:  4 Clamo (lat) Calo (lat) Kalein (gr = r = l.) [i MS har denna ordföljd 

markerats med en pil; jfr MS p. »Skr √ 1. f»] / Clamo (lat.), Kalein  

(gr. = r = l), Calo (lat.). 

61:21 Glykus / Glykys 

62:  3 Gennān / Gennan 

62:12 In-cendo / Incendo 
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62:14 Chãvre / Chavre 

62:29 Hor-ao (gr) / Hor-ao (lat.) 

63:34 Hasether / Hasether 

64:  2 Katō / Kato 

64:  7 Keimōn / Keimon 

64:21 Klanggä / Klangä 

65:  2 Glōkis / Glokis 

65:27 Kōrein / Korein 

66:  3 Qăph / Qåph 

66:  8 Sōtzo / Sotzo 

66:12 Coac- / Coac. 

67:11 Kōrein / Korein 

67:16 Gnōsis / Gnosis 

67:26 Saq-al / Saqal 

69:19 Strōtós / Strotós 

69:19 Strōma / Stroma 

70:  2 Schachor / Schackor 

70:25 Beta / Bita 

73:14 Pragma / Pragna 

73:25 Lebana / Labam 

74:  2 Ofrýs / Ofrys 

75:  9 Torpeo / Tarpeo 

76:  3 (ty = Tabula / (lat)) / Domus [SV följer ordföljden i U 1] // (ty. = Tabula), 

Domus 

76:  3 Dō / Do 

76:  4 Dō / Do 

76:12 Dō / Do 

76:13 Rum / Rund 

76:22 Türangel / Tyrangel 

76:28 Haqez / Haqes 

77:  2 Ghanod / Ghanos 

80:  4 Död / Döden 
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80:  6 Noxius / Noscius 

80:  8 Nōkelia [MS har ett par prickar över »a»-et; Sg skriver dock inte »ä» på det 

sättet, utan använder sig av ett vågliknande streck; jfr MS p. »Skr √ 48»] / 

Nokeliä 

80:  9 In-noxius / In-nocens 

80:12 Noar / Naar 

80:17 Nyktōr / Nyktor 

80:20 Nabal / Nabel 

80:21 Naggeh / Nagge 

80:33 Vaniček / Vaniêek 

Lingua Sancta 

85:  3 hebreiska / hebriska 

86:  7 L härledas / L härledes 

86:15  /  

86:16 ō / o  

86:23 u =  / v =  

87:  5 ō; und = ōndt / o; und = ondt 

87:11 grekiskt A / grekiskt α 

87:24  (omvänd)  = ch(i) /  omvändt (  = ch(i)) 

88:28 Chakam / Chakan 

90:37 tager √ / tager roten 

91:25 u = ō / u = o 

91:25 Ōndt/ Ondt 

91:26 ō blev / o blev 

92:  7 sachs / sacks. 

92:32 eū / eu 

94:28 Ókal / Okal 

94:36 ljudreglor / ljudregler 

95:10 Ha + Erez / Ha-Erez 

95:14 Ū / U 

96:  6 Kamez ā / Kamez a 
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96:  8 ō svenskt / o svenskt 

97:  2 kort ĕ / kort e 

97:  2 Dĕbĕr / Deber 

  97:  9 långt ū / långt u 

  97:10 Ūmĕlĕk / Umelek 

  97:12 Vĕ-āni / Ve-ani 

  97:17 Vĕ-yĕ-schĕg / Ve-ye-scheg 

  97:27 kort ă / kort a 

  98:  2 med ĕ / med e 

  98:  5 bortfaller / bortfalla 

  99:  1 A. J. / e, i, o, u. // [rubriken är utelämnad i U 1] 

  99:  6 Ev- / Ev 

  99:12 Abrós / Abros 

100:16 Odynáo / Odynäo 

101:28 Auz / Avz 

102:  3 Iskýs / Iskys 

102:10 Or-nare / Ornare 

104:25 Augä / Avgä 

105:  3 Aiōn / Aion 

105:18 Agōgä / Agogä 

106:22 Revma / Reoma 

107:  5 Ivn / Ion 

108:  2 Pakýs / Pakys 

109:11 Basch / Bosch 

109:21 Pik / Pik 

111:  3 likalitet / lika litet 

111:14 Far-galt / Fargalt 

111:27  /  

112:  9 Bei el. / Bei eller 

112:17 Hibetah / Hibetak 

112:27 (f. sv) / (fr., sv.) 

112:29 Buð / Bud 
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113:15 Barăthrum / Barathrum 

113:26 Óvist / Ovist 

114:  1 Bastatzo / Bastatso 

114:11 Bathýs / Bathys 

115:  6 Bhûka / Bhuka 

115:33 Pollýs / Pollys 

116:12 Fōs / Fos 

116:24 el. / eller 

117:29 fract- / fract. 

118:  2 Brokō / Broko 

118:  5 B = P / R = P 

118:10 grönklädd / Grön klädd 

119:  7 (Gh)ed / (Ghed) 

120:30 el Ghul / eller Ghul 

122:  6 el / eller 

122:13 Hnekkja / Huckkja 

122:22 el /eller 

123:18 jut- / jut. 

123:25 el / eller 

123:27 Iskýs / Iskys 

124:14 Augä / Avgä 

124:26 Horáo / Horao 

126:  3 Outáo / Outao 

126:  8 Bugtigt / Buktig 

126:12 Gýalon / Gyalon 

126:13 Gefýra / Gefyra 

130:13 Hæreo / Hæres 

131:28 Havvah / Havoah 

132:  6 Oimōtzein / Oimotzein 

132:  7 Gemo / Genu 

133:  4 Kyfä / Kufä 

134:14 Kykáo / Kykao 
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134:18 Chavvuh / Chavoah 

134:24 Aiōn / Aion 

134:32 Ak-antha / Ak-anthe 

135:17 Chavar / Chaver 

135:18 Ōkrian / Okrian 

135:19 Kōrevo / Korevo 

136:  1 Hisco / Hiseo 

138:20 Kolýo / Kolyo 

139:15  /  

141:15 Kaléo / Kaleo 

143:  7 Gal, Gel-u / Gal, Gel, Gel-u 

144:14 Ron / Rón 

145:28 Allativus / Ablativus 

147:16 Rōnnymi / Ronnymi 

147:23 Rōomai / Roomai 

149:  7 Óar / Oar 

149:19 Muda / Múda 

150:19 Moikáo / Moikao 

150:20 Mykáomai / Mykaomai 

150:28 Inför; Coram (lat) Midt / Inför; Midt 

151:13 förtrycka / Förtrytelse 

152:23 Mās / Mas 

154:  3 ut- / Ut. 

156:  3 Nomāo / Nomao 

159:12 Takýs / Takys 

160:  5 tou / Ton 

160:31 satt / Sett 

163:  5 Fōs / Fos 

163:26 fodra / Fordra 

164:  7 Dasýs / Dasys 

166:  1 Ofliskáno / Ofliskano 

166:  7 Sorge / Sarge 
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168:13 Saph / Sapb 

169:20  /  

170:13 Akrús / Akrùs 

171:  4 sweiz / Sveiz 

171:18 Vezir / Vesir 

173:  7 Thōps / Thops 

174:28 Siflóo / Siflos 

175:11 Orrýo / Orryo 

177:31 Echec / Échec 

180:29 Förstörelse / Förströelse 

184:  9 Taikns / Taikus 

185:11 Damáo / Damao 

186:  3 Thōs / Thos 

Efterskrift 

187:18 roat sig / roat sig 

188:27 obegripligast / obegripligt 
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Ändringar i ett bevarat korrektur till  
»Tablå öfver de 214 nycklarna» 

Till Världs-Språkens Rötter finns ett bevarat korrektur till »Tablå öfver de 214 

nycklarna» (dok. nr 70:3). Originalet till korrekturet finns tillsammans med ett »P.M.» 

på Bonniers förlagsarkiv (se textvol. s. 262). 

Sg har efter rubriken »Tablå öfver de 214 nycklarna» lagt till en avslutande punkt 

och strukit på följande rad texten: »med deras varianter eller förkortningar, i Hing chou, 

eller kursiva bokstäfver.» I U 1 har denna text ersatts med: »Anm. Se nyckelns nummer, 

som hänvisar till ordlistan, sid. 23–48» (sidhänvisningen har i SV ändrats till 

motsvarande sidor i SV). I den högra marginalen, straxt ovanför nyckel 7, har Sg 

antecknat »Obs». 
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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 196, Strindbergsmuseet i Stock-

holm). Samtliga Sgs ändringar och noteringar – vilka alla är tydligt utförda med blyerts 

– förtecknas, med undantag för ändringar av banala tryckfel av svenska ord. Ändrings-

sidorna faksimileras i dok. nr 70:4. 

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

ändringar utom en (86:13) har accepterats i SV. 

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

U 1 anges detta inom hakparenteser. 

 

  15:12 f »Ethicus»: Aga-thos (gr.), str [MS har: »Aga-thos (gr.), Ethicus»] 

  16:20 e »  = (kin.)»: = Mann (sv.) flyttat från rad 16:21 (e »  (arkaist. 

kin.)» 

  23:19 e »(svenska),»: sammansatt ett ä t sammansatt af ett [MS har: »sammansatt 

af ett»] 

  24:24 e »icke hav;»: med ä t men 

  28:19 e »Mahar (heb.),»: Mereor ä t Mercor [MS har: »Mercor»] 

  29:  2 e »pronomen»: böjes ock ä t böjes, och [MS har: »böjes och»] 

  52:  5 e »Menos (gr.),»: Min (heb. Yttre). ä t Min (heb. = Yttre, Gestalt.) [MS har: 

»Min (heb = Yttre)»] 

  85:24 e »= k.»: [T = K ä t [B = K 

  86:13 e »är det»: ett  = d ä t ett  = d [ändringen accepteras ej i SV] 

  87:22 e »grekiska α»: omvändt  = α ä t omvändt  = α = = α [SV etablerar 

»omvändt  = α» eftersom Sg dubblerar ett likhetstecken och »α»; MS har: 

»omvändt  = α»] 

  90:25 e »Roghel»: (parti af ä t (part. af [MS har: »(partic af»] 

  91:  3 e »Buck (eng.),»: Baka ä t Boka [MS har: »Boka»] 

  91:27 e »Dessa»: matres lectiones ä t matres lectionis [MS har: »matres lections»] 

  92:  7 e »Efel,»: holl. Eurvel ä t holl. Euwel [MS har: »holl Euwel»] 

  97:21 e »= Mi»: = Maj (İ = ej) tillagt 
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110:26 e »Patéomai (gr.) =»: Äta; Petty ä t Äta eller Smaka; Petty [MS har: »Äta; 

eller Smaka; Petty»] 

110:26 e »Petty»: (eng. = Liten), eller Smaka; Petit (fr.). ä t (eng. = Liten), Petit 

(fr.). [MS har: »(eng = liten) Petit (fr.)»] 

111:16 e »Pethi»: = Petit (fr) tillagt 

174:  5 e »omtvistat.»: Tapeh ä t Tapheh 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) till Världs-Språkens Rötter förvaras på Kungliga Biblioteket 

i Stockholm och består av flera manuskript (ca sju stycken beroende på hur man 

räknar). Hela MS faksimileras i dok. nr 70:1. Manuskripten har färdigställts under olika 

perioder, vilket finns belagt i Sgs brev (se textvol. 258 ff.), och det var antagligen först 

när boken skulle tryckas som de olika delarna fick sin nuvarande placering. 

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. 

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 delmanuskript – 

inklusive flertalet omslag – använts som tryckmanuskript, även de som inte bär spår av 

sättare. Sg har gjort efterhandsändringar med rött bläck, blyerts och färgpennor. 

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. 

Till MS hör också ett blad (SgNM 41:1,33) med rubriken »Innehåll» och texten: »1:o 

Inledning. / 2:o Kinesiska Språkets 214 nycklar med ordfränder ur våra klassiska och 

moderna språk. / 3:o Fyra Hundra Sanskritrötter, med ordfränder / 4:o Lingua Sancta. 

Sex Hundra Hebreiska Rötter, med ordfränder.» 

 

SgNM 41 innehåller: 

1,1–2  Omslag, med rubriken »Verlds-Språkens / Rötter». Ovanför rubriken har Sg 

skrivit en variant av verktiteln med hebreiska bokstäver, se »Tillkomst och 

mottagande» i SV 69, s. 261 f. Tecknen är desamma som förekommer på 

omslag och titelsida i U 1, men som där förvanskats (se textvol. s. 264). Under 

rubriken har någon annan än Sg skrivit med blyerts: »II AS» och därefter ett 

par bokstäver som är oläsliga. 

1,3  1 blad, med rubriken »Erinran»; motsvarar texten s. 9. 

1,4+6  Omslag, endast med rubriken »Inledning». 
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1,5  32 blad, varav det första med rubriken »Inledning»; motsvarar texten ss. 11–30. 

Sidorna är paginerade »Inledn. 1»–»Inl. 2», »Chines. 1», »Chin. 2»–»Chin 4», 

»Inl. 4»–»Inl 5», »Chin. Heb. 1»–»Chin. Heb. 8», »Inskj. sid. 14», »Inledn 6», 

»Chin 5 b»–»Chin 5 d», »Chin 6»–»Chin 7», »Inledn. 7»–»Inl. 12», »Kina a»–

»Kina b» och »Chin 5 a» överst till höger. Sidorna har även en paginering 

överst till vänster med blå färgpenna (»1»–»31»; sidan »Inskj. sid. 14» har ej 

paginerats), ant. ej av Sgs hand. På en del sidor finns därtill en paginering med 

blyerts överst till höger; ant. är inte heller denna paginering av Sgs hand. 

Sidorna har ändringar och markeringar med färgpenna, blyerts och rött bläck. 

Sidorna innehåller omfattande sättarmarkeringar, i synnerhet vid eller under de 

kinesiska tecknen. I förhållande till U 1 innehåller MS mycket text som strukits 

i U 1; det kan inte uteslutas att det ibland handlar om sättarmissar, men 

antagligen emanerar strykningarna också från Sg. Det finns även flera 

kvalificerade tillägg i U 1, som inte finns i MS, som måste härröra från Sg. På 

p. »Inl. 2» finns två klisterlappar, men sidan därunder är tom. På 

p. »Chin Heb 5» finns en anteckning i blyerts, »H / (gr.)», möjligen av Sg. 

Denna ändring har slagit igenom i U 1. På p. »Chin 5 b» har rubriken 

»Chinesisk Etymologi / eller / Språkliga Kontakter. / Med Vesterlandet» 

strukits med blyerts. P. »Chin 6» har två lappar (ur anteckningsblock) med text 

inklistrade på sidorna; »Chin 7» och »Chin 5 a» har fyra respektive en sådan 

lapp. Versosidan av »Inledn. 7» har (upp och ned) ca fem rader text strukits 

över (sidan är pag. »Inl. 7»). 

1,7+9  Omslag, med rubriken »Kinesiska Språkets / 214 Rötter eller Nycklar. / 

Jemförda Med Sanskrit, Hebreiska, / Grekiska, Latin / o.fl.». Radindelningen 

har ändrats med blyerts och flera kommatecken har lagts till, möjligen av Sg 

(den ursprungliga lydelsen är: »Kinesiska Språkets / 214 / Rötter eller Nycklar. 

/ Jemförda / Med Sanskrit Hebreiska / Grekiska Latin / o.fl.»). 

1,8  34 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 33–55. Sidorna är paginerade 

»Kines. Nycklar) 1», »Kines Ny 2» och »Kin. Ny 3»–»Kin Ny 34». Det eller 

de kinesiska tecken som föregår varje förklaring består av slaktade tryck som 

klistrats in i MS. På bilderna av »nycklarna» finns spår av markeringar och text 

med färgpenna och blyerts, ant. av Sg. Nyckel nr 21 har ändrats med blyerts. 
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Vid flera inklistrade lappar av nycklar har – möjligen Sg – ritat till nycklar, 

t.ex. under nr 109. På ett flertal ställen markeras – ant. inte av Sg – i kanten av 

det inklistrade tecknet att det »fattas» ett eller flera tecken (t.ex. har någon vid 

nyckel nr 98 skrivit »fattas» och vid nr 130 »3 st»); i dessa fall har U 1 fler 

tecken än det/de som finns inklistrade i MS. Nyckel nr 2 saknas helt och nr 12 

har tecknats (med bläck). Sidorna har sättarmarkeringar, i synnerhet intill de 

kinesiska tecknen.  

1,10+12 Omslag, med rubriken »Fyra Hundra / Sanskrit-Rötter / Jemförda med 

Ordfränder i Hebreiska, Grekiska / Latin och lefvande språk». 

1,11  58 blad, varav det första med rubriken »Fyra Hundra Fyrtio Sanskrit-Rötter»; 

motsvarar texten ss. 59–82. Sidorna är paginerade »Skr. √ 1 a»–»Skr √ 1. f», 

»Skr √ 2»–»Skr √ 14», »Skr √ 15) 16» och »Skr √ 17»–»Skr √ 54». P. »Skr √ 

1. f» har en överstruken rubrik, »Sanskritrötter». Sidorna har några få ändringar 

med blyerts. Sidorna har sättarmarkeringar och avtryck efter sättares fingrar. 

1,13+31 Omslag, med rubriken »Lingua Sancta». Överst till höger står »29 sidor», 

vilket strukits över med färgpenna. 

1,14  1 blad, med rubriken »Sex Hundra / Hebreiska Rötter – / [Alla rot-ord ur 

Gesenius Lexicon Hebraicum et Chaldaicum, I, II, Upsala 1829; 926 sid. 8o] / 

Jemförda med Grekiska, Latinska / Romanska och Germaniska / ordfränder». 

1,15  30 blad, varav det första med rubriken »Hebreiska Alfabetet / belysande 

Ljudskrid-ningarne»; motsvarar texten ss. 85–98. Sidorna är paginerade »1»–

»7», »a»–»f» (som inleds med rubriken »Hebreisk Ordbildning»), »A»–»H» 

(som inleds med rubriken »Vokalharmoni och Punktering»), »H Ψ» och »I»–

»Q» (bokstaven »J» är överhoppad). På p. »6» finns ett slaktat tryck av ett 

tecken inklistrat. Sidorna innehåller ett fåtal ändringar med rött bläck, blyerts 

och färgpenna. Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

1,16+18 Omslag, med rubriken »A. J. / e, i, o, u». Omslaget är lagat i ryggen med 

pappers- och tyglappar. Överst till höger står med blå färgpenna: »Lex. / 1». 

Bladet har ca 15 rader text som strukits över med färgpenna. 

1,17  15 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 99:3–107:13. Sidorna är paginerade 

»Aleph) 1»–»Aleph 11» och »Jod. 1»–»Jod 4». Sidorna innehåller ändringar 

med rött bläck, blyerts och färgpenna. Sidorna innehåller spår av sättare. 
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1,19+21 Omslag, med rubriken »B. P. V. F. / Lippenton = Hebung und Senkung». 

Omslaget är lagat i ryggen med papperslapppar. Överst till höger står med 

färgpenna »2». En del av texten på omslaget är struken med blyerts och 

färgpenna. 

1,20  15 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 107:16–118:10. Sidorna är 

paginerade »Peh. 1»–»Peh. 3», »Peh. 4. a»–»Peh 4. b», »Peh 5», »Vav» och 

»Beth 1»–»Beth 8». På versosidan av p. »Peh. 2» finns en inskottsmarkering 

med färgpenna och en text om tre rader med rött bläck som inte har någon 

motsvarighet i U 1, ant. avsedd för en inskottsmarkering på p. »Peh. 3» (vid 

ordet »Pusch») som strukits. Två inskottsmarkeringar på pp. »Peh 4. b» resp. 

»Beth 1» har strukits. På versosidorna av pp. »Beth 3» och »Beth 4» har hela 

sidorna (pag. »Beth 4.) Ψ» resp. » Ψ »), som innehåller inskott med rött bläck, 

strukits; inskottstecknen på p. »Beth. 4» resp. »Beth 5» har i sin tur strukits. De 

flesta sidor har omkring 3–5 ändringar med rött bläck per sida. Sidorna 

innehåller sättarmarkeringar. 

1,22+24 Omslag, med rubriken »Gh, G, H, Ch, K. / Kehlton = Bewegung». Bokstäverna 

»J» (som skrivits med blyerts) och »Q» har strukits med färgpenna. Omslaget 

är lagat i ryggen med papperslapppar. Överst till höger står med färgpenna »3». 

1,23  28 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 118:13–143:10. Sidorna är 

paginerade »Ajin 1»–»Ajin 8», »Gimel 1»–»Gimel 5», »He 1»–»He 4», 

»Cheth 1»–»Cheth 5», »Kaph. 1»–»Kaph. 3» och »Kåph 1»–»Kåph 3». De 

flesta sidor har ca 3–10 ändringar och längre tillägg med rött bläck och blyerts 

per sida. P. »Ajin 8» har en lapp (ur ett anteckningsblock) inklistrat (texten på 

lappen har ej någon motsvarighet i U 1 och kan ha klistrats in vid ett senare 

tillfälle). Sidorna har sättarmarkeringar och avtryck efter sättares fingrar. 

1,25+27 Omslag, med rubriken »M, N, L, R. / M, N = Verneinung = Nasenton / L, R = 

Bewirkung = Zungenton. / L = Rundung». Omslaget innehåller text som 

strukits med blyerts och färgpenna. Överst till höger står med färgpenna »4». 

Omslaget är lagat i ryggen med papperslapppar. 

1,26  17 blad, varav det första med rubriken »L = R; L = D (Lacrym = Dakryma)»; 

motsvarar texten ss. 143:15–158:21. Sidorna är paginerade »Lamed 1»–

»Lamed 3», »Resch 1»–»Resch 4», »Mem. 1»–»Mem 5» och »Nun 1»– 
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»Nun 5». De flesta sidor har ca 3–10 ändringar och längre tillägg med rött 

bläck, blyerts och färgpenna per sida. Sidorna har sättarmarkeringar och 

avtryck efter sättares fingrar. 

1,28+30 Omslag, med rubriken »D / S Z Sch S. / T Th. / Zahnton = Ergreifung». 

Omslaget innehåller text som strukits med färgpenna så att endast den 

inledande versalen i varje ord återstår. Överst till höger står med färgpenna 

»5». 

1,29  39 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 158:24–186:15. Sidorna är 

paginerade »Daleth 1»–»Daleth 5», »Sain / Samech / [klammer] / 1»–»Sain / 

Samech / [klammer] / 7», »Zade 1»–»Zade 2», »Inskjutes Zade 2 a»–»Inskjutn. 

Zade 2 b», »Zade 3»–»Zade 4», »Tet», »Inskj. Tet 1», »Schin / Sin. / 

[klammer] / 1»–»Schin / Sin / [klammer] / 6», »Schin 7»–»Schin 14», »Thav. 

1»–»Thav 2», »Th. 3»–»Th. 5». I början av MS har de flesta sidor har ca 3–10 

ändringar med rött bläck och blyerts per sida; efter p. »Schin / Sin. / 1» finnas 

inga ändringar med annan penna. På versosidan av p. »Daleth 3» finns ett 

inskott med rött bläck om tre rader, pag. »Ψ) Daleth 4», som inte har någon 

motsvarighet i U 1 (tillhörande inskottsmarkering på p. »Daleth 4» har strukits 

med blyerts). På versosidan av p. »Th. 3» finns (upp och ned) 13 rader text som 

ej har någon motsvarighet i U 1; samma sak gäller versosidan av p. »Th 4», 

som (upp och ned) har tre rader text som inte har någon motsvarighet i U 1. 

Sidorna innehåller sättarmarkeringar och avtryck efter sättares fingrar. 

1,32  4 blad, varav det första med rubriken »Efterskrift»; motsvarar texten ss. 187–

189. Sidorna är paginerade »1»–»4». Sidorna innehåller 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 

  13 Inledn. 1 

  16 Inl. 4 

  19 Chin Heb 3 

  22 Chin Heb 7 

  25 Chin 5 c 

  28 Inledn. 10 

  34 Kines Ny 2 

  37 Kines Ny 7 

  40 Kin. Ny. 11 

  43 Kin Ny [15] 

  46 Kin Ny 20 

  49 Kin Ny 25 

  52 Kin Ny 29 

  55 Kin Ny 34 

  61 Skr √ 1.) f 

  64 Skr √ 9 

  67 Skr √ 17 

  70 Skr √ 23 

  73 Skr √ 30 

  76 Skr √ 37 

  79 Skr √ 45 

  82 Skr √ 52 

  85 1 

  88 6 

  91 e 

  94 F 

  97 M 

100 Aleph 3 

103 Aleph 8 

106 Jod 2 

109 Peh. 3 

112 Vav 

115 Beth. 4 

118 Beth 8 

121 Ajin 3 

124 Ajin 6 

127 Gimel 1 

130 Gimel 4 

133 Cheth 1 

136 Cheth 3 

139 Kaph. 1 

142 Kåph 2 

145 Lamed 2 

148 Resch 2 

151 Mem 2 

154 Nun 1 

157 Nun 3 

160 Daleth 2 

163 Sain / Sameeh / [klammer] / 1 

166 Sain / Sameeh / [klammer] / 4 

169 Zade 1 

172 Zade 3 
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175 Schin / Sin. / [klammer] / 1 184 Thav. 1 

178 Schin / Sin / [klammer] / 5 187 1 

181 Schin 9 
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Textläget 

Till grund för etableringen av Kina och Japan ligger dels bokupplagan 1911, vilken 

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

fungerat som komplementtext. 

Bokupplagan av Kina och Japan innehåller tio olika kapitel, varav sex stycken helt 

eller delvis trycktes första gången i Afton-Tidningen (se tablån nedan s. 47). Både MS 

och bokupplagan faksimileras i dok. nr 70:5 resp. 70:6. 

I de fall där MS varit omöjligt att avläsa på ett säkert sätt eller när utgivarna bedömt 

att Sg formellt sanktionerat ändringen har bokupplagan varit ledande. Vid etableringen 

har hänsyn också tagits till bevarade författarkorrektur (första-, andra- och tredje-

korrektur av olika delar) samt till tre bevarade ändringsexemplar (se beskrivningar 

nedan).  

Av skillnader mellan de artiklar som först trycktes i Afton-Tidningen och sedan i 

Kina och Japan kan man dra slutsatsen att MS användes vid sättningen av bokupplagan. 

MS innehåller dessutom ändringar av Sg som finns i denna men inte i tidningstrycken. 

Trycken i Afton-Tidningen har därför inte använts vid etableringen. Av några olika 

anledningar (se nedan) faksimileras tre av tidnings-trycken: »Kinesiska Språkets 

Hemligheter» (i Afton-Tidningen »Kinesiska Språket och dess hemligheter»; dok. nr 70:7), 

»Kina och Kineser» (dok. nr 70:8) och »Japanska Hemligheter» (dok. nr 70:9). 

Bokupplagan med titeln Kina och Japan. Studier af August Strindberg (87 s., satsyta: 

16 × 10 cm) trycktes 1911 av Bröderna Lagerström, Boktryckare i Stockholm och gavs 

ut därstädes 5–11/10 samma år av Björck & Börjessons förlag. Upplagan var numrerad i 

350 ex. och priset 6:50 kr. Under Sgs livstid utkom inga nya upplagor och boken över-

sattes aldrig i sin helhet (se Tillkomst och mottagande i textvol., ss. 269 och 289). 

Kapitlen »Japanska Beröringspunkter med Västerlandet», »Tibetanska Språket», 

»Japanska Hemligheter» och »Japanska Tungomålet» publicerades som redan nämnts i 

sin helhet i Afton-Tidningen innan de trycktes i bokupplagan. Publiceringsdatumen var 

13/8 1910, 18/1 1911, 21/1 1911 resp. 16/5 1911. Första delen av kapitlet »Kinesiska 

Språkets Hemligheter» (fram till delkapitlet »Kinesiska Glosor») publicerades i Afton-

Tidningen 31/12 1910 under rubriken »Kinesiska Språket och dess hemligheter». 

Texten från och med »Kinesiska Glosor» är tillagd i bokupplagan. Även första delen av 
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kapitlet »Kina och Kineser» (fram till delkapitlet »Kinesiska Kejsare») publicerades i 

Afton-Tidningen (8/4 1911). Texten från och med »Kinesiska Kejsare» är tillagd i 

bokupplagan. 

Kapitlet »Japanska Språket» (SgNM 64a:1,9–14) hade redan publicerats – med något 

annorlunda typografi – i Bibliska Egennamn (1910, U 1); se TK 69 s. 11. MS har 

bevarats endast till den del av texten som Sg lät trycka om i Kina och Japan 1911; 

trycket av »Japanska Språket» i Kina och Japan benämns således U 2. 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 inte återfinns i Fanny Falkners avskrift. 

Avskriften har med andra ord gjorts innan tryckmanuskriptet förelåg färdigt. 

De tre kapitlen »Kinesiska språket», »Kinesiska skrivtecken jämförda med cypriska» 

och »Kinesisk bokstavsskrift» hade tidigare inte publicerats. 

Bokupplagan har på ett antal ställen ändrat Sgs »d:o» till »dito» samt skrivit ut Sgs 

förkortningar av olika språk, t.ex. har på många ställen »ty» ändrats till »tyska» och 

»heb» till »hebreiska». SV följer MS i dessa och liknande fall, men redogör ej för dem i 

variantförteckningen. 
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Tablå över utgivningen av Kina och Japan 

I vänstra spalten förtecknas de kapitel och delkapitel i Kina och Japan som först 

publicerades i Afton-Tidningen; publiceringsdatum anges inom parenteser. Innehållet i 

bokupplagan förtecknas i den högra spalten. Fet stil markerar första tryckningen (U 1); 

vanlig stil anger att det är fråga om andra trycket (U 2). 

 

Afton-Tidningen Kina och Japan. Studier af August Strindberg. 

Kinesiska Språket och dess hemligheter 

(31/12 1910) 

Kinesiska Språkets Hemligheter 

Kinesiska Glosor 

 Kinesiska verber på Mai 

 Kinesiska verber på Schok 

 Kinesiska verber på Cu 

 Kinesiska verber på lai 

Kina och Kineser (8/4 1911) Kina och Kineser 

 Kinesiska Kejsare 

 Kinesiska Namn 

 Kinesiska Språket 

 Kinesiska Musiknoter 

 Kinesiska Skrivtecken 

 Kinesiska Skrivtecken jämförda med 

   Cypriska o.a. 

 Kinesisk Bokstavsskrift 

Tibetanska Språket (18/1 1911) Tibetanska Språket  

Japanska Hemligheter (21/1 1911) Japanska Hemligheter 

Japanska Beröringspunkter med 

   Västerlandet (13/8 1910) 

Japanska Beröringspunkter med  

   Västerlandet 

 Japanska Språket* 

Japanska Tungomålet (16/5 1911) Japanska Tungomålet 

 

* [trycktes första gången i Bibliska Egennamn 1910; jfr SV 69] 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter bokupplagan. 

 

212:  5 musiknoterna / Musiknotorna 

226:  1 [rubriken »Cypern:» tillagd; rubriken har flyttats för att hamna överst på 

SV-sidan, se nedan s. 55, 226:4] 

226:26 Kipin, (Kofene / Kipin, Kofene 
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Ändringar i bokupplagan som införts i Samlade Verk 

När bokupplagan av Kina och Japan utkom var några av kapitlen tidigare opublicerade 

(jfr tablån över utgivningen av Kina och Japan ovan s. 47); dessa kapitel benämns här 

U 1. Sex av artiklarna i Kina och Japan trycktes emellertid först helt eller delvis i 

Afton-Tidningen; för dessa används således beteckningen U 2 för bokupplagan. Kapitlet 

»Japanska Språket», som trycktes första gången redan i Bibliska Egennamn 1910, 

benämns följaktligen U 2 för bokupplagan. 

Kinesiska Språkets Hemligheter 

Efter rubriken följer i tidningstrycket (U 1) en bild på kinesiska tecken, vilken inte har 

någon motsvarighet i bokupplagan (U 2). SV följer härvidlag bokupplagan. 

Tidningstrycket faksimileras i dok. nr 70:7. 

I delkapitlet »Kinesiska Glosor» följer SV bokupplagan, som i förteckningen ersätter 

Sgs nedflyttningstecken »»» med »dito» (i SV »d:o»). 

I delkapitlet »Kinesiska Verber på Mai» följer SV bokupplagan som ersatt de 

avsnittsavdelande asteriskerna med blankrader. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan, därefter tidnings-

trycket och sist MS. Från ss. 197–201 citeras endast bokupplagan och MS, eftersom 

texten härifrån är tillagd i bokupplagan (se textlägesbeskrivningen). Texten från  

ss. 202–204 är tillagd i ett av Sgs ändringsex., se nedan s. 81 ff. 

 

193:  1 Kinesiska Språkets / Hemligheter // Kinesiska Språket / och dess 

hemligheter // Kinesiska Språket / (och dess Hemligheter) 

193:25 grekiska och latin / grekiska latin / grekiska latin 

194:  3 Ngo lai / Ngo la / Ngo lao 

194:15 hebreiska  Schin som / hebreiska Schin  som / hebreiska  som 

194:21 Tchi  som / Tchi, som / Tchi, som 

194:22 grekiska . / grekiska  (chin.) =  (fen., grek.) Zeta. / grekiska  (chin) 

=  (fen, grek) Zeta. 

195:29 Kina heter / Kina heter / Kina heter 

196:11 hebreiska af Rabbinen / hebreiska av Rabbinen / hebreiska Rabbinen 

 49



– TK 70 – 

196:34 och Ordfränder / och Ordfränder / och Ordfränder 

197:11 Pinnah (heb.) // Pinnah / (Pi) / (heb) 

198:12 Venger (franska) = / Ghanscho // Venger (fr) = / En Dikein (gr) = / 

Ghanscho 

198:28 Gefängniss af Fangen = / Defensum // Gefängniss af Fangen; Rök-Fång (sv) 

/ Defensum 

199:11 Maikiu (kin.) / Maikiu (chin) 

200:  4 Koinonemai / A-Koinoneomai [SV avvisar »A-» i MS, men följer MS:s 

stavning av »Koinoneomai»; jfr MS p. »Chin verb på mai 1»] 

Kina och Kineser 

De två kartor med tillhörande bildtexter som finns i tidningstrycket (U 1), men inte har 

någon motsvarighet i bokupplagan (U 2), har inte etablerats i SV. Tidningstrycket 

faksimileras i dok. nr 70:8. Bildtexterna i detta lyder: »Bortre Indien med Malacca. / År 

150 e.Kr.» och »Hellas-Levadia.» 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan, därefter tidnings-

trycket och sist MS. Från 210:4–211:27 citeras endast bokupplagan och MS, eftersom 

texten härifrån är tillagd i bokupplagan (se textlägesbeskrivningen). 

 

205:  9 i denna bok / i denna tidning / i denna tidning 

207:33 är Iakalin / är Iakalin / är eller Iakalin) 

208:  8 Syennesis / Syennis / Syennlsis 

211:  8 Aineias / Æineias 

Kinesiska Språket 

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

 

212:  2 Musiknoter / Musiknotor 

212:  7 monogram / Mongram 

213:  7 och forngrekiska / forngrekiska 

213:12 feniciskt  = H // Feniciskt  = H /  

213:14 = A.  (v. f. etrur.). / = A. 
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213:14 = A. / [efter »= A. » ca 7 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift 1»] 

213:15 Lao. / [efter »Lao» ca 4 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift 1»] 

213:19 = U. / [efter »= U» ca 7 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift 1»] 

214:  1 ändra. / [efter »Ändra.» 4 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS  

p. »Kin. Skrift. 2»] 

214:  2  / [efter » » 2 tecken och ord utelämnade i U 1; jfr MS  

p. »Kin. Skrift. 2»] 

214:  2 Li  / [efter »Li » ca 2 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift. 

2»] 

214:  6  (kin.) = Ki; / [efter »  (chin) = Ki;» en klammer i MS utelämnad i U 1; 

jfr MS p. »Kin. Skrift. 2»] 

214:  7 Sopher, Sepher, Saphar (heb.) // Sopher (heb) = / Sepher » / Saphar » [även 

en klammer kring de tre orden i MS utelämnad i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift. 

2»] 

214:  8 skrifva. // skrifva. / Rita / Måla 

214:16 = . / [efter »= .» ca 4 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift. 

2»] 

214:17 Sieôu / Sieôu 

214:17 [efter » Sieôu = Fängsla.» ca 1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS p. »3»] 

214:17 Asor (heb.) = fängsla. Zogrein (grek.) = fängsla. [SV etablerar 

förkortningen »gr.» enl. MS] // Asor (heb) = » / Zogrein / (gr) = d:o 

214:22 Eul. / [efter »Eul» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »3»] 

214:23  (forngrek.) = E. [SV etablerar förkortningen »forngr.» enl. MS] /  

(forngr) = E Kelor (gr) = Barn. 

214:25 = L / [efter »= L» 4 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »3»] 

215:  1 Hajom (heb.) = Ocean. / Hajom (heb) = 

215:  2  =  (heb.) i = Hypo /  =  (heb) i = ia Hypo 

215:  3 Hypo (grek.). [SV etablerar »gr.» enl. MS] / [efter »Hypo (gr)» ca 7 tecken 

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

215:  5 = U. / [efter »= U.» 3 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »3»] 

215:  7  = man /  (var) = Man 
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215:12 [»  (forn arab syr) = A = Ka.» överstruket i MS men etablerat i U 1; 

strykningen kan ha gjorts vid ett senare tillfälle; jfr MS p. »3»] 

215:12 = Ka. / [efter »= Ka» 4 tecken och ord i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »3»] 

215:13 Ya = skelett / Ya (Remusat) = Skelett 

215:14  = Si /  (36) = Si 

215:16  / Obs!  

216:  6 Psi. / Psi. / Zis (heb) = Blomma 

216:  9 spik. // Spik / Teichen (chin) = Thaqah (heb) = Slå. / Men: 

216:23  (kin.) = skyddstak /  (chin) = Hi = Skydsstak 

217:  1 bild. / [efter »Bild;» 3 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »5»] 

217:  3 fäkta / [efter »Fäkta» en klammer och ordet »Hu» i MS utelämnade i U 1; 

jfr MS p. »5»] 

217:  5  latinskt I, persiskt N, hebreiskt K = kinesiska / [orden »Lat I», »Pers N» 

och »Heb K» är skrivna ovanför, till vänster och till höger om tecknet » » 

i MS, dessutom finns fyra små klamrar på sidorna av tecknet; därefter står 

»Chin:»; jfr MS p. »5»] 

218:  3 = K. / [efter »= K.» ca 4 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »6»] 

218:  4 Läo. [SV etablerar »Lâo» enl. MS; jfr MS p. »7»] / Lâo = Krok (sv) 

218:  5 = L. // = L Lykos (gr) = d:o / Lychen (chin) 

218:  6  =  (fenic.) = a. [SV följer MS när det gäller ordföljden; jfr MS p. »7»] / 

 =  = a (fenic) = Cheu 

218:  7 = a. / [efter »= a;» 5 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »7»] 

218:  8 = Le. / [efter »= Le» 8 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »7»] 

218:14  = Tien (kin.) = fält. /  = (chin) Tien (chin) = Fält. 

218:15 Laokitsesu. // Laokitsesu = Lokitzo (gr) / Laktitzo (gr) 

218:16 = L. / [efter »= L» 5 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »7»] 

218:22 ordning. // Ordning. / Likhi (heb) = Lag / Lex (lat) Logos (gr) 

218:24  (heb.). / [efter »  (heb)» 4 tecken och ord i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »7»] 

219:  3  (kin.) = natt. Hieroglyf /  (chin) = natt. = Siao / Hieroglyf 

219:  3 Men (kin.),  / Men (chin) Mi; /  
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219:  4 Siao (kin.),  // Siao (chin) Sok /  

219:  6 (fen., fornheb., grek.) = H. [SV etablerar »gr.» enl. MS] / (fen fornheb gr.) = 

H. = H 

219:11 Kong (kin.). / [efter »Kong (chin)» 6 tecken och ord i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »8»] 

219:12 = X. / [efter »= X» 9 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »8»] 

219:13  (forngrek.) = väster =  =  = öster = . /  (forngr) =  =  =  = 

(forngr) [MS har på raden under antagligen (svåravläst): »Vester» och 

»Öster», men de är överstrukna med bläckpenna; jfr MS p. »8»] 

219:14 Thian. / [efter »Thian.» 7 tecken och ord i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »8»] 

219:17  = /  = Jett, ĕ. 

220:  1  = Ki = sig //  = Ki / Ko / = Sig 

220:  4 Cyclique = orm. / Cyclique = Orm. Hajje (arab) = Orm: 

220:  6  = i = stad. /  = i / Yu / = Stad. 

220:10 = K. / [efter »= K» ca 1 r. i MS utelämnad i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift 10»] 

220:11  = K (heb.). / [ovanför »  = K (heb)» ca 1 r. i MS utelämnad i U 1;  

jfr MS p. »Kin. Skrift 10»] 

220:13 (heb.) = U; eller  [SV följer ordföljden i MS, »U (heb)»; jfr MS p. »Kin.  

Skrift 10»] // U (heb) / Eller /  

220:23 vänster. / [efter »venster.» 7 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; 

jfr MS p. »Kin. Skrift 11»] 

220:26 (fenic.) a. / [efter »(fenic) A.» 7 tecken och ord i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »Kin. Skrift 11»] 

221:  1 och. / [efter »Och.» 4 tecken och ord i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin.  

Skrift 11»] 

221:  2 Th (fenic.);  = stad (egypt.) [SV följer MS när det gäller förkortningen 

»Egyp»] // Th (fenic.) / Chan / Chin /  = Egyp = Stad 

221:  3 Ya’ / Ya’ [ett tecken som liknar spir. lenis; jfr MS p. »Kin. Skrift 11»] 

221:21 v (heb.). / [efter »v (heb)» ca 7 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin.  

Skrift 11»] 

221:25  =  = Tsao (kin.) / Tsao (chin) =  =  = 
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221:28  = Ps /  = Ps (införd af Ismierna 403 f Kr [därefter är ca 1 r. i MS 

utelämnad i U 1; jfr MS p. »Kin Skrift 12»] 

222:  3 utom. / [efter »Utom.» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin  

Skrift 13»] 

222:  4  (heb.) = H;  = H. /  (heb) H;  

222:  5 (arab) i. / [efter »(arab) i.» ca 6 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin  

Skrift 13»] 

222:  8 lag. / [efter »Lag» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin Skrift 13»] 

222:12 lag. // Lag. / Lex (lat) 

222:14 = Q. / [efter »= Q.» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin  

Skrift 13»] 

222:17 Zoar (heb.). // Zoar / (heb) / Zot (heb) 

223:13  (heb.) = Th / [  (heb) = Th] 

223:25  = Tchi / [efter »  = Tchi» ca 3 r. i MS utelämnade i U 1; 

jfr MS p. »Kin. Skrift 17»] 

223:26 Yi = I = Thsi. // Yi = I / Thsi. [ovanför »Thsi» har Sg i MS gjort ett 

horisontellt streck; jfr MS p. »Kin. Skrift 17»] 

223:26 I = Thsi. // [efter »= I / Thsi.» ca 5 r. i MS utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. 

Skrift 17»] 

224:  1 jag. [SV etablerar »Jag (sv.)» enl. MS] / [efter »Jag (sv)» ca 3 r. i MS 

utelämnade i U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift 17»] 

224:  3 (forngrek. = O = . / [efter »(forngrek = O = .)» ca 1 r. i MS utelämnad i 

U 1; jfr MS p. »Kin. Skrift 17»] 

224:  5 G (heb.). / [efter »G (heb).» ca 1 r. i MS utelämnad i U 1»;  

jfr MS p. »Kin. Skrift 17»] 

224:13  (heb.) = i. / [efter »  (heb) = i» ca 7 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »Kin. Skrift 17»] 

224:17  = Pa = klättra //  = Pa = Klättra / Krypa [i MS står ordet »Krypa» 

skrivet ovanför »Klättra»; på höger sida av orden finns även en klammer; 

jfr MS p. »18»] 

224:20 Pakoutse = klättra. / Pakoutse = 

224:22 gurkväxt // Gurkvext. / Klättervext. 
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224:23 Tchao = klo. / Tchao = 

224:23 Tchao = klo. / [efter »Tchao =» ca 7 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »18»] 

225:  2  (samarit) = B, Ba, Pa. //  (samarit) = B / = Ba = Pa. 

225:  3 bokstafveradt. / [efter »bokstafveradt.» ca 4 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »18»] 

225:11 bokstafsskrift. / [efter »bokstafsskrift.» ca 2 r. i MS utelämnade i U 1;  

jfr MS p. »18»] 

226:  4  = ta  / [ovanför »  = ta » ordet »[C]ypern» i MS utelämnat i U 1; 

detta ord har i SV etablerats på r. 1 (226:1), se Utgivarens egna ändringar 

s. 48; jfr MS p. »Kin Cypern 2»] 

226:11 na;  (kin.). / na;  

226:19  = zo / [ovanför »  = Zo» ordet »Cypern» utelämnat i U 1; ordet har 

ingen motsvarighet i SV; jfr MS p. »Kin Cypern 3»] 

227:  3 (på Cypern). // (på Cypern) / Aous = / China och Cypern. 

227:  4 Canethos på Evboea, där Abantes rakade håret fram, men bar det långt bak. / 

Canethos (på Evboea, der Abantes rakade håret fram, men bar det långt bak) 

Tibetanska Språket 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan (U 2), därefter 

tidningstrycket (U 1) och sist MS. 

 

230:  5 tycks vara / tycks vara / tycks var 

230:12 går jag mera / går jag mer / går jag mera 

230:12 Dabos / Dobos / Dabos 

230:30 östra Dächan / östra Dächän / Östra Dächän 

231:  5 Koronä / Koroná / Koronä 

232:35 Schikar / Schikar / Schisaar 

Japanska Hemligheter 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan (U 2), därefter 

tidningstrycket (U 1) och sist MS. 
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234:11 Iimmu [SV normaliserar till »Jimmu»] / Iimmu / Iimmo 

235:33 Inaki / Inagi / Inagi 

235:38 Tema / Tama / Tama 

237:28 Dai (jap.) är / Dai (jap.). Dai är / Dai (jap) Dai är 

238:  9 Acus (lat.); Kora / Acus (lat.). (Jfr Belur-Tag.) Kora / Acus (lat) (Jfr: Belur-

Tag). Kora 

238:  9 Kora (grek.) [SV följer förkortningen »gr» i MS] / Korá (gr / Korä (gr. 

238:11 Onsen / Onsen / Onzen 

238:24 Ikaschima in hots / Ikaschima hots / Ikaschima in hots 

238:35 Oisya (grek.), Chiu (heb.) [SV följer förkortningen »gr» i MS] / Oisya (gr.), 

Chillaf (heb.) / Oisya (gr) Chillaf (heb) 

239:  2 skall deras / skall väl deras / skall nog deras 

Japanska Beröringspunkter med Västerlandet 

De fyra bilderna i Japanska Beröringspunkter med Västerlandet har i tidningstrycket 

(U 1) följande bildtexter: »Timur-lenk. Efter en miniatyr i Bodleianbiblioteket i 

Oxford.» (240:3), »Bronsälderskatten» (sic!; 241:1), »Aïno från Yezo (Japan) med sin 

krona af hyvelspån.» (242:1) och »Koreanska ädlingar.» (243:1). Bildtexterna har ingen 

motsvarighet i bokupplagan (U 2); de bildtexter som har etablerats i SV härstammar 

från ex. »3» av ändringsexemplaren (se nedan, s. 81 ff.). 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan, därefter 

tidningstrycket och sist MS. 

 

240:  4 Vidstående / Ovanstående / Ofvanstående 

240:  6 bli startskenan / bli startskenan / bli den startskenan 

240:33 »bronsåldershatten» / »Bronsåldershatten» / »Bronsåldershatten» [i MS har 

Sg tecknat en hatt; jfr MS p. »3»] 

240:35 uppgifvas vara / uppgivas var / uppgifvas var 

241:  2 ut som bilden å sid. 67 visar, och / ut så här, och / ut så här, och 

241:  8 små japanerna. (Se sid. 68). / små Japanerna. / Nu slutar jag för denna gång 

med antropologien. // små Japanerna. / Nu slutar jag för denna gång med 

antropologien. 
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242:  6 dyka upp. Och där stiger åter hebreiskan fram och ger utslaget: Miqedosch 

(heb.) är det heliga, eller templet, och Mikadon både satt instängd i 

Miqedosch och var själf Miqedosch = Mikado. Kejsaren [SV följer MS 

»opp»] / dyka upp. Kejsaren / Dyka opp. Kejsaren 

242:18 förnäm. Men hos assyrierna hette Strapen, Schakón. Hebreiska / förnäm. 

Hebreiska / förnäm. Hebreiska 

242:21 alltså. / Samurai // alltså. / Men Japanska Sho-gun är: Sho = 1:o) Över, 

Uppå, se 2:o) en Chef; Gun = Krig, Armé, alltså en Krigschef-Hövding. 

Hebreiskan bidrager med Schod = härska, trycka, Skedannymi (gr.); Gun, 

Kun (heb.) = Stå upprätt), Kühn (tysk.) Kindynäs (gr. = Batalj) Konis (gr. = 

Storma). / Schogun liknar flyktigt Hägemon (gr. = Överbefäl). / Samurai // 

alltså. / Men Japanska Sho-gun är: Sho = 1:o Öfver, Uppå, se 2:o en Chef; 

Gun = Krig, Armé, alltså en Krigschef-Höfding. Hebreiskan bidrager med 

Schod = herrska, trycka, Skedannymi (gr.); Gun, Kun (heb = Stå upprätt) 

Kühn (ty) Kindynäs (gr = Batalj) Konio (gr = Storma) / Schogun liknar 

flyktigt Hägemōn (gr. = Öfverbefäl) / Samurai 

242:23 Hämeróo (grek.), Emir (arab.). [SV följer förkortningen »gr» i MS] / 

Hämeros (gr.). / Hämeróo (gr) 

243:10 Karàstit / Karästit / Karástit 

243:11 Avtokeiria / [U 1 saknar detta textställe] / Avtokiria 

Japanska Språket 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan (U 2, se ovan s. 46), 

därefter MS. 

 

247:27 Comburo / Comburu 

247:37 Horman (grek.) [SV följer förkortningen »gr» i MS] / Hormau (gr) 

249:  2 (Kogane) eller / (Ko) eller 

249:  2 (Kogane) metallen / (Ko) metallen 
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Japanska Tungomålet 

De inledande japanska tecknen (250:2) är i MS och tidningstrycket (U 1) placerade 

ovanför rubriken, men i bokupplagan (U 2) på samma rad som texten börjar. Tecknen i 

tidningstrycket är inte exakt samma tecken som i MS (de förefaller vara omritade). 

Tecknen i bokupplagan överensstämmer bättre med MS och förefaller vara repro-

ducerade därifrån; SV följer bokupplagans placering och återgivning av dessa tecken. 

Tecknen i tidningstrycket har dessutom återgetts betydligt större än tecknen i bok-

upplagan. 

De tre sista raderna i bokupplagan är centrerade; SV följer i detta fall MS. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras bokupplagan, därefter 

tidningstrycket och sist MS. 

 

253:37 Bibliska Egennamn / »Bibliska Egennamn» / »Bibliska Egennamn» 
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Ändringar i bokupplagan som ej införts i Samlade Verk 

När bokupplagan av Kina och Japan utkom var några av kapitlen tidigare opublicerade 

(jfr tablån över utgivningen av Kina och Japan ovan s. 47); dessa kapitel benämns här 

U 1. Sex av artiklarna i Kina och Japan trycktes emellertid först helt eller delvis i 

Afton-Tidningen; för dessa används således beteckningen U 2 för bokupplagan. Kapitlet 

»Japanska Språket», som trycktes första gången redan i Bibliska Egennamn 1910, 

benämns följaktligen U 2 för bokupplagan. 

Kinesiska Språkets Hemligheter 

Från ss. 197–201 citeras endast bokupplagan (U 2) och MS, eftersom texten härifrån är 

tillagd i bokupplagan (se textlägesbeskrivningen). Texten från ss. 202–204 är tillagd i 

ett av Sgs ändringsex., se nedan s. 81 ff. 

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

och sist bokupplagan. 

 

193:  1 [ovanför »Kinesiska Språkets Hemligheter» upprepas i U 2 titeln: »Kina 

och Japan / Studier af / August Strindberg»] 

193:  1 [i U 1 finns en bild på kinesiska tecken som varken återfinns i MS eller i 

U 2] 

193:  9 Det finns / Det finns / Det finnes 

193:  9 Polyglott-Kunze / Polyglott-Kuntze / Polyglatt-Kunze 

193:16 4 tusen / 4 tusen / 4,000 

193:19 40 tusen / 40 tusen / 40,000 

194:17 kan icke / kan icke / kan inte 

195:21 grekiska t.ex.: Erotao / grekiska, till exempel: Erotao / grekiska t.ex.: Erotao 

195:30 Dikaios (gr = juste) / Dikaios (gr. = juste) / Dikaios (grek.-juste) 

195:31 Gä / Gä / Gá 

195:34 Kina. / Kina, kanske även Dsungariet. / Kina. 

196:  2 Kanōn (gr = do) / Kanón (gr. = d:o) / Kanan (grek.) = dito 

196:  2 Cingo (lat) / Cingo (lat.) = omgärda. / Cingo (lat.). 

196:  5 Sydstad, af Nan / Sydstad, av Nan / Sydstad, Nan 
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196:  5 Söder af Ngan / Söder av Nyan / Söder af Ngan 

196:  8 Neaniskanṓ n / Neaniskanón / Neaniskanon 

198:13 Ghanscho (n. heb) / Ghanscho (u. heb.) 

199:  1 mycket, facile à; Älska, begärig. / Chau (Shantung) = / Hó // mycket, facile. 

/ Chan (Shantung) = älska, begärig. / Hó 

200:  4 A-Koinoneomai [SV avvisar »A-» i MS, men följer MS:s stavning av 

»Koinoneomai»; jfr MS p. »Chin verb på mai 1»] / Koinonemai 

201:  9 Tseumai / Tsumai 

Kina och Kineser 

Från 210:4–211:27 citeras endast bokupplagan och MS, eftersom texten härifrån är 

tillagd i bokupplagan (se textlägesbeskrivningen). 

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

och sist bokupplagan. 

 

205:  7 efter 30 år / efter trettio år / efter 30 år 

206:18 vår tideräkning / vår tidräkning / vår tidräkning 

206:37 Fo-kien / Fo- kien 

207:22 rakade frami / rakade frami / rakade fram i 

207:25 så än / så än / så ön 

207:34 Peling / Peking / Peling 

207:34 Talifou / Talifvu / Talifou 

207:38 Iun för Ionia. / Iun för Ionia. Och Tibetanen kallar Kina Fokjen [ett par 

tecken är oläsliga i slutet av denna mening i den kopia av tidningstrycket 

som redaktionen förfogar över] / Iun för Ionia. 

208:  9 opp / upp / upp 

208:13 Saghalia Ula / Saghaliaula / Saghalia Ula 

208:25 Petschili / Petschili / Petshili 

208:28 Peyunko / Peyunho / Peyunho 

208:29 Peneus / Peneus / Penevs 

208:33 Peschili / Peschili / Pe-Schili 

209:13 2:a / 2:dra / 2:a 
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209:17 Och länge funnos två berg på Malacca-halfön med namnet Ophir. [SV 

normaliserar till »Malackahalvön»] / Och länge funnos på Malacca-halvön 

två berg med namnet Ophir. / Och länge funnos med namnet Ophir två berg 

på Malacca-halfön. 

209:36 mémoire / memoire 

211:  4 Loupías / Loupias 

211:  4 Lynkevs / Lynkeos 

211:  9 Ouitche / Oitche 

211:16 Takṓ  s / Takōs 

211:23 Thibni / Thibri 

Kinesiska Språket 

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

 

212:  7 Tülüt / Tiiliit 

212:  7 Sülüs / Siiliis 

212:  8 ini / inuti 

212:12 Palmyr) = Z / palmyr.) = Q 

212:14 (demot Eg) / (demst., egypt.) 

212:22 = S =  / = S.  

213:  7 hebr. fenic. / hebreiska, feniciska 

213:23 Ghanah (heb) = Böja, Genu (lat) = Knä. / Ghanah (heb.) = Genu (lat.) = böja 

knä. 

215:  2 Hiâ / Hiä 

215:23 Iahve (heb) = / Iahve (heb.) = fader, herre. 

216:  4 K (κ) = Sa = Ouk / K (x) = Ouk 

216:14  (armenisk) /  (armen.) 

216:15  (chines.) /  (kin.) 

217:  7 (sam.) = R / (sam) = K 

217:  8  (Cyp) = Ve /  (cyp.) = V 

217:  8 Z =  (lat) = I = i;  / Q =  (lat.) = i;  

217:  8 (aram) = Z / (aram.) = Q 
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217:17 (Cypern) = Ke / (cyp.) = Ki 

218:  4 Lâo / Läo 

218:11 Hane (sv) / hane 

218:18  (heb) = a, o, u. /  (heb.) = o, u. 

218:20  = i (heb) = i /  (heb.) = i 

218:21 Styrka =  (heb) / styrka.   (heb.) 

218:25  = a (arab)  /  = a =  (arab.). 

219:  6 (fen fornheb gr.) / (fen., fornheb., grek.) 

219:14 Tien / Thien 

219:15 Glagolit = Alfabetum Servianum / Alfabetum, Glagolit = Servianum 

219:21 (fenic) = ch / (fenic.) = H 

219:23  = Tsίci = Artikeln;  (arab) = Tha  (Zabier) //  (arab.) = Tha. /  

= Tsici = artikeln;  (Zabier) 

220:  4 Caractère / Caractére 

220:  5  (Zab) = P;  (Nestor) /  (Zabier) = P;  (nest.) 

220:12 (syr. I, upprest / (syr.) = upprest 

220:17  = i (heb) /  = i (arab.) 

220:27 T’ā / T’à 

221:  1 ie, iä / ie, iö 

221:14 P’ó / P’ò 

221:18  = (fenic) O. [i MS är det andra tecknet skrivet under det första;  

MS p. Kin. Skrift 11] /  = O (fenic.). 

221:19  = i (heb) /  = (heb.) 

221:23 Ziz (heb) = Grodd. / Utsu (jap) // Ziz (heb.) = Utsu (jap.) = grodd. 

221:26  (ion Psi) /  (im.) = Psi. 

221:27  (gr) = Vext. Byo (jap) /  (grek.) = Byo (jap.) = växt 

221:28 infördes / införd 

221:29 finns / finnes 

222:  6 Aleph [SV normaliserar till »Alef»] / Oleph 

222:  6 Alaph [SV normaliserar till »Alaf»] / Oloph 

222:11  (Syr N) =  /  (syr.) = n. 

222:20 ί (gr) / ί (grek.) 

 62



– TK 70 – 

222:21 spiritus asper / spiritus noper 

222:23 Aliph [SV normaliserar till »Alif»] / Oliph 

223:10  / [tecknet i U 1 är otydligt och ser ut att sakna en av de tre prickarna] 

223:16 / [tecknet i U 1 är otydligt och ser ut att sakna en av de två prickarna] 

223:19 fornatt. / fornlat. 

223:21 i(ota) / Iota 

224:  1 Jag (sv) / jag. 

224:  2  (H) (heb) /  (heb.) 

224:  3  = (O) /  =  

224:  4 Khò / Khio 

224:10 U = Du / U, Du 

225:  4 Pā / Pâ 

225:10 Pā / Pâ 

225:10 uttaladt / uttalas 

225:13 Cypriska o.a. / cypriska och andra 

225:14 Cypern: /  (Cyp) //  (cyp.) [ordet »Cypern» utelämnat i U 1] 

225:29 Tchouan / Tchonan 

226:13 (chin forn.) / (fornkin.) 

226:22 Macaria / Makaria 

228:  5  /  

Tibetanska Språket 

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

och sist bokupplagan (U 2). 

 

229:  3 Thibt / Tibet / Thibt 

229:  4 innevånare / invånare / innevånare 

229:  9 Schoui-koue / Schoui-kone / Schoui-koue 

229:10 Si-tsang [i MS ser det ut som en divis även mellan »ts» och »ang», dvs. »Si-

ts-ang», men den andra »divisen» är antagligen den ligatur mellan 

bokstäver som Sg ofta gör, särskilt efter »s»; jfr MS p. »1»] / Si-tsang / Si-

ts-ang 
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229:17 hebreiskan / hebreiska / hebreiskan 

229:18 Zach = ren. Det [SV följer ändringsexemplaret] / Zach = ren; men Schiach 

(heb.) = tala. Det vulgära / Zach = ren. Det vulgära 

229:31 ord: Säd / ord: Corn = Säd / ord: säd 

230:  1 Guwa / Guw / Guwa 

230:  3 Sympathéo eller annat jag icke hinner söka. Sofva / Sympathéo eller 

Hypnoo. Sova / Sympathéo eller annat jag icke hinner söka. Sofva 

230:14 Chedevah / Chad / Chedevah 

230:15 ‘Ain, ‘en / »Ain», En / ’Ain’, En 

230:17 Sitós = Hvete. Atar / Sitós = Vete dock Atar / Sitós = hvete. Atar 

230:18 Sapón / Sapón / Sapóu 

230:19 Chandru / Chandru / Chandou 

230:20 Hvete-gryn. / Vete-gryn. dru (tib.) = Korn = dara (heb. = Säd = Durrah). / 

hvete-gryn. 

230:24 Sapón / Sapón / Sapóu 

230:28 och Väster / och väster / och ett väster 

230:35 egde A] Detta / ägde A. Stod i väster heter Tö i öster. Jfr Smikrós Ioniskt, 

Mikrós attiskt, där S bortfaller. Runtang i Ladak, Rustang i väster, Rutang i 

öster. Detta bör observeras av dem som känna de äldre grekiska dialekterna. 

Detta / ägde a]. Detta 

231:14 Kartagos Suffet. Och / Kartagos Suffet och Israels Domare. Och / Kartagos 

Suffet. Och 

231:17 (= Iahveh) / (= Iahoh) / (= Iahveh) 

231:23 Vara. Demoner / Vara. Herre heter på tibetanska: Ie, Iowe i väster, Jhowe i 

öster; även Io i väster, Jho i öster. Ieou är kinesiska ordet för vara, hava som 

är hebreiska Jesch, Hajah, Eheje och Iahve. Demoner / vara. Demoner 

231:27 Schehi / chehi / Schehi 

231:37 Lamakonungen / Lamakonungen / lamakonungar 

232:17 HLassa, eller / HLassa, eller / H’Lassa, eller 

232:35 Manasa-rowa / Manasa-rowa / Manassa-rowa 

233:11 likasom / liksom / likasom 

233:11 Lä illäha / Lâ illâha 
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233:15 Padma / Padma / Tadma 

233:16 Mani betyder Juvel / Mani juvel / Mani betyder juvel 

233:22 läst i hebreiska / lärt hebreiska / läst i hebreiska 

233:25 Ommeni-padma-hum / Ommani-padma-hum / Ommeni-padma-hum 

Japanska Hemligheter 

I tidningstrycket (U 1) har den översta raden i andra spalten satts fel; den skall i stället 

följa direkt på den sista raden i samma spalt. Tidningstrycket faksimileras i dok. 70:9. 

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

sist bokupplagan (U 2). 

 

234:  2 Yamagata / Yamagata / Yamagato 

234:  6 föllo då, och / föllo, och / föllo då, och 

234:17 Achaz / Achar / Achar 

234:21 urinnevånarne / urinvånarna / urinnevånarne 

234:28 urinnevånarne / urinvånarna / urinnevånarne 

234:32 Suwo / Suwo / Suvoo 

234:32 Hanaat / Hamat / Hanaat 

235:  9 Nadu / Nada / Nadu 

235:20 Kumra / Kumr / Kumra 

235:25 indelades / indelades / indelas 

235:26 Förtrogne / Förtrogen / förtrogne 

235:30 Dokés / Dokéo / Dokés 

235:30 Amez (heb) = d:o Homoioi / Amez (heb.) = d:o. Homoioi / Amez (heb.) = 

Homoioi 

236:  8 Ainoma / Ainoma / Ainama 

236:10 Turris (lat). eller af grekiska Thyra = Port. / Turris (lat.). / Turris (lat.) eller 

af grekiska Thyra = port. 

236:16 knopparne / knapparna / knapparne 

236:27 som äfven var / som var / som äfven var 

236:28 Afgud Ashima kan / Avgud, kan / Afgud Ashima kan 

236:29 Iwami / Irvami / Iwami 
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236:29 Izumo / Izumo / Isumo 

236:34 Kammamim / Kammamiru / Kammamim 

237:  9 Zipango / Zipango / Qipango 

237:10 Så anser / Så här anser / Så anser 

237:12 Urinnevånarne / Urinvånarna / Urinnevånarne 

237:29 Zeh / Zeh / deh 

238:  2 Japhan, Japan) och således af samma stam. Men / Japhan, Japan) och 

således av samma stam. Men / Japhan, Japan). Men 

238:  4 Grottinnevånare / Grottinvånare / Grottinnevånare 

238:10 Iam, Im (heb = d:o) Jima / Iam, Im (heb.), Jima / Iam, Im, Jima 

238:12 Kust) o.s.v [Hänvisas till mina vidlyftiga anteckningar.] / Kust) o.s.v. / kust 

o.s.v. [Hänvisas till mina vidlyftiga anteckningar.] 

238:14 språk, orden äro dock vanställda / språk, ehuru orden äro vanställda / språk, 

men orden äro dock vanställda 

238:19 Sne / Ine / Sne 

238:20 Unus (lat) eller Hen (gr). Ett / Unus (lat.). Ett / Unus (lat.) eller Hen (grek.). 

Ett 

238:24 Pempe / Pempe / Pemfe 

238:33 Mayaikeusch / Maiaikeusch / Mayaikeusch 

238:36 Kizzereth / Kizzereth / Kissereth 

238:37 Kiz, Hakiz (heb) = d:o o.s.v. / Kiz (heb.) = d:o, o.s.v. / Kis, Hakis (heb.) = 

sommar o.s.v. 

238:38 urinnevånare / urinvånare / urinnevånare 

Japanska Beröringspunkter med Västerlandet 

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

och sist bokupplagan (U 2). 

 

240:  4 Lenk mongolfursten efter / Lenk, mongolfursten, efter / Lenk, 

mongolfursten, efter 

240:19 uppåt , ansigtets / uppåt, ansiktets / uppåt, ansiktets 

240:22 liknar / liknar / liknar 
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240:23 liknar / liknar / liknar 

240:29 Ur-Indier [SV normaliserar till gemener] / Ur-Indiers / ur-indier 

240:30 Ashikaga-Shogunernas / Ashikaga-Shogunernas / Ashikaga, Shogunernas 

241:25 frändskaper / frändskaper / frändskapen 

242:  3 hette förut / hetter förut / hette förut 

242:16 Befälhafvare, Frikostig. Hebreiska / Befälhavare. Hebreiska / befälhafvare, 

frikostig. Hebreiska 

242:19 straxt / strax / strax 

242:23 Hämeróo / Hämeros / Hämeróo 

242:29 Kufva, Herrska, men Dai (jap) är nog hebreisk-kaldeiska Dai = Nog, 

tillräcklig, alltså Stor, eller Dai (jap) = Dai (heb. kald). / Kuva, Härska. / 

kufva, herska, men Dai (jap.) är nog hebreisk-kaldeiska Dai = nog, 

tillräcklig, alltså stor, eller Dai (jap.) = Dai (heb.-kald). 

243:10 Karoz (heb) Men Grekiskan har äfven Avtokiria = Sjelfmord. [SV följer U 2 

när det gäller stavningen av »Avtokeiria»] / Karoz (heb.). / Karoz (heb.). 

Men grekiskan har äfven Avtokeiria = själfmord. 

243:13 (Eki) / (ki) / (aki) 

243:14 Hepomai / Hepomaix / Hepomai 

244:  5 d.ä. / d.ä. / det är 

244:15 Skytós (gr) / Skytos, (gr.) / Skytós (grek.) 

244:17 Skyteos gr / Skyteos gr. / Skytev, grek. 

244:18 Kutsya / Kutya / Kutsya 

244:20 Harmamaxa (gr) / Harmamaxa (gr.) / Harmamaya (grek.) 

244:22 mi / ni / mi 

244:24 1:a / 1:sta / första 

244:25 verba Causativa / verba. Causativa / verb, Causativa 

245:  1 Seidel Grammatik d Japan. Sprache, Hartleben, 2 Mark [SV följer 

kapitälerna och den kursiverade texten i U 2] / Seidel, Grammatik d. Japan. 

Sprache. Hartleben, 2 Mark / SEIDEL: Grammatik och Japan. HARTLEBEN: 

Sprache (2 Mark) 

245:  4 straxt / strax / strax 

245:10 funna bort / funna ända bort / funna ända bort 
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245:24 J De / J. De / De 

245:26 Japon / Japan / Japan 

245:26 Jancigny [SV följer kapitälerna i U 2] / Jancigny / JANEIGNY 

Japanska Språket 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras MS, därefter bokupplagan U 2 (se 

ovan s. 46). 

 

246:18 Katá (gr) / Katà (grek.) 

246:18 för skull / för, skull 

246:20 straxt / strax 

246:27 slingat / slingrat 

247:20 packa / packe 

247:27 Eld) Uro, Comburu [SV etablerar formen i U 1, »Comburo»] / eld, Comburo 

248:12 Ōthein (gr) / Othein (grek.) 

249:  4 Krysós (gr) / Krysos (grek.) 

249:  5 Aor / Aov 

249:16 Krysós / Krysos 

249:16 χ / X 

249:21 hi / Ni 

Japanska Tungomålet 

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

och sist bokupplagan (U 2). 

 

250:21 återfinnes / återfinns / återfinnes 

250:23 Yezo / Yeso / Yezo 

250:27 Cyzicus / Cysicus / Cyzicus 

250:28 Kiushiu / Kynshu / Kiushiu 

250:33 Neontichos / Neontichos / Neontichas 

251:  5 mera / mer / mera 

251:20 Eikōn / Eikón / Eikōn 
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251:23 Eikōn / Eikón / Eikōn 

251:26 Romanier sätta / Romanier där sätta / romanier sätta 

251:26 Yoko / Yoco / Yoko 

251:27 Fladstrand / Fladstrand / flodstrand 

251:36 o.a. / o.a. / och andra. 

252:12 Ieruschalem / Ieruschalem / Jeruschalem 

252:17 Torii / Toru / Torii 

252:17 Zor / Zor / Dor 

252:18 Oasa = Oasa / Oasa = Oasa / Gasa = Gasa 

252:19 stationen / station / stationen 

252:23 Dan-no-uro / Dan-no-ura / Dan-no-ura 

252:28 t.ex. l och r / till exempel l och r / t.ex. L och R 

252:31 Erzsébet / Erzsébet / Erzébet 

252:35 Miklós / Miklös / Miklös 

253:  2 finnes / finns / finnes 

253:  5 uttalas Chi (Ch–H). / uttalas Chi. / uttalas (Ch, H). 

253:25 Jebuséer och Hebréer, Syrier / Jebuséer och Hebréer, Syrier / jebuséer, 

hebréer och syrier 
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Bevarade korrektur till Kina och Japan  
– en sammanfattning 

Nedan jämförs ett antal olika (14 st.) bevarade korrektur till Kina och Japan (några av 

korrekturen är dubbletter). 

Arbetet med korrekturen pågick under ungefär två månaders tid; det första 

korrekturet (ett förstakorrektur av ark I) är daterat »28/7» (1911) och det sista (ett andra-

korrektur av ark VI) »25/9» (1911). 

I jämförelse med U 1 – i denna förteckning utgör beteckningen »U 1» bokupplagan 

för alla texter – innehåller särskilt de bevarade förstakorrekturen en hel del ändringar. 

Några korrektur innehåller handskrivna ändringar, men inga av dessa kan med säkerhet 

attribueras Sg. 

Sg tycks ofta rätta stavningen av ord; särskilt korrumperingar av »e» till »c» (eller 

tvärt om) och »o» till »s» (eller tvärt om) rättas av honom. Även andra felstavningar av 

ord korrigeras av Sg (ändringarna går i de flesta fall tillbaka på MS). 

Det finns två andrakorrektur bevarade, varav det ena (SgNM 64:2,5) innehåller en 

del ändringar, och det andra (SgNM 64a:2,6) bara ett par stycken. 

De bevarade tredjekorrekturen innehåller alla mycket få ändringar. Det har gjorts 

ändringar efter tredjekorrekturet, men bara i några fall kan det med säkerhet handla om 

ändringar av Sg; se förteckningarna ss. 75 f., 78 f. 

I de fall där förstakorrekturen finns bevarade har utgivarna kunnat använda sig av 

dem för att motivera enskilda etableringar i Kina och Japan. Om en ändring i U 1 i 

förhållande till MS redan är införd (tryckt) i ett sådant korrektur vet man att den inte har 

Sg till upphovsman; omvänt gäller att om en kvalificerad ändring i U 1 ännu inte är 

införd i korrekturet är det troligt att det är Sg som ligger bakom den. 

I ingresserna till respektive korrektur hänvisas till och jämförs ibland sidnumre-

ringarna i korrekturen och U 1 med varandra; detta kan följas i faksimileringen av U 1 

(dok. nr 70:6). 

I förteckningarna redovisas inte banalare typografiska skillnader. 
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Jämförelse mellan ett förstakorrektur och ett tredjekorrektur av ark I 

Det bevarade förstakorrekturet av Kina och Japan, ark 1 (ss. 1–16 i korrekturet), SgNM 

64:2,1, jämförs med första upplagan (U 1). Korrekturet är försett med en stämpel, 

»Bröderna Lagerström /Stockholm», och daterat »28/7» (1911). I korrekturet finns inga 

handskrivna ändringar av Sg. Förmodligen fick Sg åtminstone två exemplar av 

korrekturet, varav han ändrade i det ena och återsände det till tryckeriet. Sidnumre-

ringen i korrekturet är detsamma som i U 1, men antalet rader varierar och därmed 

också flödet av raderna mellan sidorna. Slutet av arket är dock exakt som slutet på s. 16 

i U 1. 

Även det bevarade tredjekorrekturet av ark I (SgNM 64:2,2; det finns ytterligare en 

kopia av ett tredjekorrektur, SgNM 64:2,3) jämförs med U 1. Korrekturet är daterat 

»29/8» (1911). Flera ändringar har gjorts efter tredjekorrekturet; det går däremot inte att 

avgöra om det är Sgs egna ändringar. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först redovisas varianten i MS, därefter första-

korrekturet, tredjekorrekturet och sist U 1. 

 

194:10 nycklarne / nycklar / nycklarna / nycklarna 

194:15 här  och // här: / [tecken saknas] / och // här:  och // här:  och 

194:15 Berg / Berg / Berg / berg 

194:15 hebreiska  som // hebreiska / [tecken saknas] / som // hebreiska  Schin 

som // hebreiska  Schin som 

194:16 Berg / Berg / Berg / berg 

194:17 återge / återge / åter ge [avstånd mellan »åter» och »ge» ändrat i U 1] / 

återge 

194:21 Tchi , som / Tchi, som / Tchi  som / Tchi  som 

194:22 grekiska . / grekiska [tecken saknas] / grekiska  [avslutande punkt 

saknas] / grekiska . 

195:13 Tseu-mai = Tseumai / Tscu-mai = Tscumai / Tseu-mai = Tseumai / Tseu-

mai = Tseumai 

195:14 æoliska / ooliska / æoliska / æoliska 

195:19 Kiatao / Kiatas / Kiatao / Kiatao 
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195:19 Clamato / Clamats / Clamato / Clamato 

195:21 tao / tas / tao / tao 

195:21 Erotao, Aristao / Erotas, Aristas / Erotao, Aristao / Erotao, Aristao 

195:31 Land / Lant / Land / Land 

196:  8 Neaniskanṓ n / Neaniskanön / Neaniskanon / Neaniskanon 

196:14 Ricinus / Rieinus / Ricinus / Ricinus 

196:14 Ricinus är / Rieinus är / Ricinus är / Ricinus är 

196:28 Einheitlicher / Einhet lieher / Einheitlicher / Einheitlicher 

197:  4 Haghaleh / Haghalch / Haghaleh / Haghaleh 

197:13 Akuein / Akunein / Akuein / Akuein 

198:  1 Kankuo / Kankus / Kankuo / Kankuo 

198:  6 Chanch / Chanch / Chaneh / Chaneh 

198:12 Venger (fr) = / En Dikein (gr) / Ghanscho // Venger (franska) = / En Dikein 

(grek.) = / Ghanscho // Venger (franska) = / Ghanscho // Venger (franska) = 

/ Ghanscho 

198:13 Wentdchui / Wentschni / Wentschui / Wentschui 

198:24 Pynthanomai / Pynthanmai / Pynthanomai / Pynthanomai 

198:28 af Fangen; Rök-Fång (sv) / af Fangen = rök-fång. / af Fangen = / 

af Fangen = 

199:  5 Chau / Chan / Chao / Chao 

199:12 Mimekar / Mimckar / Mimekar / Mimekar 

199:24 Elabon / Elabou / Elabon / Elabon 

200:  1 Mai. / Mai. / Mai. / Mai [den avslutande punkten borttagen efter tredje-

korrekturet] 

200:  2 maomai]. / maomai]. / maomai]. / maomai] [den avslutande punkten 

borttagen efter tredjekorrekturet] 

200:  4 A. Koinoneomai / A. Koinonemai / Koinonemai / Koinonemai 

Jämförelse mellan ett förstakorrektur och ett andrakorrektur av ark II 

Det bevarade förstakorrekturet av Kina och Japan, ark II (ss. 17–32 i korrekturet), 

SgNM 64:2,4, jämförs med första upplagan (U 1). Korrekturet är försett med en 
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stämpel, »Bröderna Lagerström / Stockholm», och daterat »17/8» (1911). I korrekturet 

finns inga handskrivna ändringar av Sg. Förmodligen fick Sg åtminstone två exemplar 

av korrekturet, varav han ändrade i det ena och återsände det till tryckeriet. Sidnumre-

ringen i korrekturet är detsamma som i U 1. Mellan s. 25–28 varierar antalet rader i 

förstakorrekturet och U 1. 

Även det bevarade andrakorrekturet av ark II (SgNM 64:2,5) jämförs med U 1. 

Korrekturet är daterat bara två dagar senare än förstakorrekturet, »19/8» (1911). Även i 

andrakorrekturet varierar antalet rader mellan ss. 25–28 och U 1. På s. 31 finns en och 

på s. 32 två markeringar (ordet »obs!»; ant. ej av Sg). På s. 24 i korrekturet finns en 

textförlust på raderna 27–29. 

Det har gjorts flera ändringar efter andrakorrekturet, de flesta sannolikt av Sg. 

I delkapitlen »Kinesiska Skriftecken» och »Kinesisk Skrift» är det tydligt att alla de 

tecken som finns inlagda i förstakorrekturet antingen har förstorats eller gjorts om i U 1. 

Samma sak gäller för andrakorrekturet. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först redovisas varianten i MS, därefter första-

korrekturet, sedan andrakorrekturet och sist U 1. 

 

201:17 Sigaomai / Ligaomai / Sigaomai / Sigaomai 

206:26 Euboea / Euboca / Euboea / Euboea 

206:28 emot och / emot och / emot, och / emot, och 

206:30 Antiquus / Antiques / Antiquus / Antiquus 

206:37 Fo- kien / To- kien / Fo- kien / Fo- kien 

206:37 Fokien / Tokien / Fokien / Fokien 

206:38 Fokien (Phocea) / Tokien (Phocca) / Fokien (Phocea) / Fokien (Phocea) 

207:  6 Phoceerna / Phoccerna / Phoceerna / Phoceerna 

207:  7 Euboea / Euboca / Euboea / Euboea 

207:  8 Chalcis på Euboea / Chaleis på Euboca /Chalcis på Euboea / Chalcis på 

Euboea 

207:13 Euboea / Euboca / Euboea / Euboea 

207:14 Phocea / Phocca / Phocea / Phocea 

207:17 Ægina [SV löser upp ligaturen Æ] / Ogina / Œgina / Ægina 

207:21 Phoceerna / Phoccerna / Phoecerna / Phoceerna 
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207:21 Euboea / Euboca / Euboea / Euboea 

207:22 men buro / men kineserna buro / men buro / men buro 

207:27 Æniana [SV löser upp ligaturen Æ] / Oniana / Œniana / Æniana 

207:34 Laconien [SV normaliserar till »Lakonien»] / Laeonien / Laconien / 

Laconien 

207:37 hebreern [SV normaliserar till »hebréern»] / hebreerna / hebreern / hebreern 

207:38 Ionia / Iania / Ionia / Ionia 

208:10 namn Serica / namn Seriea / namn Serica / namn Serica 

208:25 Petschili / Petuhili / Petshili / Petshili 

208:28 Peyunko / Peyunko / Peyunho / Peyunho 

208:29 Peneus / Pencus / Penvus / Penevs 

209:  1 Keniter / Kemiter / Keniter / Keniter 

209:20 Iliadens / Hiadens / Iliadens / Iliadens 

209:26 Chatajen / Chatagin / Chatajen / Chatajen 

210:  9 Iao / Tao / Iao / Iao 

210:14 Tikinos / Tikinos / Tikinos / Tikinos 

210:25 Æakos [SV normaliserar till »Aiakos»] / Oakos / Œakos / Æakos 

210:26 Ælianus [SV löser upp ligaturen Æ] / Olianus / Œlianus / Ælianus 

211:  8 Æineias [SV normaliserar till »Aineias»] / Oincias / Aineias / Aineias 

211:16 Tacitus / Tautus / Tacitus / Tacitus 

211:22 Tchouko / Tschonko / Tschouko / Tschouko 

212:11 Khioue / Khivue / Khioue / Khioue 

212:12 Zab [SV normaliserar till »sab.»] / qab. / zab. / zab. 

212:17 Yeh / Ych / Yeh / Yeh 

213:  5 Æthiop [SV normaliserar till »etiop.»] / othisp. / œthiop. / æthiop. 

213:  7 [Monogram / (Monogram / (Monogram / [Monogram 

213:  7 bokstäfver] / bokstäfver.) / bokstäfver.) / bokstäfver] 

214:10 obs / Obs. / Obs. / Obs.! 

214:11  =  (fen) /  = [tecken saknas] (fenic.) /  = [tecken saknas; 

lokaliseringstecken samt »obs!» skrivet i kanten] (fenic.) /  =  (fenic.) 

214:15 Schan / Schon / Schan / Schan 
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214:16 blir =  / blir = [tecken saknas] / blir = [tecken saknas; lokaliseringstecken 

samt »obs!» skrivet i kanten] / blir =  

214:20 insperrad / inspererad / inspärrad / inspärrad 

214:22  = Eul /  (forngr) = E /  =  //  = Eul. /  =  //  = Eul. /  = 

 //  = Eul. /  (forngrek.) = E. /  =  

215:  6 G(imel) / G (imel) / G (imel / G(imel) 

215:  7 Jin =  (var) = Man / Jin = [tecken saknas] (var) = man / Jin = [tecken 

saknas; lokaliseringstecken samt »obs!» skrivet i kanten] = man / Jin =  = 

man 

Ett tredjekorrektur av ark III 

Det bevarade tredjekorrekturet av Kina och Japan, ark III (ss. 33–48; SgNM 64:2,6, 

jämförs med första upplagan (U 1). Korrekturet är försett med en stämpel, »Bröderna 

Lagerström / Stockholm», och daterat »25/9» (1911). I korrekturet finns inga hand-

skrivna ändringar av Sg. Förmodligen fick Sg åtminstone två exemplar av korrekturet, 

varav han ändrade i det ena och återsände detta till tryckeriet. Sidnumreringen i 

korrekturet är densamma som i U 1. 

Några ändringar har gjorts efter tredjekorrekturet och är av sådan art att det bör ha 

varit Sg som gjort dem. 

Tecknen i korrekturet består av inklistrade lappar, vilket tydligt framgår av synliga 

skuggor kring dem. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först redovisas varianten i MS, därefter tredje-

korrekturet och sist U 1. 

 

222:27  (3) är [SV etablerar romerska siffror, »III»] /  (3( är /  (3) är 

223:19 fornatt. o corinth / fornatt. o. eorinth / fornlat. o. corinth. 

223:21 i (ota) / i ota / Iota 

225:13 o.a. / O. A. / OCH ANDRA 

226:23 (Landet). / (landet) / (landet)». 

227:  3 (på Cypern) / Aous = / China och Cypern. / Canton // (på Cypern). / Aous = 

Kina och Cypern. / Canton // (på Cypern). / Canton 
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Jämförelse mellan fyra korrektur av ark IV 

Det första korrekturet (SgNM 64:2,7) innehåller de sju första sidorna (paginerade »01»–

»07»; motsvaras i U 1 av ss. 49–55) av ark IV och måste, med ledning av ändringarna, 

ligga först i tid. Det finns ingen stämpel på korrekturet. 

Det andra korrekturet (SgNM 64a:2,2) innehåller de följande åtta sidorna (paginerade 

»01–08»; motsvaras i U 1 av ss. 57–64; obs. att den blanka sidan 48 i U 1 inte finns med 

i varken det första eller det andra av dessa korrektur) av ark IV och måste, med ledning 

av ändringarna, ligga först i tid. Det finns ingen stämpel på korrekturet. 

Det tredje av dessa korrektur, ett tredjekorrektur av ark IV (SgNM 64:2,8) är försett 

med en stämpel, »Bröderna Lagerström / Stockholm», och daterat »25/9» (1911). 

Tydligt är att det gjorts ändringar efter tredjekorrekturet, möjligen av Sg. 

Det fjärde korrekturet (SgNM 64:2,9) har ingen stämpel eller anteckning som gör att 

det går att avgöra i vilken ordning korrekturet kommer. Varianterna i det fjärde 

korrekturet är identiska med det tredje korrekturet (SgNM 64:2,8) och redovisas därför 

inte särskilt i förteckningen nedan. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först redovisas varianten i MS, därefter det 

sannolika förstakorrekturet (SgNM 64:2,7), sedan SgNM 64a:2,2 följt av tredje-

korrekturet (SgNM 64:2,8). Sist redovisas varianten i U 1. 

 

229:14 betecknad / betecknas / betecknad / betecknad 

229:27 Tscharwa / Tschariva / Tscharwa / Tscharwa 

230:  1 Guwa / Gurva / Guwa / Guwa 

230:10 Dawo / Darvo / Dawo / Dawo 

230:15 Chän / Chán / Chän / Chän 

230:15 ‛en (arab) / en (arab) / En (arab) / En (arab) 

230:25 Siobe / Sivbe / Siobe / Siobe 

230:30 Östra Dächän / östra Dächán / östra Dächan / östra Dächan 

230:30 men Dächan / men Dáchan / men Dächan / men Dächan 

231:  5 Koronä / Koroná / Koroná / Koronä 

231:  9 gerna Orego / gärna, Orego / gärna Orego / gärna Orego 

231:10 Mest är / mäst är / mäst är / mest, är 
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231:18 Iowe / Iorve / Iowe / Iowe 

231:19 Dictionary / Dietionary / Dictionary / Dictionary 

232:12 Kalla (Kor (heb / kalla Kor, (heb.) / kalla, Kor, (heb.) / kalla, Kor, (heb.) 

232:31 räddningsplankan / räddninasplankan / räddningsplankan / 

räddningsplankan 

232:35 Manasa-rowa / Manasa-rowa / Manassa-rowa / Manassa-rowa 

233:  2 Huc / Hue / Huc / Huc 

233:11 Huc / Hue / Huc / Huc 

234:  8 Kores / - / Kones / Kores / Kores 

234:14 Schogun / - / Schagun / Schogun / Schogun 

235:  5 Kashiwabara / - / Kashiroabara / Kashiwabara / Kashiwabara 

235:11 A-donai / - / A-donnai / A-donai / A-donai 

235:33 Inagi / - / Inagi / Inaki / Inaki 

235:38 Tama / - / Tama / Tema / Tema 

236:  3 Ædes [SV löser upp ligaturen Æ] / - / Odes / Ædes / Ædes 

236:13 Kistä / - / Kistá / Kistä / Kistä 

236:29 Iwami / - / Irvami / Iwami / Iwami 

236:29 Suwo och Aki / - / Survo och A ki / Suwo och Aki / Suwo och Aki 

236:31 Hadrumetum / - / Hadoumetum / Hadrumetum / Hadrumetum 

236:34 Kammamim / - / Kammanium / Kammamim / Kammamim 

237:  9 Zipango / - / Lipango / Qipango / Qipango 

237:15 Joppe / - / Jappe / Joppe / Joppe 

237:24 litet / - / iitet / litet / litet 

237:28 (jap) Dai är / - / jap.). Dai är / Dai (jap.) är / Dai (jap.) är 

238:  9 Acus (lat) (Jfr: Belur-Tag). Kora / - / Acus (lat.) jmfr: Belur = tag; Kora / 

Acus (lat.); Kora / Acus (lat.); Kora 

238:  9 Korä / - / Korá / Kora / Kora 

238:33 Mayaikeusch / - / Mayaikensch / Mayaikeusch / Mayaikeusch 

238:34 Majaikeusch = för spetälsk / - / Majaikensch = för spetälsk / Mayaikeusch = 

spetälsk/ Mayaikeusch = spetälsk 

238:34 Schiu-Schiu / - / Schin-Schin / Schiu-Schiu / Schiu-Schiu 

238:35 Chiu af (heb) / - / Chill (af heb.) / Chiu (heb.) / Chiu (heb.) 
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238:37 Hakiz (heb) = / - / Hakis (heb. = / Hakis (heb. = / Hakis (heb.) = 

Jämförelse mellan ett sannolikt förstakorrektur och ett tredjekorrektur  
av ark V 

Det första korrekturet (SgNM 64a:2,3) är sannolikt ett förstakorrektur av de första åtta 

sidorna av ark V (paginerat »01–08» som motsvarar ss. 65–73 i U 1; alla bilder saknas i 

detta korrektur och därför innehåller U 1 ytterligare en sida). Korrekturet har ingen 

stämpel eller anteckning som visar vilket korrektur det är, men med härledning av 

antalet ändringar mellan detta och U 1 bör det vara ett förstakorrektur. I korrekturet 

finns inga handskrivna ändringar av Sg, men på två ställen har någon antecknat »obs!» 

(pag. »01» och »02»). 

Det bevarade tredjekorrekturet består av hela ark V (SgNM 64a:2,4). Korrekturet är 

försett med en stämpel, »Bröderna Lagerström / Stockholm», och daterat »25/9» (1911). 

I korrekturet finns tre handskrivna ändringar med färgpenna och blyerts, som fått 

genomslag i U 1; ingen av dem återgår till MS. Det är osäkert om ändringarna härrör 

från Sg; de redovisas separat nedan. 

Det finns ytterligare ett tredjekorrektur (SgNM 64a:2,5), försett med stämpel och 

daterat »25/9». Det finns inga anteckningar i detta exemplar och samma skillnader som 

finns i SgNM 65a:2,4 finns i detta (det redovisas därför ej nedan). 

Några ändringar har gjorts efter tredjekorrekturet och är av sådan art att det bör ha 

varit Sg som gjort dem. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först redovisas varianten i MS, därefter det 

sannolika förstakorrekturet, sedan tredjekorrekturet och sist U 1. 

 

240:  4 Ofvanstående / Ofvanstående / Vidstående / Vidstående 

240:20 den manliga / den manliga / den  m a n l i g a / den  m a n l i g a 

240:28 Ural-Altaiska / Ural, Altaiska / Ural-Altaiska / Ural-Altaiska 

240:33 »Bronsåldershatten» [teckning av en hatt] / »bronsåldershatten» [teckning av 

en hatt] / »bronsåldershatten» [xylografisk illustration av en hatt] / 

»bronsåldershatten» [xylografisk illustration av en hatt] 

240:35 var Ainos / var Ainos / vara ainos / vara ainos 
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241:  2 ut så här, och / ut så här, och / ut som bilden å sid. 63 visar, och / ut som 

bilden å sid. 67 visar, och 

241:  8 Japanerna. / Nu slutar jag för denna gång med antropologien. // japanerna. / 

Nu slutar jag för denna gång med antropologien. // japanerna. (Se sid. 68). // 

japanerna. (Se sid. 68). 

242:  6 opp. Kejsaren / upp. Kejsaren / upp. Och där stiger åter hebreiskan fram och 

ger utslaget: Miqedosch (heb.) är det heliga, eller templet, och Mikadon 

både satt instängd i Miqedosch och var själf Miqedosch = Mikado. Kejsaren 

/ upp. Och där stiger åter hebreiskan fram och ger utslaget: Miqedosch 

(heb.) är det heliga, eller templet, och Mikadon både satt instängd i 

Miqedosch och var själf Miqedosch = Mikado. Kejsaren 

242:18 ädel förnäm / ädel förnäm / ädel förnäm / ädel, förnäm 

242:18 [handskriven ändring i tredjekorrekturet: »assyrierna hette Satrapen», där 

»hette» är tillagt] 

242:21 [efter »hållen alltså.» i MS 6 r. str; finns även med i det första korrekturet] 

242:23 Hämeróo (gr) / Hämeróo (grek.) / Hämeróo (grek.), Emir (arab.). / Hämeróo 

(grek.), Emir (arab.). 

242:27 Seimei / Scimei / Scimei [handskriven ändring till »Seimei»] / Seimei 

243:  4 Tarmar) Areia / tarmar, Arcia / tarmar, Areia / tarmar, Areia 

243:11 Avtokiria / Avtokiria / Avtokeria [handskriven ändring till »Avtokeiria»] / 

Avtokeiria 

243:14 Hepomai (gr) / Hepomaiz (grek.) / Hepomai (grek.) / Hepomai (grek.) 

244:  2 passivum (= Niphal) / passivum (= Niphal) / passivum) = Niphal) / 

passivum (= Niphal) 

244:  4 Mareh / March / Mareh / Mareh 

244:25 Causativa / Cansativa / Causativa / Causativa 

244:25 Sase. Tabe / Sase-Tabe / Sase. Tabe / Sase. Tabe 

245:17 Huc / Hue / HUC / HUC 

245:23 Huc’s Resa / HUE’S »Resa / HUC’S »Resa / HUC’S »Resa 

245:24 J De Guignes’ / I DE GUIGNES’ / DE GUIGNES’ / DE GUIGNES’ 

245:24 turcs, des mongols / turcs des mongols» / turcs, des mongols / turcs, des 

Mongols 

 79



– TK 70 – 

246:12 eita / - / cita / eita 

247:19 Cumulus / - / Curnulus / Cumulus 

247:23 Madidus / - / Madidu / Madidus 

247:30 Æstus [SV löser upp ligaturen Æ] / - / Ostus / Æstus 

248:28 Augneo och [SV etablerar »Augeo»] / - / Argneo, och / Augneo, och 

248:29 Augeo äfven / - / Angeo äfven / Augeo äfven 

248:30 närmare Augeo / - / närmare Angeo / närmare Augeo 

248:31 Avxein / - / Avexein / Avxein 

248:35 Ganao (gr) / - / Gano grek.) / Ganao grek.) 

249:  4 Krysós (gr) / Krysös (grek.) / Krysos (grek.) 

249:  9 Charuz / - / Charur / Charuz 

249:16 Krysós / - / Krysös / Krysos 

249:19 Niphal / - / Nikhal / Niphal 

Ett andrakorrektur av ark VI 

Det bevarade andrakorrekturet består av ark VI (ss. 81–86; SgNM 64a:2,6). Korrekturet 

är försett med en stämpel, »Bröderna Lagerström / Stockholm», och daterat »25/9» 

(1911). I korrekturet finns inga handskrivna ändringar av Sg. Sidnumreringen i 

korrekturet är detsamma som i U 1. 

Några ändringar har gjorts efter andrakorrekturet, men de är av sådan karaktär att de 

sannolikt inte härrör från Sg. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först redovisas varianten i MS, därefter andra-

korrekturet och sist U 1. 

 

250:34 Nikko (jap) Detta / Nikko (jap.) Detta / Nikko (jap.). Detta 

251:24 [de 9 asterisker som finns på mitten av sidan i U 1 saknas i andra-

korrekturet.] 
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Strindbergs ändringar i tre exemplar av första upplagan 

Det finns tre stycken kända ändringsexemplar av Kina och Japan, här benämnda  

ex. »3», »4» och »160». Kina och Japan trycktes i 350 numrerade ex. och 

beteckningarna är desamma som de nummer exemplaren har. 

Ex. »3» av Kina och Japan finns på KB (SgKB 2002/56), dok. nr 70:10. På en 

inklistrad lapp på försättsbladet har Sg skrivit med svart bläck: »Rättadt och tillökadt / 

för sättning af 2a / upplagan! / Förf.». I exemplaret har Sg klistrat in sex handskrivna 

blad med ny text (skriven med svart bläck), efter delkapitlet »Kinesiska Glosor» och 

före kapitlet »Kina och Kineser» (texten ss. 202–204); denna etablering har granskats av 

Bo Ralph. 

Ex. »4» finns på KB (signum: N101:1). I exemplaret har Sg skrivit på försättsbladet 

»Korrigeradt af Författaren.» och på ett visitkort där namnet »August Strindberg» är 

förtryckt med versaler »Exemplar till K. Bs Läsesal / korrigeradt af Författaren.» med 

svart bläck. 

Ex. »160» ägs av Anita Persson, Stockholm. På omslaget till detta ex. står överst 

med rött bläck: »Henrik Berg / 11/10 1911. / Från förf.», ant. av Sgs hand. 

Många av ändringarna är desamma i alla exemplaren och återgår till MS-formen.  

Om det föreligger skillnader mellan exemplaren redovisas de nedan (när de andra 

exemplaren saknar en ändring markeras detta med »[saknas]»). 

Vid etableringen av texten i SV har ex. »3» varit ledande; alla ändringar däri förutom 

198:20 har accepterats. 

Ändringarna är tydligt gjorda med blyerts i alla ändringsexemplar. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först anges MS-varianten, därefter U 1 (i denna 

förteckning utgör beteckningen »U 1» bokupplagan för alla texter) och ändrings-

exemplaren i ordningen »3», »4» och »160». 

 

193:  9 Polyglott-Kunze / Polyglatt-Kunze / Polyglott-Kunze / Polyglott-Kunze  

/ [saknas] 

193:32 skriftspråket / skriftspråket / talspråket / talspråket / talspråket 

194:  1 talspråket / talspråket / skriftspråket / skriftspråket / skriftspråket 

197:10 Qväfva / sväfva / = qväfva / qväfva / qväfva 
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197:18 Kenthéo / Kenthio / Kenthéo / Kenthéo / [saknas] 

198:13 Wentschui / Wentschni / Wentschui / Wentschui / Wentschui 

198:20 före »Chaqidah» har Sg i »ex.3» och »ex. 4» skrivit: »Spatium!», dvs. 

blankrad. I »ex. 160» har han skrivit »Spatium». I MS finns en blankrad 

efter »Chaqidah» 

205:26 Orranda / Orrande / Orranda / Orranda / [saknas] 

207:12 Liukiu-öarne. (Taiwan / Liukiu-öarne. (Taivan / Liukiu-öarne (Taivan / 

Liukiu-öarne (Taivan / Liukiu-öarne (Taivan 

207:17 Oenone = Hainan / Oenone-Hainan / Oenone = Hainan / Oenone = Hainan / 

Oenone = Hainan 

209:16 öster Sumatra / öster Sumatra / öster om Sumatra / öster om Sumatra / öster 

om Sumatra 

210:  7 Houangti / Hauangti / Poanti / Houangti / Houangti 

210:  9 Iakkos (gr) / Iakkos (grek.). / Iakkos (grek.) Iaoh, Iah (heb) / [saknas]  

/ [saknas] 

210:11 David (heb) / David (heb.). / David (heb.). Tagos (gr) Tatius (lat) / [saknas] 

/ [saknas] 

210:14 Tikinos (gr) / Tikinos (grek.). / Tikinos (grek.). Decius (lat) / [saknas]  

/ [saknas] 

210:29 Galenos (gr) / Galenos (grek.). / Galenos (grek.). Inulus (lat) / [saknas]  

/ [saknas] 

218:25  = a (arab)  /  = a =  (arab.). /  = a =  (arab.). men  (forn rom) e 

 (syr La, Lo) / [saknas] / [saknas] 

229:18 ren. Det / ren. Det / ren eller är det från Schasha (heb) = Det värdiga. Det / 

ren eller är det Schasha (heb) = Värdig, upphöjd. Det / ren eller bättre af 

Schasha (heb) = värdig, Hög. Det 

231:  5 Kula, Hål. Gyrus / kula, plåt. Gyrus / kula. Gyrus / kula. Gyrus / kula. Gyrus 

238:  8 spets, pil) Acus / spets, pil; Acus / spets, pil; Thag (heb) = Tagg (sv). Acus / 

spets, pil; thag (heb); Tagg (sv) Acus / spets, pil; Thag (heb) = Tagg; Acus 

238:10 Im (heb = d:o) Jima / Im, Jima / Im (heb), Jima / Im (heb), Jima / Im (heb). 

Jima 

240:30 1435 / 1435 / 1405 / 1405 / 1405 
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242:  2 under bilden har Sg i »ex. 3» tillagt »Aino.» och i marginalen antecknat: 

»ob!»; under bilden i »ex. 4» har Sg tillagt »Aino.» och i marginalen 

antecknat »obs!»; i »ex. 160» har Sg tillagt »Aino.» under bilden; 

ändringarna har ingen motsvarighet i MS, däremot finns bildtexten i U 1 

243:  2 under bilden har Sg i alla tre ändringsex. tillagt »Koreaner.» och i 

marginalen antecknat: »obs!»; ändringarna har ingen motsvarighet i MS, 

däremot finns bildtexten i U 1 

247:  9 Blåst (sv) Ær (lat) / blåst; Or (lat.) / blåst; Aër (lat.) / blåst; Aër (lat) (lat.) / 

blåst; Aër (lat.) 

248:27 latinets Augneo / latinets Augneo / latinets Augeo / latinets Augeo / latinets 

Augeo 

250:34 Nicosia / Nicasia / Nicosia / Nicosia / Nicosia 

251:11 på svenska Tagg, af grekiska / på svenska tagg, af grekiska / på hebr. Thag 

svenska tagg, och grekiska / på hebr. Thag svenska tagg och af grekiska / på 

hebr Thag svenska tagg och af grekiska 

251:27 Fladstrand / flodstrand / fladstrand / fladstrand / fladstrand 

252:17 Tyrus Zor / Tyrus Dor / Tyrus eller Dor / Tyrus eller Dor / Tyrus eller Dor 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Kina och Japan förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

Beskrivningen nedan av de olika manuskript som tillsammans utgör original-

manuskriptet bygger delvis på Barbro Ståhle-Sjönells stencilerade katalog över »Gröna 

Säcken», kartongerna 39–67; hennes beskrivning har emellertid kontrollerats och 

kompletterats. Hela manuskriptet faksimileras i dok. nr 70:5. 

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 rött bläck, blyerts och färgpennor. 

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

med tecknet »Ψ». Bladen har, om inget annat sägs, inga spår av sättare. 

 

SgNM 64 innehåller: 

1,1  1 blad, med fem kinesiska tecken (liknande dem som återfinns i U 1; se 

»Tillkomst och mottagande» i SV 69, s. 261 f.) och rubriken »Kina och Japan. / 

Studier / af / August Strindberg». Till vänster om de kinesiska tecknen har 

någon annan än Sg skrivit med blyerts: »Omslag». På kanten av bladet är en 

lapp ur ett anteckningsblock fastklistrad där Sg har skrivit med blyerts: »Titeln 

bör göras af en Ritare efter original. Detta duger inte.» 

1,2+8  Omslag, med rubriken »Kinesiska Språkets Hemligheter». Ovanför rubriken är 

ordet »China» struket med blyerts, samma sak gäller »A.T.» som står under 

rubriken. Dessa beteckningar ströks antagligen i samband med att de fristående 

artiklarna – som publicerats i Afton-Tidningen – trycktes i bokform. Överst till 

höger står med röd färgpenna »1». 

1,3  8 blad, varav det första med rubriken »Kinesiska Språket / (och dess 

Hemligheter)»; motsvarar texten ss. 193–196. Sidorna är paginerade »1»–»8». 

Ovanför och till vänster om rubriken står med blyerts och anilin flera 

anteckningar, bl.a. »(Under strecket)» och »St 36» (som anger storleken på en 

av rubrikerna), av annan hand än Sg. Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

1,4+6  Omslag, endast med rubriken »Kinesiska Glosor». 
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1,5  5 blad, varav det första med rubriken »Kinesiska Glosor»; motsvarar texten 

ss. 197–199. Sidorna är paginerade »Kin. Glosor 1»–»Kin Glosor 5». Sidorna 

har spår av sättare. 

1,7  3 blad, varav det första med rubriken »Kinesiska Verber på Mai. / [Ändelsen 

mai är verbum mai = närmas, det grekiska maomai]»; motsvarar texten ss. 200–

201. Sidorna är paginerade »Chin verb på mai 1»–»Chin verb på mai. 3». 

Sidorna har spår av sättare. 

1,9+13  Omslag, med rubriken »Kina och Kineser». Överst till höger står med röd 

färgpenna »2». 

1,10  9 blad, varav det första med rubriken »Kina och Kineser»; motsvarar texten 

ss. 205:1–210:3. Sidorna är paginerade »»Kina 1»–»Kina 6», »Inskjutn. sid 6», 

»Kina 7»–»Kina 8». Inskottsmarkeringarna på pp. »Kina 6» och »Inskjutn. sid 6» 

är gjorda med färgpenna. Sidorna har spår av sättare. 

1,11  1 blad, med rubriken »Kinesiska Kejsare» och text motsvarar texten s. 210:4–

210:17. Sidan har spår av sättare. 

1,12  2 blad, varav det första med rubriken »Kinesiska Namn»; motsvarar texten 

ss. 210:18–211:27. Sidorna är paginerade »1»–»2». Sidorna har spår av sättare. 

1,14+25 Omslag, med rubriken »Kinesiska Språket». Överst till höger står med röd 

färgpenna »3». 

1,15+17 Omslag, med rubrikerna »Kinesiska Musiknotor» och »Kinesiska Skriftecken» 

och tecken och text som motsvarar texten s. 212:2–212:14. Markeringar med 

blyerts och färgpenna. 

1,16  2 blad, utan rubrik; motsvarar texten ss. 212:15–213:5. Sidorna innehåller 

sättarmarkeringar men är inte paginerade. 

1,18  18 blad, varav det första med rubriken »Kinesisk Skrift»; motsvarar texten 

ss. 213:6–225:11. Sidorna är paginerade »Kin. Skrift 1»–»Kin. Skrift 2», »3»–

»9», »Kin. Skrift 10»–»Kin Skrift 13», »14»–»16», »Kin. Skrift 17» och »18». 

Alla sidor utom fem stycken har inklistrade lappar (ur anteckningsblock) med 

text, mellan 2–7 lappar per sida. I förhållande till U 1 innehåller MS mycket 

text som strukits i U 1; det kan inte uteslutas att det ibland handlar om 

sättarmissar, men antagligen emanerar strykningarna också från Sg. Det finns 

även flera kvalificerade tillägg i U 1, som inte finns i MS, som måste härröra 

 85



– TK 70 – 

från Sg. Sidorna har ändringar med blyerts och färgpennor och innehåller 

sättarmarkeringar och avtryck av sättares fingrar. 

1,19–20 Omslag, med rubriken »China och Cypern» mitt på sidan. Omslaget innehåller 

text (ovanför och under rubriken) som motsvarar texten ss. 226:22–227:5; 

rubriken och ett ord i texten har ingen motsvarighet i U 1 och har inte 

etablerats i SV. 

1,21 1 blad, utan rubrik; motsvarar texten s. 227:7–227:15. Sidan är paginerad 

»Kinesisk Bokstafsskrift) / Ψ». Inskottsmarkeringen är gjord med färgpenna. 

1,22+24 Omslag, endast med rubriken »Kinesisk Skrift / och / Alfabetet». 

1,23 1 blad, med rubriken »Kinesisk Bokstafsskrift» och text som motsvarar texten 

s. 228. Sidan har fungerat som underlag för faksimiltrycket i U 1. På 

versosidan har någon annan än Sg längst ner gjort en anteckning med blyerts, 

ant. en storleksangivelse av faksimiltrycket. 

1,26+28 Omslag, med rubriken »Tibetanska Språket». Under rubriken har undertiteln 

»[Forts. på Isræl.]» strukits med blå färgpenna; ant. ströks denna i samband 

med bokutgivningen, när artikeln publicerades i AT hade den detta namn. 

Överst till vänster har någon annan än Sg gjort en anteckning med blyerts, ant. 

»7 sid». Överst till höger står med röd färgpenna »4». 

1,27 9 blad, varav det första med rubriken »Tibetanska Språket»; motsvarar texten 

ss. 229–233. Sidorna är paginerade »1»–»7», »7 / Ψ» och »8». P. »7 / Ψ» har 

klistrats fast med klisterlappar på p. »7». Sidorna har spår av sättare. 

 

SgNM 64a innehåller: 

1,1–2 Omslag, endast med rubriken »Japan» (ej reproducerat i faksimilen). 

1,3+5  Omslag, med rubriken »Japans Hemligheter». Överst till höger står med röd 

färgpenna »6». Överst till vänster har någon skrivit med blyerst »8 sid». Över 

titeln har någon gjort en markering med röd färgpenna. 

1,4  9 blad, varav det första med rubriken »Japanska Hemligheter»; motsvarar 

texten ss. 234–239. Sidorna är paginerade »1»–»9». Sidorna har några 

ändringar med blyerts och markeringar med färgpenna. Tillägget med blyerts 

på p. »3» (från »som Hachiman» till »som hette Hachiman») kan vara av någon 

annan än Sg. På versosidan av p. »8» står (upp och ned) »Nord-Amerikas 
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Indianer»; på versosidan av p. »9» står (upp och ned) överst till höger »B 59». 

Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

1,6+8  Omslag, med rubriken »Japanska Beröringspunkter / med / Vesterlandet». 

Överst till höger står med röd färgpenna »5». Överst till vänster har någon 

skrivit med blyerst »6 sid». 

1,7  12 blad, varav det första endast med rubriken »Japanska Beröringspunkter / 

med Vesterlandet»; motsvarar texten ss. 240–245. Sidorna är paginerade »1»–

»5», »6, 7, 8», »Jap. 9»–»Jap 12» och »13». Sidorna innehåller ett fåtal 

ändringar med rött bläck och blyerts. På pp. »1», »3» och »4» finns tomrum 

efter bilder som varit inklistrade (bilderna på ss. 240, 242 och 243). P. 2 har en 

rubrik som strukits över med blyerts, »Utgångspunkter». Längst ner på p. »5» 

har en remsa av ett blad klistrats in, där Sg skrivit två rader text. På p. »Jap 12» 

finns mitt på sidan en anteckning med blyerts (osäker läsart: »borg-man»), ant. 

ej av Sg. På p. »13» har en remsa av bladet rivits eller klippts bort i nederkant. 

Några sidor har högst upp på sidan anteckningar i blyerts som ser ut att ha 

suddats ut, t.ex. p. »Jap. 9». Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

1,9+11  Omslag, med rubriken »Japanska Språket». Överst till höger står med röd 

färgpenna »7». Överst till vänster har någon skrivit med blyerst »8 sid». 

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

ss. 246–249. Sidorna har ca 3–5 ändringar med rött bläck och blyerts per sida. 

Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

1,15+17 Omslag, endast med rubriken »Japanska Tungomålet». 

1,16  8 blad, varav det första med rubriken »Japanska Tungomålet». Ovanför 

rubriken finns två japanska tecken. Sidorna är paginerade »Jap Tungomålet 1» 

och »Jap Tung. 2»–»Jap Tung 8». Sidorna innehåller sättarmarkeringar. 

 

SgNM 40 innehåller: 

2,7  3 blad, varav det första med rubriken »Kinesiska Skriftecken / Jemförda med / 

Cypriska o.a.»; motsvarar texten ss. 225:12–226:21. Sidorna är paginerade 

»Kin Cypern 1»–»Kin Cypern 3». 
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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 

193   1 

196   7 

199 Kin. Glosor 4 

202 [texten tillagd i ett 

ändringsexemplar, se s. 81] 

205 Kina 1 

208 Kina 5 

211   1 

214 Kin. Skrift. 2 

217   5 

220   9 

223 14 

226 Kin Cypern 1 

229   1 

232   6 

235   2 

238   8 

241   3 

244 Jap 11 

247 Jap 2 

250 Jap Tungomålet 1 

253 Jap Tung 6 
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Textläget 

Kinesiska Språkets Härkomst I–II är en handskrift som utkom i en faksimilutgåva 1912; 

denna återges i sin helhet i dok. nr 70:11 (se kommentaren i textvol. s. 283 ff.). 

Originalmanuskriptet som fungerade som förlaga vid faksimileringen 1912 har inte 

återfunnits. Ett förkastat manuskriptblad till p. »1» i Första Samlingen (SgNM 64:3,1, 

dok. nr 70:12) finns bevarat även som faksimil (SgNM 64:3,2). I ett exemplar av 

faksimilutgåvan, Första Samlingen, har Sg gjort några ändringar (SgNM64:3,3,  

dok. nr 70:13). 
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Ändringar i ett exemplar av första upplagan 

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

Språkets Härkomst, Första Samlingen (SgNM 64:3,3), se dok. nr 70:13. I det övre högra 

hörnet av omslaget har Sg skrivit: »(Korr. och / tillökadt ex.)». 

Ändringarna är utförda med svart bläck på pag. 4 och 9 och 11 i Första samlingen. 

Först citeras formen i ändringsexemplaret, därefter formen i U 1. 

 

  4 förorätta o.s.v. Men från venster: Keoutao (chin) = Kotéo (gr) Chatah (heb) Hate 

(eng) / Hieroglyfen // förorätta o.s.v. / Hieroglyfen 

  4 Pägnymi (gr). / Men från venster = Keoupa (chin) = Kaph (heb) Gevo (gr) 

Gaffen (ty) Cava (lat) Kiefer (ty) = / [asterisk] // Pägnymi (gr). / [asterisk] 

  9 Sorg; Tease (eng = pina = Taosin (chin) Thoysso (gr) Tædet (lat) Taquiner (fr) / 

[asterisk] / Piao // Sorg. / [asterisk] / Piao 

11 Tiao, Dzao; [ett tecken har strukits och ett nytt inskrivits] = Yuch = Yuekchin 

(chin) = Iakek / Tiao, Dzao; [tecken] = Keou = Chiukoue (chin) = Iakek 

11 Men Dzaochiu (chin) = Didasko / Men Dzaokeou (chin) = Didasko 
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Övriga texter som etableras eller faksimileras i den 
textkritiska kommentaren 

I denna textkritiska kommentar till SV 70 etableras två 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. 257). Det är dels artiklarna »Det 

Förskingrade Israel» och »Svenska Förskriftens Stilar», som publicerades i Afton-

Tidningen 13/1 respektive 23/12 1912. Dessutom faksimileras i denna kommentar ett 

längre otryckt manuskript, vilket Sg tycks ha bedömt som mer eller mindre tryckfärdigt: 

»Hebreisk ABC-bok och Språklära för Nybegynnare [---]». 

I den textkritiska kommentaren till SV 69 etableras tre sekundära texter, artikeln 

»Indian-Språk» och de otryckta manuskripten »Inledning till Sveriges Anor» och 

»Sveriges Anor XVI». Där faksimileras även »En Svensk Ordbok. A, B (o. D, E, F i 

urval) [---]». Etableringarna är kontrollerade av Bo Ralph. 

Först återges den etablerade texten, därefter följer en kortfattad textlägesbeskrivning 

och variantförteckning (endast när det gäller »Svenska Förskriftens Stilar») samt en 

beskrivning av originalmanuskriptet. Beskrivningen av manuskripten bygger delvis på 

Barbro Ståhle-Sjönells stencilerade katalog över »Gröna Säcken», kartongerna 39–67; 

hennes beskrivning har emellertid kontrollerats och kompletterats. Om inget annat 

anges är texten skriven av Sg med svart bläck på bladens ena sida. Papperet är genom-

gående Lessebo Post. 
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Det Förskingrade Israel. 

Då man forskade efter Nordamerikanska indianernas ursprung, framkastades 

bland andra teorier den: att rödskinnen antingen skulle utgöras av rester från 

de 10 Israels stammar som försvunno efter Babyloniska fångenskapen eller 

av Kanaans urfolk fördrivet av Josua. Denna hypotes, grundad på språkliga 

överensstämmelser, bemöttes med den vanliga invändningen: fenicier, vilka 

ju seglat kring hela jorden. Men om man tar en fenicisk grammatika, som nu 

köpes för 2 mark hos Hartleben, så finner man att det är samma språk som 

hebreiskan. Och detta språk talades av kananéer, syrier, araber, filistéer och 

assyrier. 

Hypotesen om rödskinnen såsom hebréer kan jag nu granska bättre än i 

min förra artikel, och jag kastar mig därför mitt in i ämnet, som jag dock 

förberett. 

Om man betraktar Nord-Amerikas karta, så finner man ju en otrolig 

mängd ortnamn lånade ur Gamla Testamentet, och vilka man anser vara 

införda av engelska kväkare och holländska protestanter. Exempel: Salem, 

Bethany, Hebron, o.s.v. 

Ser man på staternas namn, så förstår man att Pennsylvanien kallas efter 

Penn och Georgien efter Georg. Men råkar man på indian-namnen, så blir 

man borta. Språket har dock bara sina knep för sig, som man snart 

genomskådar. På en av första sidorna i Dakota-lexikonet står t.ex. A-do’-

wan = sjunga, prisa. Skriver jag ordet i ett: Adowan så får jag grekiska 

Adein, Adòn, Odä (svenska Ett Ode), och hebreiska Adar = prisa. Strax 

efter finner man: a-na-ki-ci-pta-pi, som hopskrivet blir anakiciptapi, eller 

anakigoptan = Hämma, och vilket nog är rena grekiskan: Anakoptein, som 

också betyder hämma. Indianens Anapson betyder koka över, och grekens 

Anepséo betyder också koka över. Dessa ord äro icke lån, ty alla ord i 

lexikonet kunna med litet besvär finna sina fränder i våra döda eller 

klassiska språk. 

Mitt i Nordamerika ligger staten Iowa (Ejowa), troligen av samma rot 

som Ohio (Ohejo); och en indian-stam heter även Eheyennes eller 
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Chejennes. Nu säger ordboken att Ejowas invånare kallas Ayubha = De 

sömniga, men detta är troligen en synonym; jag menar att de även kallas De 

sömniga, och Ayubu betyder icke sömnig utan bullra. Söker jag däremot 

Ejowa, så finner jag verbet Iyeya, Iyeye, som betyder Vara, är; och den som 

läst aldrig så litet hebreiska finner strax att han står inför Jahve-namnet, som 

också böjes: Eheie, Ihei o.s.v. Men full bevisning lämnar indianverbet Iyeya 

= vara, då det förändrat till Hi-yeya betyder »förorsaka att någon blir». 

Detta är ju hebreiska verbets Hiphil-form, som är kausativ; och av Eheie blir 

eller skulle bliva Hi-Iehi = Hiyeya (indian). 

Straxt öster om Ejowa ligger Illinois. Där ha vi hebreiska = Elil, Gilajon 

= avgudar, men feniciska Illinu = Våra Gudar, hjälper på. 

Västerut ligger Idaho (som jag icke tvekar jämsätta med hebreiska 

Iehuda, som är Juda). Och där bodde Schoschonerna vid Missouri. Mischor 

är hebreiska och betyder Slätten, även Saron, och Sarons Liljor heta 

Schuschan (heb.), som liknar Schoschon, ehuru Schoschonerna icke liknade 

Liljorna på annat sätt än att de icke arbetade. Schasas (heb.) betyder 

plundra, och det stämmer bättre. Men Misraiter var en släkt i Juda (= Idaho, 

obs!), vilkas namn ju liknar Missouri. 

I Idaho ligga orterna Challis, hebreiska Schalisch = Vapenbyte; Missoula, 

som liknar Mesilla (heb.), en släkting till David, eller Mischael = En Levit. 

Nebraschta betyder Ljusastaken. Lakota (Dakota) på indianspråk = De 

förbundne, erinrar om Förbunds-tavlorna Lukoth Hagedoth. Eget nog synes 

Lakota i Lukoth och Dakota i Hagedoth. Mexico (Meschiko) kan vara 

Maschiak (heb.) = Översteprästen; och Michigan är nog släkt med 

Meschiko. Mischekan (heb.) är dock Stiftshyddan och Peru = Peroqet (heb.) 

= Förlåten. 

Alabama och grannen Oklohama väcka gammaltestamentliga 

föreställningar om Förgården = Aulam, Olam och Bama = Hög. Oklohama 

kan vara Tabernaklet = Ohalim, av Ohel = Tjäll. Men Esau hade en hustru 

som hette Ahalibama, eller Oholiba. Men Oholiba är också Jerusalem; och 

Ohola är Samarien. Ola-bama (heb.) = Höga Brännoffret. Wyoming 

(Wejomin) ligger till höger (öster) om Idaho (Juda). Och Jamin, Vejamin 
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(heb.) betyder intaga högra sidan; men då Benjamin heter Vinjamin i 

feniciskan, så kan Vinjamin vara = Wyoming. 

Minnesota liknar Menusoth (heb.) = Tillflyktsorter, men även Manasse. 

Minchathi (heb.) betyder dock Tackoffret. 

Canada kan vara av Kana (heb.) = Köpstad, Canne (heb.) = Grundfäste 

eller Kenath (heb.), en stad i Manasse (= Minnesota), i alla fall i Kanaan. 

Missouri betyder nog Översvämning, men det fanns även Misraiter i Juda  

(= Idaho). 

Mississippi av Maschab (heb.) = Vattningsränna, eller Siphei = 

Överflödande, men Mispa var också ett land i Gilead. Men Mississippi 

erinrar även om Mesopotamos, landet där Israel satt vid älvarna och gräto. 

Misbeah (heb.) är dock = Altaret. 

Utah eller Jutah är kanske släkt med Idaho (= Juda); eljest betyder Iother, 

Iuther (heb.), God, och mormonerna kalla landet Deseret = Honungsbi. 

Indianerna heta därstädes Eutaros, Yutahs. Och Juta hette en Levitstad i 

Juda (= Idaho). Att ordet Levit förekommer här, tyder ju på ett sammanhang 

med alla dessa ting som begagnades vid kulten i tabernaklet. 

Massachusetts kan vara av Mesukah (heb.) = Trångmål, eller Massa-

Chuz (heb.) = Förökelsens Hus. Dock var Emekkezez en stad i Benjamin. 

Erie kan vara av Ariel (heb.) = Guds Altare eller Arie = Lejon. Eri var 

dock Gads son och Eriter hette dennes efterkommande. 

 

* 

 

Indianernas namn har jag hastigt vidrört i föregående, men kan nu 

komplettera något. 

Apalacher äro närmast Apallagä, Apalasso (gr.) = Frigjorda. 

Irokeser kunna vara från Jeriko, men Iarekka (heb.) betyder de Innerst 

boende. 

Chenooker av Chanukkah (heb.) = Invigning, Offer, men Hanok var 

Kains son, och keniterna avkomlingar. 
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Algonkin från Alleghany av Al = Hög och Gahn = Trädgård, men liknar 

Elkana. 

Pawnies, Pani i Kansas och Teschas! Kan detta vara Puni, Phóniker, 

Fenicier. Kansas kan ju vara Chäné = Kananéer. Berget Apache i Teschas 

kan vara Aphik, flera orter i Kanaan. 

Men nu kommer styckets clou. Berget Ozarka med det pittoreska, 

ovanliga namnet, ligger i Kansas, Kananéernas, alltså Punernas (= Pawnies) 

land, och Ez-Zarka hette en flod i feniciernas land. 

Här har alltså varit fenicier framme; men även Hebréer, Gebri, Gibrith, 

Ibri (utan Ajin), Iberier, Hibernier (Irer, jfr Erie-sjön). 

[Det fanns ett gammalt gömställe på östra kusten av Svarta Havet, där 

förlupna stammar satt sig ner vid Montes Coraxici. Och bland deras namn 

spöka mångahanda. 

Colchi (indianerna Koloscher), Abasgi (= Apacher eller Atabasker, obs. 

Basker!), Suani (= Suioner! »mellan Svarta och Kaspiska Haven». Jakob 

Ekelund!), Heniochi (= Chenouk-indianer), Zichi (= Sioux), Creetæ (Cree, 

Creek-indianer), Iberi (= Ghibri, Ibri = Hebréer).] 

Ett enda ögonkast på rödskinnens religion skall bestyrka detta. 

Den Store Anden kallades även Manitou, men Manitou betyder icke så. 

Det lilla u i slutet är ett b, ty i ortnamnet Manitoba synes det. Manitob(-u) är 

på hebreiska (all god) Gåvas givare, kortast Gode Givaren. Men grekiska 

Mantis är Oraklet. Nu funnos Matchi = den Onde Anden, som på hebreiska 

heter Maziq = Demon; och den gode = Kitchi, som kan vara Kischeron 

(heb.) = God. 

Och nu slutar jag med Iehovah som jag fann i Iowa (Ejowa). 

Det finns i Dakotaspråket flera verb som likna Iyeya (ind.) = Ihejeh 

(heb.) = Vara. Men där de verben skiljas från hebreiskan, råka de in i 

grekiskan och latinet. Eya (ind.) betyder Säga = Ajo (lat.). 

Iyaya (ind.) betyder Gå = Eimi, Io, Iäs (gr.). 

 

* 
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Men vem har satt dessa namnen på stater och orter? Indianerna! Och dessa 

måtte ha kunnat sin hebreiska och grekiska ordentligt, då inga djärva 

ljudskridningar äga rum. 

Och detta ökenvandrande folk, boende i tjäll, utan städer, det är ju som 

Israels barn. 

Jag har icke läst Manoch Ben Israel, och icke Kingsborough, vilka båda 

förfäkta denna mening; men jag tror jag får lov att läsa dem; ty nu är jag 

övertygad om att Nord-Amerikas indianer voro från Kanaan eller Fenicien, 

som är nästan samma sak. Aztekerna i Meschiko, det var annat folk, ty de 

byggde städer, och Astikos är grekiska och betyder: Stads-bor. 

 

Afton-Tidningen 13/1 1911. 
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Kommentar till »Det Förskingrade Israel» 

»Det Förskingrade Israel» publicerades i Afton-Tidningen 13/1 1911. Artikeln följdes 

av »Tibetanska Språket. (Forts. på Israel.)», som publicerades i samma tidning 18/1 

1911 (se textvol. s. 267). 

Originalmanuskriptet till »Det Förskingrade Israel» är förkommet och texten har 

etablerats efter tidningstrycket, U 1 (dok. nr 70:14). 
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Svenska Förskriftens 
Stilar. 

En julklapp till Svenska Skolbarn 
från 

August Strindberg. 

När svenska barn lära sig skriva, så märka de icke genast, att bokstäverna 

äro olika mot Abc-bokens tryckta. De stora skrivtecknen likna tämligen 

trycktyperna, ehuru de äro avrundade. Det skrivna stora  är ju ett 

avrundat . Men det skrivna kan äga andra anor än latinets och 

grekiskans . Detta  är även och snarare grekiska lilla  som blivit 

förstorat. Och detta grekiska  är arabiska , som heter Ain, men av 

syrierna uttalades som . Men syrierna hade en vokal  som upprättad 

blir . 

Det lilla skrift-  är icke latinets eller grekiskans stora , icke heller 

grekiska , utan snarast det syriska , som blivit upprest . Nu bör 

man veta att en bokstav kan ligga, stå och vändas om, utan att ljudet 

förändras. Romarne skrevo sålunda  eller ; och de mongoliska folken 

reste upp de syriska, vilka äro liggande. Svenska förskriftens lilla  är nog 

grekiska , men detta återigen är arabiska  = l, inuti ett ord. Att svenska 

förskriftens l är arabiskt, är icke mera märkvärdigt än att våra siffror äro 

arabiska. 

Svenska förskriftens lilla  är grekiska . Men när vi i tredje klassen 

började skriva grekiska glosor, förbjödos vi att skriva grekiska  som 

svenska a. Och nu först förstår jag varför. Det grekiska  är arabiska  = 

H som man lagt ikull = . A är strupljud som H och de äro ofta likvärdiga. 

Vårt lilla g liknar också a; och grekiska  = g är precis arabiska  = H, 

som liggande var  (grekiskt litet a). 

Vårt lilla skriv-zäta  är allra närmast syriska  = (ade), och liknar 

icke alls grekiska  (zäta). 
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Vårt lilla h liknar icke latinets H utan mest arabiska  (Hemse) som 

upprest blir . Det liknar något grekiska  (äta) som verkligen i stora 

alfabetet blir H men uttalas som Ä, ehuru det i äldre tider ljöd som h. 

Vårt lilla d är grekiska , som bättre synes i tyska förskriften ; men 

grekiska  är nog syriska T =  fastän lite bakvänt. Ty i tyska förskriften 

tecknas stora D så här  som är precis grekiska  = Täta = Th. 

Vårt långa  som är h i tyska förskriften tyckes vara arabiska  med 

ligaturer. 

Vad förskriftens siffror angår, så uppgivas de vara från arabiskan, men de 

äro icke alla lika, och araberna begagna dessutom två beteckningar, den 

andra lånad från Indien. I likhet med hebréer och greker brukade araberna 

sina bokstäver till siffror. Om vi nu se på våra siffror, så se de ut så här: 

 kan vara arabiska  = a och 1. 

. Den liknar ett stort  (= q), och finns icke i arabiskan, som tecknar 

tvåan med sitt B =  eller med indiska . Detta  kan vara grekiska 

Koppa  som i latinet blev Q, varav tyska förskriftens  och vårt q. Men 

syriska  = Th upprest blir  och liknar mera . Men arabiska Ch =  

blir bakvänd och upp-nervänd en baklänges  =  , som dock i syriskan 

blir rättvänd =  = . 

 eller : I den förra 3 synes grekiska  omvänd. I den senare är 

arabiska , som  final och betecknar 3. 

: är varken arabisk eller indisk, icke heller grekisk eller romersk siffra. 

Den kan dock vara arabens 4:e bokstav  (D) som blivit rest , men 

arabens 4 tecknas , som också är , dock i början av ett ord. 

: tecknas av araben , som är femte bokstaven H, men icke liknar 5. 

Arabiska  som är  och tredje bokstaven liknar en bakvänd 5. 
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: är arabisk  = 6, men opp och nervänd  = 6. Men mera grekiska  

som är =  och 6. 

: är mest lik hebreiska  =  som är 7. 

: är arabisk  = 8. 

: är indisk (arabisk)  = 9; eller syrisk  omvänd . 

Att våra siffror voro arabiska visste vi förut, men nu kommo vi 

österlandet närmare genom bokstäverna också. 

Men om vi skulle gå till yttersta Östern och betrakta några kinesiska 

skrivtecken skola vi finna att vi, otroligt nog, äga något gemensamt med det 

folket, som nu utkämpar sin vackra befrielsestrid mot främmande inkräktare 

och tyranner, där deras Engelbrekt heter Sun Yat-sen. 

Den kinesiska skriften är nog den märkvärdigaste av alla, ty den är ofta 

på en gång hieroglyf och ljudbeteckning, stundom förkortning och 

monogram. Men genom utveckling till en bestämd stil har svårigheten att se 

likheterna betydligt ökats. Ett exempel från annat område skall belysa saken 

i förväg. I detta syriska ord  uttalat Pekid står vokalen i inunder och är 

den mikroskopiska . Det dröjde länge innan mitt öga såg att  var samma 

som grekens och romarens , som är vårt . Så mycket gör storleken till. Nu 

har kinesen tagit  och satt arabens  = u, eller hebréerns  rätt över och 

därav gjort ett monogram  som också uttalas Iu. 

 Här står kinesiskt Ki. Det var icke lätt att se hur detta tecken bestod av 

ett hebreiskt  = K och ett grekiskt , som är vårt i med prick över. 

Förstorar man bara grekiska , så har man kinesiska , som även kan vara 

arabiska Ya = . 

Men nu är kinesiska  = hebreiska  = K, som är romarens  som är 

vårt C. 

Och kinesens  = i är vårt  utan prick. Men därvid bör märkas att de 

kinesiska skrivtecknen endast i sammansättningar få dessa ljud; vart för sig 

har ett annat namn, dock icke alltid. 

 Här står kinesiskt Toi (Tun).  är ju grekiska  som är vårt t, 

förstorat = , vilket alltså är mera likt det kinesiska.  som sitter mitt över 

kan vara ett stiliserat  = u. 
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Men greken skrev Ton med förkortning så här: . 

 Detta är kinesiskt Ki, som lagt omkull  är grekiskt Ki, som är vårt X. 

 Detta är grekiska  som är vårt B. 

 Detta är , eoliska , som är vårt F. Och  är vårt i utan prick = 

grekens . 

Men man får vara försiktig, ty ett tu tre är man inne i andra alfabet, men 

med samma tecken, vilket antyder förväxling.  kan nämligen vara ett  

som är romerskt eller omvänt arabiskt . 

Den som vill veta mera må läsa min sista skrift om Kina–Japan, där man 

även får veta att alla folk äro i släkten med varandra, och att man därför icke 

skall hata främmande folkslag ännu mindre förgöra dem, ty då förgör man 

liksom sig själv och sina egna. 

 

Afton-Tidningen 23/12 1911. 

 

 110



– TK 70 – 

Kommentar till »Svenska Förskriftens Stilar» 

»Svenska Förskriftens Stilar» publicerades i Afton-Tidningen 23/12 1911. MS och 

tidningstrycket (U 1) faksimileras i dok. nr 70:15 resp. 70:16. 

Vid skanningen av tecknen har Samlade Skrifter 53 använts som förlaga. I ett fall har 

ett tecken skannat från en kopia av U 1 använts (siffran »8» i texten »g är precis 

arabiska  = H»). 

Av skillnaderna mellan MS och U 1 går inte att avgöra om Sg läste korrektur. 

Utgivarändring 

En utgivarändring har gjorts i förhållande till MS och U 1: »Att Svenska förskriften l» 

har ändrats till »Att svenska förskriftens l» (107:19; sid- och radhänvisning ges till 

föreliggande textkritiska kommentar). 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Först redovisas MS, därefter U 1. Sid- och radhänvisningar ges till föreliggande 

textkritiska kommentar. 

 

107:28 (ade) / (ode) 

110:10 i slägten med / i släkt med 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till »Svenska Förskriftens Stilar» förvaras på Kungliga Biblioteket 

i Stockholm, SgNM 40:1,2–4, vilket består av: 

 

1,2+4  Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Svenska Förskriften.». 

1,3  7 blad (Lessebo Post), varav det första med rubriken »Svenska Förskriften». 

Till höger om rubriken är överstruket med blyerts: »(Kasseras: Siffrorna är 

vest-arabiska = Guabar)» (osäker läsart), som skrivits med blå färgpenna. 
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Sidorna är paginerade »1»–»7» och har sättarmarkeringar. P. 2 är avklippt 

(eller avskuren) ca tre cm nertill. 
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Kommentar till faksimileringen av »Hebreisk ABC-bok» 

I denna textkritiska kommentar till SV 70 faksimileras ett manuskript i Gröna Säcken 

som har rubriken »Hebreisk ABC-bok / och / Språklära / för / Nybegynnare. / 

[Outgifven.]» (SgNM 42:6), dok. nr 70:17. 

När detta manuskript färdigställdes är oklart. Det tiosidiga förordet i manuskriptet 

måste ha tillkommit, eller fullbordats, efter författandet av Världs-Språkens Rötter 

eftersom Sg hänvisar till denna skrift i det. 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till »Hebreisk ABC-bok / och / Språklära / för / Nybegynnare» 

förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm, SgNM 42:6, vilket består av: 

 

6,1+22 Omslag (Lessebo Post), med rubriken »Hebreisk ABC-bok / och / Språklära / 

för / Nybegynnare. / [Outgifven.]». Ordet »[Outgifven.]» är skrivet med 

blyerts. 

6,2+4 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Förord». 

6,3 10 blad (Lessebo Post), varav det första med rubriken »Förord». Sidorna är 

paginerade »F.1»–F.10» med färgpenna och svart bläck. På p. »F 3» finns ett 

slaktat tryck inklistrat med text på hebriska ur Genesis (1 Mos). P. »F.10» har 

rubriken »Till Lärjungen». 

6,5 6 blad (Lessebo Post) och en lapp (1/2 Lessebo Post), varav det första bladet 

med rubriken »Hebreiska Bokstäfverna». Sidorna är paginerade »1»–»2», 

»Ψ 2», »3», »3Ψ a» och »3) b»–»3) c». På pp. »1» och »2» slaktade tryck 

inklistrade. P. »2» har rubriken »Vokalerna». Inskottstecken med färgpenna. 

6,6 26 blad (Lessebo Post) och en lapp (1/2 Lessebo Post), varav det första bladet 

med rubriken »Konsten att läsa Hebreiska opunkterad / kan läras af Arabiska 

ljudlagarne». Sidorna är paginerade »1»–»2», »4»–»13», »Ψ 13», »14», »14 Ψ 

a», »15) a»–»15) b», »16»–»25» med svart bläck och färgpenna. P. »1» har en 

fläck av rött lack på den övre kanten av sidan. På pp. »4», »15) b» och »19» är 

slaktade tryck inklistrade. Inskottsmarkeringar med färgpenna. 

 115



– TK 70 – 

6,7+16 Omslag (Lessebo Post), med rubriken »Exempel / till / Hebreisk Ordbildning». 

6,8 2 blad (Lessebo Post), varav det första med rubriken »Öfvergångar». Sidorna 

är paginerade »Hebr. Ljudl. a»–»Hebr. Ljudl b». Överstrykningar och 

markeringar med färgpenna. 

6,9 2 blad (Lessebo Post), varav det första med rubriken »Exempel till / Hebreisk 

Ordbildning». Sidorna är paginerade »1»–»2». P. »2» har en inklistrad lapp (ur 

ett anteckningsblock) med text som strukits över med blyerts. 

Inskottsmarkering med färgpenna på p. »1». 

6,10–15 6 blad (Lessebo Post), utan rubrik. Sidorna är paginerade överst till vänster 

»3»–»8». Pp. »3» och »8» har överst till höger pagineringarna »Seh» 

respektive »Th». Även rött bläck, färgpenna och blyerts. 

6,17+21 Omslag (Lessebo Post), endast med rubriken »Inversions-Fenomenet». 

6,18–20 3 blad, utan rubrik. Sidorna är paginerade överst till vänster »1», »3» [sic!] och 

»2». På bladen är lappar (ur anteckningsblock) fastklistrade. Även blyerts. 
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Dok. nr 70:  1.  MS till Världs-Språkens Rötter. 

Dok. nr 70:  2.  Världs-Språkens Rötter, U 1. 

Dok. nr 70:  3.  Korrektur till »Tablå öfver de 214 nycklarna» i Världs-Språkens 

Rötter. 

Dok. nr 70:  4.  Ändringsex. av Världs-Språkens Rötter. 

Dok. nr 70:  5.  MS till Kina och Japan. 

Dok. nr 70:  6.  Kina och Japan, U 1 (U 2). 

Dok. nr 70:  7.  »Kinesiska Språket och dess hemligheter», Afton-Tidningen 31/12 

1910. 

Dok. nr 70:  8.  »Kina och Kineser», Afton-Tidningen 8/4 1911. 

Dok. nr 70:  9.  »Japanska Hemligheter», Afton-Tidningen 21/1 1911. 

Dok. nr 70:10.  Ändringsex. av Kina och Japan, SgKB 2002/56. 

Dok. nr 70:11.  Kinesiska Språkets Härkomst I–II, U 1. 

Dok. nr 70:12.  Förkastat manuskriptblad till p. »1» (SgNM 64:3,1) i Första 

Samlingen av Kinesiska Språkets Härkomst. 

Dok. nr 70:13.  Omslag och tre ändringssidor till Kinesiska Språkets Härkomst, Första 

Samlingen (SgNM 64:3,3). 

Dok. nr 70:14.  »Det Förskingrade Israel», Afton-Tidningen 13/1 1911. 

Dok. nr 70:15.  MS till »Svenska Förskriftens Stilar». 

Dok. nr 70:16.  »Svenska Förskriftens Stilar», Afton-Tidningen 23/12 1911. 

Dok. nr 70:17.  »Hebreisk ABC-bok», otryckt MS. 
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Dok. nr 70:1. MS till Världs-Språkens Rötter.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dok. nr 70:2. Världs-Språkens Rötter, U 1.













































































































































































































Dok. nr 70:3. Korrektur till »Tablå öfver de 214 nycklarna» i Världs-Språkens Rötter.



Dok. nr 70:4. Ändringsex. av Världs-Språkens Rötter.



































Dok. nr 70:5. MS till Kina och Japan.

































































































































































































































Dok. nr 70:6. Kina och Japan, U 1 (U 2).

























































































Dok. nr 70:7. »Kinesiska Språket och dess hemligheter», Afton-Tidningen 31/12 1910.





Dok. nr 70:8. »Kina och Kineser», Afton-Tidningen 8/4 1911.





Dok. nr 70:9. »Japanska Hemligheter», Afton-Tidningen 21/1 1911.







Dok. nr 70:10. Ändringsex. av Kina och Japan, SgKB 2002/56.































































































Dok. nr 70:11. Kinesiska Språkets Härkomst I–II, U 1.











































































Dok. nr 70:12. Förkastat manuskriptblad till p. »1» (SgNM 64:3,1) i Första Samlingen 
av Kinesiska Språkets Härkomst.



Dok. nr 70:13. Omslag och tre ändringssidor till Kinesiska Språkets Härkomst, Första 
Samlingen (SgNM 64:3,3).









Dok. nr 70:14. »Det Förskingrade Israel», Afton-Tidningen 13/1 1911.





Dok. nr 70:15. MS till »Svenska Förskriftens Stilar».

















Dok. nr 70:16. »Svenska Förskriftens Stilar», Afton-Tidningen 23/12 1911.







Dok. nr 70:17. »Hebreisk ABC-bok», otryckt MS.
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