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En 1600-talsvisa som »Nachspiel».
T extk ritisk t behandlad.

Av B e rn h a rd  R is b e r g .

I Samlaren för 1892 (årgång 13) inflöt en längre uppsats »Bidrag till 
kännedomen om 1600-talets dramatik», vari Henrik ScMck efter en sak
kunnig inledning (s. 5—20) meddelade fyra dramatiska 1600-talsalster 
(s. 21—90). Två av dessa, som hämtats ur bd 1146 i 4:o av den Nordinska 
handskriftsamlingen i Uppsala, äro »Nachspiel» till antagligen i Uppsala 
vid Distingen uppförda »komedier» eller »tragedier» med ungefär samma 
farsartade uppgift som satyrspelet efter de allvarliga tragedierna i det 
forntida attiska dramat.

Båda ha, såsom jag funnit vid inspektion av bandet, avskrivits av samma 
person i ett sammanhang på två 16-sidiga ark så, att det förra stycket på 
prosa om »Den olyckeligen gifte Putzdrummel» slutar på förra arkets 
sista sida och därefter omedelbart på samma sida följes av den visa, som 
avses i denna uppsats, »Nackspiel1 uti een wijsa stält och repraesenterat 
genom 5 Personer», som fyller ark 2 med undantag av några blanka sidor 
på slutet. Detta visar tydligt att skrivaren samtidigt fått båda styckena 
att avskriva och endast dessa. Yid den kritiska behandlingen av vis
texten (som läses å s. 58—71 i Samlaren) kan därför också prosastycket 
(å s. 72—90) i någon mån göra tjänst för bedömandet av visavskriftens 
kvalitet och tillförlitlighet.

Att denna visa på 59 sexradiga strofer, sådan den föreligger i Samlaren, 
också är allt annat än tillförlitlig, fastän blott en enda rättelse (av sig 
till tig i str. 50) gjorts i trycket, märkte jag redan då bandet kom ut och 
jag antecknade några givna rättelser i mitt ex. av Samlaren. Att jag nu, 
efter nära ett halvt sekel, återkommer med en utförlig textkritisk behand
ling av denna visa och just av denna visa, har flera orsaker.

Den förnämsta är, att jag, såsom någorlunda driven textkritiker1 2, nu 
vågar se som en uppgift att påvisa, hurusom den omfattande och mycket 
förtjänstfulla verksamhet, som från 1800-talets senare årtionden pågått 
hos oss med utgivande i diplomatiskt tryck (ev. nytryck) av äldre svensk 
litteratur, särskilt diktverk, icke alls eller åtminstone i ytterst ringa mån 
fullständigats med en vetenskapligt hållen kritisk behandling av samma 
texter, något som dock ofta varit behövligt eller rent av nödvändigt.

1 Så skrives ordet i N (jag använder denna förkortning för Nordin 1146).
2 Jag hade under mina klassiska studier särskilt intresserat mig för textkritik och 

1891 disputerat med en textkritisk avhandling om Aischylos’ »Agamemnon», som kort 
efter följdes av en liknande rörande Propertius’ elegier. Senare har jag fortsatt denna 
verksamhet också beträffande flera alster av svensk diktning.
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Härvid bar jag också velat ge våra nordister ocb litteraturhistoriker en 
påstöt att, under tillgodgörande av för länge sedan utbildade metoder, 
söka avhjälpa de större eller mindre skador, som särskilt de skönlitterära 
originalen utsatts för, mest genom obildade avskrivares (resp. sättares) 
förvållande, med påföljd att framställningen mångenstädes blivit van
ställd eller helt meningslös och sålunda onjutbar, t. o. m. för utgivarna 
själva.

Ytterligare en anledning till mitt val av textkritiskt objekt har varit 
att detta nachspil, som är ett av de mycket få bevarade i sitt slag, har 
ett ej ringa litteraturhistoriskt intresse och på samma gång i sitt tillrätta
lagda skick måste anses äga ett ej ringa litterärt värde.

Trots att några motiv hämtats från Vergilius’ ekloger, varom nedan 
närmare, har det en ganska skicklig och tillika originell komposition. 
Genom ett dramatiskt framförande av en anständig och en mera rustik 
herde, den förre försmådd och den senare villigt bönhörd av sin utvalda, 
ledas alla personerna fram till besjungande av Pan såsom herdelivets 
befrämjare »efter gammalt lag» »på den dag som är satt Pan till ära», 
såsom det heter i str. 29, vilket bör ha varit en dag under Distingen i 
Uppsala, där studenter spelade på 1680-talet.

Man skulle kunna tro, att denna festdag är ett godtyckligt påfund 
— Yergilius nämner intet om en sådan dag —, men så torde ej vara fallet. 
Den folkliga och folkkära Lupercaliefesten i Rom, som fortlevde långt 
fram i medeltiden, var ägnad åt den med Pan identifierade Faunus såsom 
vargavvärjare (Lupercus av lupus, varg, och arceo, avvärja) och alltså 
boskapens beskyddare, och denna fest firades den 15 februari. Men nu 
var också Distingen i Uppsala en februarifest och en boskapsmarknad, 
såsom den ännu nämnes i våra almanackor. Uppenbarligen var då visan 
avsedd att fira Distingen just såsom betydelsefull för lantbefolkningens 
näring.1 Och åskådarna bli således härigenom själva intressenter i den 
hyllning av lantlivets gudomlige främjare, som får en så drastiskt kraftig 
formulering i slutet av visans båda avdelningar (str. 34—36 och 57—59).

Vad visan som rent litterär produkt angår, tänker sig Schuck, att 
»avslutningen med dess friskt burleska ton», som förråder en stillikhet 
med Israel Homströms visor, kan tyda på ett verk av denne, enär han 
ännu under förra delen av 1680-talet måste ha varit student i Uppsala, 
där han inskrevs som minderårig 1675. En likhet ligger verkligen i de 
mer eller mindre drastiska jämförelserna om Elins behagligheter i Holm
ströms »En Fiskare-Brors Wijsa» och om de båda herdinnornas i nach
spilet; ingen av likhetssynpunkterna är dock gemensam för de båda vi
sorna. En rent språklig beröring finns emellertid i det ovanliga substan
tivet krympa (=stackare), som påträffas i bägge. Å andra sidan före
komma i nachspilet verbet sniga (=  smyga) och adverbet åg (=  ock), 
vilka tillhöra götadialekter; men Holmström, såsom född i Stockholm 
och sedan boende i Uppsala, hade på 1680-talet knappt kunnat känna 
andra folkmål än uppländska. Se dock nedan om »sniga».

Vad diktion och rimning vidkommer, är nachspilet ovanligt korrekt 
för att tillhöra 1600-talet. Rimningen är, kan man säga, perfekt, medan 
vid denna tid och även i början av nästa århundrade halvrim av olika slag

1 I Horatius Od. III 18, där Faunus hyllas i och för en lokal byfest i december, säges 
han även gynna grödan.
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voro ytterst vanliga, särskilt vid de tvåstaviga rimmen. Också Holm
ström är i sina verser, både de mer vardagliga och de mer högtidliga, rätt 
vårdslös såväl i språkformer som rim. Bland de senare kunna exempelvis 
anföras storma — svärma, styrker ■— drycker, vara — förklarar, drager 
— lagar, för att nämna fyra olika halvrimsformer. Nu kunde det visser
ligen tänkas, att om Holmström vid akademien skulle förfärdiga sin 
första stora dikt för offentligheten, han då nedlagt särskild omsorg på 
det tekniska. Yare sig nu han eller någon annan diktat visan, så är denna 
bevis på en mer än vanlig begåvning hos författaren liksom på hans för
trogenhet med den burleska franska stilen.

Jag övergår nu till textkritiken. Därvid följer jag strof ordningen, men 
citerar endast så mycket av texten, som synes nödvändigt för att belysa 
rättelsens rimlighet. Den som önskar grundligare penetrera samman
hanget vid bedömandet av mitt resonemang, bör ha S1 till hands. Denna 
text är emellertid behäftad med flera felläsningar av manuskriptet, vilka 
på sin plats skola anges.1 2

Att scenanvisningar helt saknas, må också på förhand nämnas.
Str. 2 v. 3. Här står seyen som rimord till vägen. Talformen var ju på 

denna tid vanlig också i skrift och användes här överallt i N utom i str. 6, 
där det står Säg ut, men skriftformen kom givetvis till användning, när 
rimmet så föranledde. Samma rimanpassning måste antas i str. 8 och 22, 
där rimordet är äger. I str. 27 är däremot seya rimmat med wäja.

Str. 4 v. 4—5:
Ehr hiord och F åår oskadde gå:
Den tryter än ey gräs och beet.

Här väntar man Dem, och så står det också mycket riktigt i N.
Str. 12 v. 1—4:

E y solen någon gång upstiger 
S å bittigt eller sent bortgår

Som  hon ey seer m ig hwart iag snijtter (?)
Och för Celinde koja står.

I N står verkligen snijtter (? är tillsatt i trycket), men rimordet och sam
manhanget visa, att det obefintliga ordet snita måste utbytas mot snijger 
(=smyger). Eller skulle förf. (jfr inledningen här) ha skrivit smijger 
(d. v. s. smyger)1? I så fall skulle här föreligga ett halvrim, men tillika den 
uppsvenska verbformen. På 1600-talet rimmade man också gärna i 
med 2/, eftersom de vanligen skrevos lika: ij.

Str. 15—19 utgöra Damons bevekliga tal till Celinde, vilket han här 
upprepar för vännen Menalcas, liksom han i str. 1 klagat för himmelen. 
Detta parti är ganska nära beroende av Vergilius’ andra eklog, som åter
ger herden Corydons fåfänga klagan för skogar och berg över den sköne 
Alexis’ spotskhet.

Str. 15 v. 3—4:
Jag är sielf om m in  skapnad trygger,

Jag såg m ig sidst u ti wår wråå.

1 Denna förkortning använder jag för Samlaren 1892.
2 De många skiljaktigheterna ijtråga om skiljetecken, stora eller små bokstäver samt 

stavning förbigår jag såsom oväsentliga.
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Det sista ordet är felskrivning för åå, tydligen vållad av det föregående 
ordet med samma bokstäver och början på w. I str. 18 talar Damon 
också om sin »fiskrika åå», och i förebilden hos Yergilius säger Corydon:

— »i den lugnade vågen
Nyss vid stranden såg jag min bild: Om den icke bedrager,
Fruktar jag icke för Dafnis, i fall du med billighet dömer».1
I samma str. 15 är Daphnes felskrivning för Daphnis, det berömda 

namnet på en vacker herde, som förekommer hos Yergilius i ett flertal 
av eklogerna och just också i de nyss citerade raderna.

Str. 16 är genom misstag i N tillagd Menalcas, fullkomligt omöjligt, 
då Damon här tydligen inför Celinde ursäktar sin svarta (d. v. s. solbrända) 
hy och hud med att det vita förgår men det svarta består, alldeles som 
Corydon i eklog 2 v. 15—18 tillämpar samma synpunkt gent emot Alexis’ 
liljehy. I samma strof 16 v. 4 är färgan sitt givetvis också felskrivning 
för f. sin; lät i v. 5 är =  lätt.

Str. 17 v. 2 f. står i S: den fläck som går På bergen. Jag konjicierade 
1892 flåck, och så står det verkligen också i N. — Även str. 17 ansluter 
sig till eklog 2 v. 19—22.

Str. 20 v. 5—6:
W ill hon ehr då förskiuta så  
Så kan w ij wäl en annan få.

Fråga är, om ej loij (på grund av det följande wäl) är en felskrivning 
för nij. Man kunde visserligen tänka sig att Menalcas gör sig solidarisk 
med Damon, men detta förefaller nästan allt för förtroligt i sammanhanget. 
Singularform efter wij synes också mindre naturlig än efter nij; t. o. m. 
den bondske Monsus använder pluralis efter toij i str. 56 och 57.

Str. 22 v. 3 lyder:
Ä r  ihet doch lätt; ty han reda äger.

Yersen hår en stavelse för mycket, och jag tänkte mig tidigare att »ty» 
borde utgå. Men i N står redn, vilket är samma enstaviga form som också 
skrives re’n. Och versen är alltså felfri.

Str. 23 v. 3. Bimordet i denna: mindre bör rättas till minder, eftersom 
det svarar mot kinder i v. 1.

Str. 24 v. 3. Här är för =  »förr» såsom redan i str. 22 och längre fram i 
str. 34 f. på 4 ställen, i växling med förr på andra.

Str. 24 v. 5—6:
Lätt henne i  sin  wrångheet gå,
H w ad giäll [ =  helt visst] hon tig betäncker tå.

Här bör stå »sig»; tig väl vållat av tå i det följande. Jfr att det tvärtom 
står sig i stället för »tig» i str. 50, såsom inledningsvis nämndes.

Str. 27 v. 3—4:
A ch ! Galathea, hwem skall w äja  

A tt seya hwad w ij höra här.

Damon vill inför Galathea ej yppa vad han och Menalcas haft för sig, 
och M. har i föregående strof redan sagt till G.: »Så weet hon wehl hwad

1 Jag citerar Adlerbeths översättning.
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wij haa giöra» (näml. att förnöta tiden med sång). Tydligen bör alltså 
också bär stå giöra, ty något att »böra» finns jn ej. Också bär bar väl 
h kommit genom smitta från följande ord. F. ö. äro g ocb h .mycket lika 
i »tysk» skrift.

Str. 30 v. 1—4:
P an  är den som först herdelefnat 

begynte, P an  den förste w ar,
Som  dref i  beet; P an  gier oss lefnat:

P an  hugnar och wårt Brudapar.

Att det senare »lefnat» är felskrivning för »trefnat», beböver ej närmare 
motiveras; man beböver blott se på rimmet ocb sammanhanget med 
följande vers.

Str. 31 v. 1—2: .
I  höga Berg och låga dalar 

I  höga skougar i  wår nord.

Man talar om höga träd, men knappt om höga skogar; dessutom vore 
»höga» bär ett stilfel efter föregående rad. I N står det emellertid hola 
(=djupa) skougar, som i alla avseenden är tillfredsställande. Jfr Hola- 
veden.

Str. 33 v. 2 ocb 4. Här förekomma rimorden ängd ocb hägn. Med hän
syn till förf:s ytterst noggranna rimning förefaller det troligt, att ban an
vänt formen hägnd, som dock i följd av sin mindre vanlighet vid avskrift 
i N eller tidigare förlorat sitt d.

Str. 36 v. 1 står jorden i stället för Morden, ocb v. 3 lyder: Den bästa 
hiort, som stänges plägar, varvid rimordet i v. 1 är äger. Det synes möjligt 
att vokalerna råkat ombytas i v. 3, så att det ursprungligen betat »stängas 
pläger». Som infinitiv bar i varje fall förf. ej kunnat skriva stänges, ocb 
pläger är en rimlig form; plär är ju en hopdragning av pläger.

Str. 37. Med denna strof träder den plumpe Monsus in på scenen, och 
härmed börjar det senare mer bondska partiet.

Str. 39 v. 5—6:
Som  miölck så hwijter är d in  hand,
Som  snö och safwa är din  tand.

Det synes mig möjligt, att safwa är felläsning av drifwa, då det i dessa 
rader ju är fråga om den vita färgen, medan »save» ju är färglös. Den 
vita färgen frambålles f. ö. på skämt av Monsus. Ett d kan i tysk stil 
läsas som S , ocb om ri ej fått prick över i, kan det knappt skiljas från ett 
a. Hos Theokritos i Id. 6 berömmer sig Polyfemos av sina vita tänder, 
då han vill beveka bavsnymfen Galatea.

Str. 42. I denna felas v. 5—6, vilket i H (men ej i S) är markerat genom 
att plats lämnats för två rader. De måste således ba saknats också i dess 
förlaga, ty att de skulle varit oläsliga, synes ej sannolikt. Detta tyder på 
att avskriften i K ej gjorts efter urskriften, något som ur textkritisk syn
punkt har en viss betydelse. Felen i 17 behöva ej alla ba begåtts av av
skrivaren i denna, utan kunna ha kumulerats genom flera bänder. Av
skriften i N är också helt säkert från 1700-talet, att döma av pappers- 
stämpeln.

Str. 43 v. 3:
M ig  tyckes att du till m ig sträckte.

9 — 40155. Samlaren 1940.



Som strofen hela vägen berättar en dröm i imperfektum, måste tyckes 
vara fel i stället för tycktes.

Str. 46 v. 1:
Jag som en m är i  sorg m ig vältar.

Då rimordet är försmälter, har förf. troligen använt formen välter, som 
var vanlig i äldre tid. Ännu A. F. Dalin låter »välta» böjas efter konj. 2.

Str. 46 v. 5:
Dock sorgen m in  kan tu förstaa.

Sista ordet är inkommet i S genom felläsning; N har det för meningen 
behövliga förtaa.

Str. 47.
Jag tänckte med een Bastekraga 

M in  B renw ijns gata stänga giän:
M en halsen vill det ey fördraga 

T y  måst iag äntelig lösna än:
Dock finge iag man N isa  fatt,
S å  gofwe iag döden wäl god natt.

Två verser, v. 4 och 6, ha en stavelse för mycket. Helt säkert bör 
det vara äntlig och gofw\ En avskrivare har fattat apostrofen som ett 
e eller helt enkelt utfyllt ordformen. Jfr strax förut måst iag och str. 55 
v. 3 fing. — Viktigare är att i v. 4 än måste vara en felskrivning för dän 
(=  den), nämligen »Bastekragen», troligen mekaniskt framkallad av det 
föregående än i början på äntelig.

Str. 48 v. 1—4:
H är m åst iag fast thet mig förtryter 

B land w ilda diuren rädder gå 
För här en grymmer tacka ryter;

D är wråla willer gitter två.

I v. 3 är För (som i betydelsen »ty» väl ej heller skulle använts av förf.) 
en felläsning av Hör vid avskrivningen för S. F och H  äro också rätt 
lika i den tyska skriften. I nästa vers är väl singularformen willer fel- 
skriven i stället för wille genom påverkan av rädder i v. 2, grymmer i v. 3 
och det följande gitter.

Str. 49 v. 1—4:
N is a . S ij  M onsus war hwar troo han släntar 
M o n s . J a  N isa , ja  iag är ju  härr:
N is a . D u söker wackra fäntor

och lämnar m ig allena här.

Här uppträder slutligen Nisa utan att först få syn på Monsus, såsom 
framgår av första versens senare del och av den följande versen. Sij 
förefaller då obehörigt och synes vara felläsning av Seij, vilket hon yttrar 
för sig  sjä lv , såsom nog sker, då man i ensamheten talar högt. »Säj, 
var kan han vara?» skulle vem som helst kunna säga än i dag i dylik be
lägenhet. Det första war är helt säkert ej ett hwar (utan h) framför ett 
med h utan i stället wår, vars tecken över linjen saknas, kanske genom 
påverkan av det följande hwar. Vid släntar står ett frågetecken i S, men 
ordet är korrekt och likbetydande med släntrar =  »driver omkring». 
Jfr Spr. o. Stil VII s. 77. — Då v. 2 och 4 ha samma rimord, måste det 
ena vara felaktigt. Troligen är härr uppkommet av när (eller näär) =  
»nära», »bredvid». — V. 3 är en versfot för kort. Tydligen har avskrivaren

130 Bernhard Risberg
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i N råkat hoppa över ett ord före wacTcra, och om detta varit andra, har 
likheten i ordens slut gynnat misstaget. Det vore en viss komik i detta 
»andra»: det kan avse: »andra, n äm ligen  vackra», men också innesluta 
henne själv i det slaget. — Det enda avgjorda halvrimmet förekommer i 
denna strof, men släntar — jäntor kunna dialektiskt uttalas så, att ändelse- 
vokalerna, praktiskt taget, nästan sammanfalla.

Str. 52 v. 2.
Denna slutar med oförsTcyld som adverb; då rimordet är förgylt, bör 

det förra ordet också ha haft slut-tf.
Str. 54 v. 4:

H w ad kym rar iag m ig om det pack.

Utropet gäller åskådarna och kunde förblivit oanmärkt, om ej N hade 
alt pack, vilket, trots sin allmängiltighet, egentligen är kraftigare. — Nu 
följer Nisas förskräckta utrop, då hon fruktar publikens ingripande mot 
den fräcke Monsus, samt dennes förmodan att det nu går honom illa.

N isa. A ck ! Stackars du, hwa så du nu?
M ö n s . J a  w ist te fänders bäret nu.

Den förra av dessa verser är tydligen felaktig; så är felläsning av 
sa’ (med apostrofen ovan linjen), och det identiska rimmet med nu — 
nu bör säkerligen rättas genom omkastningen nu du i v. 5. Alldeles samma 
fel som det förra har avskrivaren begått i Putzdrummel, där det (s. 72 
rad 6 i S) står så i stället för sa (i samma rad står det i S nå i stället för 
nu i N), och avskrivaren för S har i samma sammanhang (s. 80 rad 11 
i S) O du wälgiödda gåås, hwar är nu nuf, där det förra nu är felskrivet 
för du.

Str. 56 v. 1—4:
D am . D u siunga bör wår Pan till ähra
M ö n s . Nog skall det blifwa fäligt snart

K om , N isa , kom och sätt tig neder,
H w ar fogel siunger af sin  art.

Som v. 1 och 3 ej alls rimma, är ettdera rimordet inkommet genom fel
skrivning. Det ligger närmast till hands att tro ähra vara tanklöst skrivet 
i stället för det likbetydande heder. Men det vore ej otänkbart att neder 
är skrivet i stället för »nära», då neder faller naturligare som fyllnad till 
sätt tig och det börjande n kunnat framkalla föreställningen, att neder 
skulle följa. Jfr str. 49 v. 2.

Str. 59 v. 1—2:
För skall på  himlen solen frysa  

Och alla stiernor slockna ut.

V. 2 erbjuder i och för sig intet som stöter, men då också här rim sak
nas, i det att v. 4 lyder: För torekas ut båd siö och haf, bör v. 2 säkerligen 
sluta: slockna af. Ordet »avslockna» är mindre vanligt än »utslockna», 
och så har också här skrivaren väl genom ouppmärksamhet och slarv 
förletts att begagna det vanligare ordet.

Som synes, äro felen ej få; de utgöra med säkerhet åtskilligt över 30, 
därav dock 6 uppkomna genom felläsning vid avskriften ur N. Några 
läsarter äro ytterligare tvivelaktiga; dit höra bl. a. ett par halvrim, som 
dock lätt kunna avlägsnas.
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Jag har i det föregående antagit, att en hel del felskrivningar i vår 
visa kunna förklaras genom inflytande från föregående eller efterföljande 
ord, i det att bokstäver i dessa mekaniskt så att säga »smittat av sig» 
på det felskrivna ordet. Detta psykologiska fenomen beror på, att en 
någorlunda van läsare och skrivare ej läser varje ord för sig utan en liten 
grupp i taget och då också väl oftast skriver hela gruppen i ett samman
hang. Jag har tidigare påpekat dylika inflytelser i Stagnelius’ koncept 
och renskrivningar, och samma sak gäller givetvis också sättare av böcker 
och tidningar. Särskilt ofta uppträda dylika fall i tidningarna, där man 
i regeln ej hinner läsa korrektur ordentligt och väl ofta låter felet stå, när 
sammanhanget utan vidare röjer det rätta ordet. Jag har under ett par 
dagar antecknat några exempel ur ett par större dagliga tidningar, och 
då detta fenomen utan tvivel är av betydelse vid all textkritisk verksam
het, så meddelar jag här dessa, som lätt kunna mångfaldigas. De ifråga
varande bokstäverna sättas här halvfeta.

1. Exempel, där föregående ord eller bokstäver inverkat: »Paul Hin- 
demith, den möderne tonsättaren, har hagt (=sagt) att en kompositör 
är en man, som» o. s. v. »Han går här lika trygg och säger nu som under 
de förra oroliga tiderna». »En stulen värnpliktbik (2 gånger i samma 
artikel) i st. f. -bok.

2. Exempel, där efterföljande bokstäver eller ord inverkat: »Redan 
genom sin pompromissartade tillkomst». »Han gav geväret år sin 18- 
årige som (=  son) som nu är ute i bevakningstjänst.» »Den humanistiska 
(=kommunistiska) tidningen Humanité, som för länge sedan beslag
tagits.» »Ett belopp 100 pund sterligen årligen.»

Detta är således rena sättfel, men läsfelen äro väl minst lika talrika och 
bero ej alltid på att manuskriptet är otydligt, utan också på en hastig 
läsning, särskilt av längre ord, varvid givetvis ej varje bokstav läses, 
utan gruppbokstäver som en helhet på samma sätt som gruppord. Ett 
par dylika fel, kanske i följd av otydligt manuskript, hämtar jag ur 
samma tidningar. Det ena är, att Staiin satts i stället för Italien, det 
andra förekom i följande mening: »Så väl staten (i st. f. stoden) som sockeln 
var av marmor»; båda äro ju meningslösa i sammanhanget. Men sådant 
brukar ej genera avskrivaren eller sättaren, som sällan tänker på meningen, 
om ej någon enstaka gång när ett för honom obegripligt ord möter, som 
han då också ibland på sitt sätt »rättar» till ett för honom själv begripligare.

I vårt nachspil i N ha vi ett eller annat exempel också av sistnämnda 
slag, varvid felet dock kan ha begåtts redan av en föregångare. Och av
skrivaren för S ger flere exempel (såsom fläck i st. f. fläck), om än ej så 
grova.

Denna efterskrift må anses betingad av min önskan att, till ledning 
också för andra texträttare, belysa en av textkritikens vägar.


