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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 5, Mäster Olof. 

Två moderna textkritiska utgåvor av Mäster Olof föreligger redan tidigare, båda 

redigerade av C.R. Smedmark: August Strindbergs Mäster Olof 1–2, 1947–79, i 

Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XIX, och Mäster Olof [och] 

Lycko-Pers resa, 1962, i August Strindbergs dramer II. Båda utgåvorna har varit till 

hjälp vid redigeringen i Samlade Verk (jfr textvol., s. 462). 

Utgåvan i Vitterhetssamfundets serie, som utkom i åtta häften, har varit speciellt 

värdefull. De båda första häftena, som kom 1947 och 1948, innehåller, ss. 1–381, texten 

till Prosaupplagan, Mellandramat och Versupplagan. Återstående sex häften innehåller 

den textkritiska kommentaren till dramatexterna och utgavs (med egen sidnumrering,  

ss. 1–723) 1957–79. 

Smedmarks mycket utförliga och ingående kommentar i Vitterhetssamfundets 

edition utnyttjas på många ställen i föreliggande textkritiska kommentar. 

Forskningsresultat som han kommit fram till upprepas eller refereras då inte alltid utan i 

stället görs, i fall där så befunnits lämpligt, endast en sidhänvisning till honom. 

(Smedmarks attribueringar av pagineringen i olika manuskript accepteras genomgående 

– trots att bevisningen någon gång kan förefalla en smula hasarderad – utan att detta 

särskilt påpekas.) Hela Smedmarks edition av Mäster Olof i Vitterhetssamfundets serie 

inklusive kommentaren skall, liksom övriga klassikerutgåvor i denna serie, eventuellt 

(enligt de planer som föreligger hösten 2005) bli tillgänglig på Internet, projektet 

»Litteraturbanken» i Svenska Akademiens m.fl:s regi. 

Kommentarer av utgivaren som står inom hakparentes återges med både kursivering 

och understrykning för att skilja dem från text som står inom hakparentes i manuskript 

och tryck. Utelämning av ord som markeras med tre diviser inom hakparentes (»[---]») 

kursiveras och understryks dock inte. 

Manuskripten har regelmässigt skrift på båda sidorna. När en svit av manuskriptblad 

– inte enbart enstaka blad – har skrift endast på ena sidan anges detta. 
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Följande särskilda förkortningar används: 

 

Ak = Akademiupplagan (original) 

 

MS 1 = originalmanuskriptet till Prosaupplagan (»Kymmendömanuskriptet») 

 

MS 2 = konceptmanuskriptet till Mellandramat (»Andra manuskriptet») 

 

MS 3 = renskriften (original) till Mellandramat (»Tredje manuskriptet») 

 

MS 4 = konceptmanuskriptet till Versupplagan (»Fjärde manuskriptet») 

 

MS 5 = den påbörjade renskriften (original) till Versupplagan (»Femte manuskriptet») 

 

MS 6 = renskriften (original) till Versupplagan (»Sjätte manuskriptet») 

 

MS Esp 1 = det första manuskriptet till Efterspelet 

 

MS Esp 2 = det andra manuskriptet till Efterspelet 

 

Smedmark 2 = C.R. Smedmark (red.), August Strindbergs Mäster Olof, häftena 3–8, 

1957–79, i Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XIX 

 

Wr = C.G. Wrangels avskrift av »Sjätte manuskriptet» 
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Materialläget 

Handskriftsmaterialet till Mäster Olof finns till övervägande del i Göteborgs 

universitetsbibliotek. Där förvaras sex manuskript (MS 1–6), som representerar olika 

stadier i Sgs arbete med skådespelet. Vidare finns i samlingen en avskrift (Wr) av MS 6, 

till största delen gjord av Carl Gustaf Wrangel, två fristående manuskript till Efterspelet 

i Versupplagan (MS Esp 1 och MS Esp 2), ett stort antal förstudier och utkast, några 

endast påbörjade renskrifter, förstakorrektur till 6 ark och andrakorrektur till 5 ark av 

Versupplagan samt ett rentryck av Versupplagans första 8 ark. 

Sg sålde våren 1888 Mäster Olof-manuskripten till en anonym köpare som visade sig 

vara grosshandlaren Adolf Magnus i Göteborg. Denne donerade i juni samma år 

handskrifterna till Göteborgs museums bibliotek som sedermera blev först Göteborgs 

stadsbibliotek, sedan Göteborgs universitetsbibliotek. I samband med urpremiären på 

Versupplagan 1890 på Dramaten skänkte Sg Wrangels avskrift samt allt övrigt Mäster 

Olof-material till Göteborgsbiblioteket. Utförligare om försäljningen av handskrifterna 

och Sgs gåva i textvol. ss. 533–537. 

I MS 1 saknas två blad. Sg ersatte i samband med försäljningen 1888 de saknade 

bladen med avskrifter som han gjorde med U 1 som förlaga. Utförligare om de felande 

bladen – det föreföll 1888 först som om tre blad var förkomna – i textvol., ss. 534–535 

och bilden och bildtexten ss. 536–537, samt nedan ss. 45–46. 

Inte heller MS 6 är fullständigt bevarat. Bl.a. saknas titelsida och personförteckning 

och av själva dramatexten är början av akt 1, slutet av akt 1–början av akt 2, slutet av 

akt 3–början av akt 4 samt slutet av akt 4 förkomna. Utförligare om de förkomna bladen 

nedan ss. 90–91. 

De bevarade 6 resp. 5 korrekturarken till Versupplagan (utan Efterspelet) var 

ursprungligen 12 ark förstakorrektur och 12 ark andrakorrektur (varje korrekturark 

omfattar 8 trycksidor). Vilka textpartier i SV som de bevarade korrekturen motsvarar 

framgår av uppställningen nedan s. 95. 

I Svenska Akademiens Nobelbibliotek förvaras den s.k. Akademiupplagan (Ak) som 

Sg i oktober 1873 insände som tävlingsbidrag till Svenska Akademien. I SV förutsätts 

att Ak är identisk med den renskrift av MS 1 som Sg lät färdigställa i början av hösten 

1872; se textvol. s. 490.  
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Hur MS 1–6, Wr, Ak och korrekturen är relaterade till varandra i fråga om omfång 

och kronologi finns åskådliggjort i den grafiska tablån på ss. 460–461 i textvol. 

Göteborgssamlingens manuskript och utkast är utförligt beskrivna i Smedmark 2. 

Efter det att Smedmark beskrev utkasten har 13 blad – 4 helark (vardera vikt så att det 

bildar 2 folioblad), 7 folioblad (varav 1 vikt så att det bildar 2 kvartoblad) samt 1 löst 

blad i kvarto och 1 lapp – som ursprungligen ingick i Göteborgssamlingen men som i 

samband med Per Lindbergs studium av handskrifterna på 1910-talet kom på avvägar, 

återfunnits och återbördats av dennes änka Signe Lindberg (brevväxlingen från januari–

februari 1977 rörande återbördandet finns bevarad i Göteborgs universitetsbibliotek). 

Flertalet av bladen har samband med Sgs arbete på Versupplagan men ett av dem 

anknyter till Prosaupplagan och ett väsentligast till Mellandramat. De återfunna bladen 

beskrivs nedan under respektive dramarubrik. 

Ytterligare ett eller flera blad med utkast torde ha ingått i Göteborgssamlingen men 

sedan förkommit (se Smedmark 2, s. 308 rad 10–25 och s. 540 rad 2–11). 

MS 1–6, Wr, MS Esp 1 och MS Esp 2 har 1994 stämpelpaginerats av Margareta 

Brundin, KB, efter överenskommelse med Göteborgs universitetsbibliotek. 
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Textläget 

Som TR-MS för förstautgåvan 1881 av Prosaupplagan fungerade Sgs bevarade 

originalmanuskript från 1872 (»Kymmendömanuskriptet», MS 1) jämte en inför 

tryckningen 1880–81 nyskriven titelsida och en nyskriven personförteckning. Dessa tre 

manuskript utgör tillika bastexter för etableringen i SV. En renskrift 

(»Akademiupplagan», Ak; jfr ovan s. 7) och första upplagan (1881) har använts som 

komplementtexter. 

Hur MS 1 och Ak förhåller sig till varandra omfångsmässigt framgår av den grafiska 

tablån på ss. 460–461 i textvol. 

I MS 1 införde Sg senare under 1870-talet ända fram till tryckningen 1880–81 

hundratals ändringar, strykningar och tillägg. Vid etableringen av texten i SV har den 

ursprungliga lydelsen i MS 1 från sommaren 1872 så långt möjligt återställts. Det har 

skett med hjälp av Ak. Endast sådana ändringar i MS 1 som slagit igenom i Ak och som 

man därför kan anta har gjorts före dennas tillkomst i början av hösten 1872 har 

accepterats (jfr textvol. ss. 463–464). Delar av MS 1:s akter 2 och 3 i Ak (sammanlagt 

ca 11 sidor i SV; se textvol. s. 464) uteslöts av Sg i Ak. För dessa avsnitt har MS 1 utan 

stöd av Ak använts som förlaga. När två blad saknas i MS 1 (motsvarar sammanlagt 

ca 5 sidor i SV; se nedan ss. 45–46) har Ak fått utgöra förlaga. 

 

De upplagor på svenska som utkom under Sgs livstid har på titelsidan upplysningen 

»Tryckt efter första manuskriptet 1872». Sg ville tydligen markera att denna version av 

Mäster Olof var hans första, den som han författat redan 1872 på Kymmendö. Till 

grund för första upplagan låg emellertid inte manuskriptet sådant det sett ut 1872 utan 

manuskriptet av 1880–81 med alla de förändringar som Sg gjort i det under mellantiden. 

Övriga upplagor grundar sig därefter samtliga – direkt eller indirekt – på första 

upplagan från 1881. Också tidigare textkritiska utgåvor av Mäster Olof (Landquists 

1912 i Saml. Skrifter, Smedmarks 1948 och 1962; se om de båda senare s. 462 i 

textvol.) har som förlaga förstatrycket. Utgåvan i SV är den första som verkligen 

återgår, så långt det är möjligt, på manuskriptet från 1872. 

Första upplagan 1881 skannas i sin helhet i denna kommentar (se dok. nr 5:1). 
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Manuskript 

1.  Originalmanuskriptet (»Kymmendömanuskriptet»; MS 1) med rubriken »Mäster 

Olof, / skådespel / i fem akter / af Författaren / Johan August Strindberg» finns i 

Göteborgs universitetsbibliotek. Två blad saknas; se ovan s. 7. Att MS 1 tjänat som 

sättningsförlaga då U 1 trycktes framgår av sättaranteckningar i det. 

 

2.  Titelsidan och personförteckningen, båda på samma (vikta) ark, finns i Göteborgs 

universitetsbibliotek. En anvisning till sättaren av Sgs hand på arkets framsida utgör ett 

indicium på att det använts vid sättningen 1880–81. 

 

3.  Renskriften (»Akademiupplagan»; Ak) med titeln »En affälling» finns i 

Nobelbiblioteket i Stockholm. Den har ursprungligen på framsidan haft rubriken »Ett 

vittne» som Sg sedan klistrat över med en lös lapp på vilken han skrivit den nya titeln. 

Upplagor på svenska 

1.  Första upplagan (U 1) med titeln Mäster Olof / Skådespel / i / fem akter / Tryckt 

efter första manuskriptet 1872 ingår i häftena 5 och 6 av den samling ungdomsarbeten 

I vårbrytningen som utgavs 1880–81; de båda häftena trycktes i Stockholm av Isaac 

Marcus’ boktryckeri-aktiebolag och utkom i januari–februari 1881 på Adolf Bonniers 

förlag i Stockholm (hela samlingen utkom senare under året även i bokform). U 1 har 

korrekturlästs av Sg. Mäster Olof i VBR utgavs även i en separat emission med eget 

omslag 1881–82 (se presentationen av VBR i början av sviten av textkritiska 

kommentarer). 

 

2.  Andra upplagan (U 2) med titeln Mäster Olof / Skådespel / i / fem akter / Tryckt efter 

första manuskriptet 1872 (174 s., 14 × 9 cm) trycktes i Stockholm på Isaac Marcus’ 

boktryckeri-aktiebolag och utkom under perioden 17–23/8 1899 på Adolf Bonniers 

förlag i Stockholm. Endast smärre ändringar har gjorts i denna upplaga i förhållande till 

U 1. Förmodligen har Sg inte gjort ändringarna; ingenting tyder på att han har 

korrekturläst utgåvan. Ändringarna har ej påverkat textetableringen i SV. 
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3.  Tredje upplagan (U 3) med titeln Mäster Olof / Skådespel i fem akter / (Tryckt efter 

första manuskriptet 1872) ingår i häftena 3, 4 och 5 (ss. 161–279) av SDA 2:1; dessa 

häften trycktes i Stockholm av Isaac Marcus’ boktryckeri-aktiebolag och utkom i 

oktober–november 1903 på Hugo Gebers förlag i Stockholm (senare utkom SDA 2:1 

även i bokform; se presentationen av SDA i början av sviten av textkritiska 

kommentarer). Förlaga har varit U 1. Ett antal ändringar har gjorts i förhållande till U 1, 

flertalet antagligen av Sg som korrekturläst utgåvan. Ingen av dessa ändringar har 

påverkat textetableringen i SV. 

 

4.  Fjärde t.o.m. sjunde upplagorna (U 4–U 7) med titeln Mäster Olof / Skådespel i fem 

akter / Tryckt efter första manuskriptet 1872 (138 s., 14 × 8 cm) trycktes av Alb. 

Bonniers boktryckeri i Stockholm och utkom som enkronasböcker på Albert Bonniers 

förlag i Stockholm (för tre av dem saknas utgivningsdatum i Svensk Bokhandelstidning) 

8–14/10 1908 (U 4), 1908 (U 5), 1909 (U 6) och 1912 (U 7). På titelsidorna anges att de 

utgör egna upplagor (»Fjärde upplagan», »Femte upplagan» etc.) men det är tänkbart att 

någon eller flera av U 5–7 helt eller delvis endast utgör nytryck (från stående trycksats 

eller stereotypiplattor). Förlaga har varit U 2. Inget tyder på att Sg skulle ha 

korrekturläst U 4–7 och de saknar betydelse för textetableringen i SV. 

Upplagor på främmande språk 

1.  Peter Hansens översättning till danska Mester Olof trycktes tillsammans med Gildets 

Hemmelighed och Hr Bengts Hustru i volymen Tre Skuespil som utkom 1889 på P.G. 

Philipsens förlag i Köpenhamn. Den betecknas på titelbladet som »Autoriseret 

Oversættelse». 

Jfr Brev 7, s. 246 (brev 1770) samt Brev 21, s. 250 (brev S237) och ss. 264–265 

(brev S251). 

 

2.  Ernst Brausewetters översättning Meister Olaf utkom 1913 (Börsenblatt für den 

deutschen Buchhandel) på förlaget Philipp Reclam jun. i Leipzig, i serien Universal-

Bibliothek, nr 5514. Översättningen, som Brausewetter gjort drygt tjugotalet år tidigare 

(se Brev 8, s. 40, not 4), uppges på titelsidan vara »Einzig autoris. vom Autor 
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durchgesehene Uebersetzung», dvs. den enda auktoriserade, av författaren genomsedda 

översättningen. 

Jfr Brev 21, ss. 292–293 (brev S281), och Brev 21, ss. 354–355 (brev S348). 

 

––––––––– 

 

Av andra översättningar (för vilka dock inte kunnat fastställas om de auktoriserats av 

Sg) kan nämnas C.A. Palmes tyska Meister Olaf (Bibliographisches Bureau, Berlin, 

1895), Yrjö Koskelainens finska Mestari Olavi (Otava, Helsingfors, 1909), A. Lipšic’s 

ryska i volymen Razvitie odnoj duši (Pisatel’). Master Olof [’En själs utveckling 

(Författaren). Mäster Olof’], 1911, och Astrid Ahnfelts och M. Pezzè-Pascolatos 

italienska Maestro Olof (Fratelli Treves, Milano, 1912). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter texten i MS 1 sådan 

denna förelåg när den utgjorde förlaga för Ak hösten 1872. Om U 1 avviker från MS 1, 

citeras även U 1. 

 

 18: 2 trappan, vrider ett slag – och / trappan vrider ett slag – och  [U 1: trappan 

och]  

 23:29 far tillsamman, korsar / far tillsamman korsar  [U 1: far tillsamman och 

korsar] 

 30:24 Olof! [---] dig! / GERT / i det han  //  Olof! [---] Dig! / (i det han  [U 1: 

Olof! (I det han] 

 56:20 OLOF / blir varse Mårten. / Jaså!  //  Olof (Blir varse Mårten) / Olof / Jaså!  

[U 1: OLOF (blir varse Mårten). / En prest! / MÅRTEN. / Jag är 

svartebroder! / OLOF. / Jaså!] 

 65: 6 vänder sig om, springer / vänder sig om) springer  [U 1: vänder sig om och 

springer] 

 66: 1 [ej rubrik] / Mellanspel Scenen en ölbod i Storkyrkans mur.  [U 1: 

Mellanspel.] 

 68: 3 märkt A.O.W. / märkt A W.  [U 1: märkt A.W.] 

 75:29 själ! / OLOF / Såå! / KYRKVAKTAREN / går.  //  själ! / Olof / Såå! / (går)  

[U 1: själ! (Går.)] 

 78:  2 förvillelse, den / förvillelse den  [U 1: förvillelse – den] 

 84:21 Ande!» – / Ande! –  [U 1: Ande!»] 

 108:21 vår lyckönskan till – / vår lyckönskan till   [U 1: vår lyckönskan till …] 

 113:  6 inför OLOF och LARS. / KUNGEN, OLOF och LARS. / GUSTAV  //  

inför Olof och Lars / Kungen Olof och Lars / Gustaf  [U 1: inför OLOF och 

LARS.) / GUSTAF] 

 125:14 än jag; är du icke / än jag är du icke  [U 1: än jag och är jag icke] 

 127:28 välsignelse / välsignel-  [U 1: välsignelsen] 

 136:27 Paus. [---] CHRISTINA / går mot Olof. / OLOF / Nej!  //  (paus) [---] 

Christina (går mot Olof) / Nej!  [U 1: (Paus.) Nej!] 
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 137:24 ADELSM. / Adelsmannen  

 138:  1 ADELSM. / Adelsmannen 

 12 ADELSM. / Adelsman  [U 1: ADELSMANNEN] 

 25 ADELSM. / Adelsman  [U 1: ADELSMANNEN] 

 139:20 ämbeten, – det / embeten», – det 

 23 så att – » / OLOF  //  så att – / Olof 

 147:18 Nils, för / Nils för  [U 1: Nils samt för] 

 23 golvet, öppnar / golfvet öppnar  [U 1: golfvet och öppnar] 

 165:20 Likdrängarne fram, börja / Likdrängarne fram börja  [U 1: Likdrängarne gå 

fram och börja] 

 170:22 öde vordet / öde vorde  [U 1: öde vorden] 

 182:  9 WINDR. / Windrank  

 183:24 WINDR. / Windrank  

 185: 1 WINDR. / Windrank 

  5 Vad hade du bland de stora att göra! / Hvad hade Du med att göra bland de 

stora att göra!  [U 1: Hvad hade du med bland de store att göra!] 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

De ändringar i U 1 som accepterats i SV utgörs genomgående av s.k. nödvändiga 

ändringar (se »Redigeringsprinciperna i nationalupplagan» i SV 1, ss. 325–326). Övriga 

ändringar, även sådana som med stor säkerhet kan attribueras till Sg, har avvisats i 

enlighet med principen att textetableringen skall återgå så långt möjligt på MS 1 i dess 

ursprungliga version. 

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

tiden för Ak:s tillkomst hösten 1872. 

I ett fall, 47:23, har Ak i stället för MS 1 utgjort förlaga vid textetableringen (blad i 

MS 1 är förkommet; se ovan s. 7); här citeras Ak. 

 

 45:20 TYSKEN / Tysk 

 47:23 edra pengar – hur går det / Edra pengar hur går det 

 79:  4 till venstra / till åt venstra 

 100:17 Monsieur», sa’ han, »la / Monsieur, sa han, la [apostrofen har ej införts i 

SV, endast de båda dubbla citationstecknen] 

 102:16 ADELSMANNEN / Adelsm 

 20 ADELSMANNEN / Adelsm 

 24 ADELSMANNEN / Adelsm 

 107:11 till exempel / t exempel 

 169:11 procession af dominikanermunkar / proession [sic] och dominikanermunkar 

 170:19 låt oss gå in i helgedomen att bedja / låt oss in i helgedomen bedja 

 173:29 Olof och Lars / Olof o Lars 

 174:10 OLOF OCH LARS / Olof o Lars 

 175:13 OLOF OCH LARS / Olof o Lars 

 190:26 bry sig om / bry som 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras texten i MS 1 vid tiden för Ak:s 

tillkomst hösten 1872, därefter U 1. 

När ändringarna i U 1 gjorts redan i MS 1 mellan Ak:s tillkomst 1872 och 

tryckningsprocessen 1880–81, alltså ej i korrekturet till U 1, markeras detta med 

asterisk.  

Av de ingrepp med blyerts som Sg gjort i MS 1 efter Ak:s tillkomst har en del 

tillvaratagits i U 1, andra inte. Eftersom förhållandet har viss textkritisk relevans anges 

särskilt (inom rak parentes) om ändring markerad med asterisk gjorts med blyerts i  

MS 1. 

När Ak i stället för MS 1 utgjort förlaga vid textetableringen (två blad i MS 1 är 

förkomna; se ovan s. 7) eller när stöd för etableringen inte stått att få i Ak (Sg uteslöt 

vissa avsnitt där) framgår detta av inskjutna noteringar i förteckningen. I stället för  

MS 1 vid tiden för Ak:s tillkomst citeras i samband med dessa noteringar Ak resp. MS 1 

i dettas slutliga skick. 

 

 11:  3 studiigården / studiegården 

   trädplanteringar. Olof / trädplanteringar. Längre bort klosterkyrkan. I 

bakgrunden mur ofvan hvilken synas blommande fruktträd. Olof 

 4 stenbänk försjunken i sina tankar; / stenbänk; * 

   stå några Scholares / stå Scholares * 

 5 läsande från papperet sina roler / läsande sina roler * 

 14 både / båd’ 

 12:  2 lustig / liten * 

22 befaller. – – – / (Scholares gå) / Ty  //  befaller / Ty   [»Scholares» är delvis 

struket] 

 24 en fast stad / en fast stod 

 26 förstar / furstar 

 13:  6 predika för dem allt / predika för alla allt 

18 som halm / herrligt 

 19 munkaligan / munkeligan 
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  14:  9 deras tro / dess tro 

 19 förargelsen – – – / Lars  //  förargelsen – / LARS 

 21 förargelsen / förargelse 

  15:  9 skugga – och / skugga och 

 17 på. Nej / på. – Nej  [efter »på.» i MS 1 skrivet med blyerts: »(Paus)».] 

 18 i de döendes öra / i de döendes öron 

  16:20 tala vid dig / tala med dig 

  17:13 upptagna med – / Borgaren  //  upptagna. / BORGAREN * [»med» str med 

blyerts] 

 19 Akta sig / Akta dig 

 24 Gud men är / Gud är * [»men» str med blyerts] 

  18:  2 trappan vrider ett slag – och / trappan och 

  18:  7 hon är fodrad / den är fodrad 

 14 inte / icke 

 17 som hafva stretat / som stretat 

´ 26 mäster – borgare / mäster borgare 

 34 aldraheligaste / allraheligaste  

  19:  6 ha / hafva 

  8 Engelen / engeln 

 26 Påfvens / fadrens 

  20:10 stadsfästelse / stadfästelse 

 13 rätter sig / rättar sig 

   om vår onåd / all vår onåd 

  21:11 knä) / Olof / Käre  //  knä.) / »Käre 

 14 äre …. / äre …» 

  22:  7 varm, äfven ni / varm, ni 

 14 tillbedja / bedja 

   dem I icke förstån / som I icke förstå’n 

 16 icke unge vän / icke, min unge vän 

  23:  5 skall / skola 

  6 Ziska / Ziskas 

 24 Engeln / engelen 
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 29 far tillsamman korsar / far tillsamman och korsar 

  24:24 går) / Gerdt / Arma dårar, de tala om Gud med sådan vördnad, och då sitter 

deras Gud på en stol i Rom och ockrar med deras själar. / Olof  //  går.) / 

OLOF * 

  25:  6 mente jag / menar jag 

  26:  4 Ja! Ja! / Jo! jo! 

  6 den Helige Anda / den Helige Ande 

   [Samma i det följande: 26:8 och 26:9] 

 13 ordet, icke det skrifvna, ty det är icke uteslutande sanningen! / Ser Du Olof, 

ty nu  // ordet, ty ser du, Olof, nu * 

 15 hur / huru 

 20 Gloria Deo, och / Gloria Deo, – och   [tankstrecket återfinns i MS 1 men är 

säkerligen kvarglömt efter ändring] 

  27:10 det rysliga dödsropet / det dödsropet * 

   »allt är godt» / »si det är allt godt!» 

 11 rike till stånd och / rike, stånd, och 

  28:  3 föröfrigt – – – / Olof  //  för öfrigt – / OLOF 

 18 borgarbrackor / borgarlunsar 

  29:26 sällhet / lycka *   [ändrat med blyerts] 

  30:  5 en man / en man 

 11 strömmen är vi / strömmen äro vi 

 24 Olof! Hör Du Olof; lofva mig att ej oroa min dotter med några nya läror! / 

Olof / Det ber Du mig? Är icke din tro då för alla! / Gerdt / Hon är mitt 

barn! Det är för tidigt ännu! Hon får ej bli olycklig! / Olof / Förtjenar inte 

hon att bli olycklig? / Gerdt / Tala icke vid mig härom, jag har orätt, jag vet 

det, men jag älskar henne och jag måste ha någon att ge åt då jag tar från så 

många. – / Olof / Jag lofvar Dig! (i det han  //  Olof! (I det han * 

  31:15 Sommar. / Måns  //  Sommar inkomma). / MÅNS 

 17 Brasken / Brask 

 20 saktmod, fasthet och kufvad vrede och stolthet. / saktmod och fasthet. 

  32:  3 bra oförskämd / oförsynt 

  5 oförskämd / oförsynt 
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  33:  7 fixerar / betraktar 

 17 Brasken / BRASK 

   [Samma i det följande: 34:7, 34:12, 34:18, 34:24, 35:1, 35:9, 35:28 , 37:1, 

38:3, 38:15 och 38:20] 

  34:  9 propagera / proklamera 

 11 ingen ann / ingen annan 

  35:12 lär ni få / lär I få 

  36:  4 ränta. – – – / Gustaf  //  ränta. / GUSTAF 

 15 tjenst. – / Brask  //  tjenst! / BRASK 

 18 Påfven, Den kanoniska lagen / påfven och den kanoniska lagen 

 21 ha ögat efter Eder / ha ögat på eder 

  37:16 fräck / djerf 

  38:23 förr än / före 

  39:  3 kapitelet / kapitlet 

 15 Torde bevis vara / Torde vidare utläggningar vara *   [»bevis» ä t »vidare 

utläggningar» med blyerts] 

 21 efter som Biskop / efter som hans högvördighet Biskop *   [»hans 

högvördighet» tillfogat med blyerts] 

 24 kunnen / kunna 

 28 och Olof – / Vill  //  (och Olof). / Vill 

 40:15 Tala / Du skall tala *   [ändrat med blyerts] 

 29 Ska / Skola 

 41:  2 mina vänner / barn *   [ändrat med blyerts] 

 18 Ni vet inte hvad ni begär / I veten icke hvad I begären 

 20 Farväl Henrik, Farväl Nils / Farväl, Nils 

 23 Lars A. har / LARS (har 

 43:18 Ridå! / Ridån faller. 

 44:  8 druckna. / Hans Windrank  //  druckna. Hans Windrank 

  9 Tysk borgare, En Dansk / tysk borgare och en dansk 

 13 Christian / Kristiern 

 23 Amerika! – – – / Tysken  //  Amerikam! / TYSKEN 

 45:  6 Amerika / Amerikam 
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 10 civilisationen / upplysningen 

 13 i dag / i morgon 

   förvandladt i vin / förvandladt till vin 

 17 Amerika / Amerikam 

 27 nuværend / nuværende 

  46:  2 då han stod / då det stod *   [»han» ä t »det» med blyerts] 

 10 ej ord att tacka – / Windrank  //  ej ord … / WINDRANK 

 

[Texten 46:20–49:8 saknas i MS 1; som förlaga vid 

textetableringen har här Ak använts:] 

 23 kastar på golfvet / kastar det på golfvet 

 28 har lust dricka ur hans / har lust att dricka hans 

  47:  2 Guds blott! / Guds blod! 

  4 listigt / lifligt 

 20 hvarenda öre / hvartenda öre 

 28 ruinerad / förderfvad 

   köpte 200 oxar på kredit / borgade 200 oxar 

  48:  2 störtat / förderfvat 

 12 Ja men / Jo, jo men 

   Christian / Kristiern 

 15 på det maneret / på det sättet 

 18 födas / kläckas 

 21 fått låna dem / fått låna den 

 27 byssan / bössan 

 28 rådjur och andra högdjur bara / rådjur bara 

 31 inte / icke 

  49:  4 bönderna / böndren 

  8 är rak / ä’ rak 

 

[MS 1 vid tiden för Ak:s tillkomst utgör återigen förlaga:] 

 10 unnadt / menadt 

 11 hustru och barn / hustrun och barnen *   [ändrat med blyerts] 
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 24 inte / icke 

 31 hvilket / hvilken 

  50:  7 då är jag / då ä’ jag 

 23 spela inuti kyrkan / stämma i i kyrkan  

 51:20 fyllnar till / blir rusig 

 28 i Edra ögon / i era ögon 

 31 ta mej fan / ta’ mig fan 

  52:16 nykterhetstankar. – / Dansken  //  nykterhetstankar. / DANSKEN 

 26 förnuftet og förnuftet / Fornuftet, og Fornuftet 

  53:10 bägare. / En  //  bägare. En 

 11 kjol / kjortel 

 24 ställets reputation / ställets anseende och kyrkans helgd * 

 29 Herrans bord / Herrans hus * 

  54:11 Du min mördare! / Du, mördare! 

 25 Nils (i fyllan) / Ja  //  NILS. / Ja 

  55:13 kanske blir dragen / kanske dragen 

 15 denna skandal / detta buller 

 19 förfriskning! / Folket  //  förfriskning! / TYSKEN. / Godt folk, här är ett 

heligt rum och här bor visserligen Gud! / FOLKET * 

 25 stått / står 

   tränger sig, tar / tränger sig fram, tar 

  56:  6 Det är en / Det är en 

 11 hon springer / då springer hon 

 13 henne? / Tysken  //  henne? Hvilket är hennes brott? / TYSKEN *   [i MS 1 

dock i det efter Ak:s tillkomst tillfogade: »Hvad» i stället för »Hvilket»] 

 15 Derför att / Att 

 20 Olof (Blir varse Mårten) / Olof / Jaså!  //  OLOF (blir varse Mårten). / En 

prest! / MÅRTEN. / Jag är svartebroder! / OLOF. / Jaså!   [det andra »Olof» 

i MS 1 har inte etablerats i SV; det som tillkommit i U 1 finns i MS 1 men är 

där struket, tydligen har strykningen gjorts redan före Ak:s tillkomst] 

 22 retat / hetsat 
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 26 lasten och dem som drifva ocker / lasten. Det är en excommunicerad qvinna 

som drifver ocker 

 27 som borde vara / hvilken borde vara 

  57:  1 Skökan / QVINNAN 

 13 Kom fram Du ljusets engel som / Kom fram, broder Mårten, du ljusets 

engel, som *   [»broder Mårten» är tillfogat med blyerts men först efter 

»du»] 

 15 grånar / grånat 

   Har Du / Eller har du 

 18 fram aktningsvärde / fram, du aktningsvärde *   [»Du» tillfogat med blyerts] 

 22 vällust? Eller hvarför stenen I icke den mannen som så skändat sin odödliga 

själs tempel! Honom låten I träda in i helgedomen blott han sofvit ruset af 

sig, honom bären i på edra armar då han råkat falla i rännstenen, och när han 

träder in i sitt hem stå barnen och makan gråtande och beklagande vid hans 

läger! (folket / vällust? (Folket * 

 30 skam inför Er / skam för er 

 34 kunna / skola * 

 35 Nå! / I tigen  //  Nå! I tigen 

  58:  4 tar / tager 

 13 ryggar. Olof / ryggar tillbaka; Olof 

 20 försagd, rycker upp sig) / Qvinna  //  försagd.) / Qvinna 

 28 O nej! / Nej! 

 31 Biskopen i Stregnäs / Den store biskopen i den lilla staden Linköping *   

[omformuleringen gjord med blyerts] 

  59:  2 bann! / Gud  //  bann! Gud 

  8 Tag ned / Drag ned 

   Slån honom / slå honom 

 17 korkåpor! / Alla  //  korkåpor. Alla 

 21 ett helighus / ett heligt hus 

   till! / Hvad  //  till! Hvad 

 28 Betänk / Betänken * 

 30 jäsa / springa sönder * 
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  61:15 stå / står 

 16 dörren) / Vederdöparne  //  dörren. Vederdöparne 

 23 på golfvet / under bordet 

  62:27 i famnen / i famn 

 63:17 Er! / Olof!  //  er! Olof! 

  64:23 förlåtit Er / förlåtit dig 

  65:  4 sorgliga ställe / ohyggliga näste *   [ändrat med blyerts] 

  6 vänder sig om) springer / vänder sig om och springer   [i SV kommatecken i 

stället för parentesbåge efter »om»] 

 

[Texten 66:1–72:15 saknas i Ak; jämförelse har 

vid textetableringen därför inte kunnat göras med Ak utan 

MS 1 i dess slutliga skick har använts som förlaga:] 

  66:  1 orgtramparen-kyrkvaktaren / orgeltramparen-kyrkvaktaren 

  4 Gustafva / Katrina *   [ändrat med blyerts] 

  7 Manne / Bengt *   [ändrat med blyerts] 

 16 Gustafva / Katrina 

  67:  4 Inte ska Du / Du ska’ inte *   [ändrat med blyerts] 

 22 nu fryser jag / jag känner mig frusen *   [ändrat med blyerts] 

 24 ska / skall 

  68:16 måtte / måste 

  69:  6 vara både menniska och gast / vara gast *   [ändrat med blyerts till »vara 

sjögast»] 

 17 orgetramparen / orgeltramparen 

 19 Kyrkvaktaren / Kyrkvaktare 

  70:  6 usch! – / Kyrkvaktaren // usch! / KYRKVAKTAREN 

  8 Gustafva / Katrina 

 11 sig!!! / Stig  //  sig! stig 

  71:  8 Hvafalls? Ä jag fyra? / Fyra? Hvilka? 

 13 slå / falla 

   sönderslagne St. Nikolaus / sönderslagna Nikolaus 

 18 hufvut / hufvudet 
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 24 kryat upp sig / repat sig 

  72:  4 är på modet nu / är på moden nu 

 11 Gustafva! Gustafva! / Katrina! 

 15 skäms!  //  skäms! / (De gå.) *   [tillfogat med blyerts] 

 

[MS 1 vid tiden för Ak:s tillkomst utgör återigen förlaga:] 

  73:  1 I Storkyrkans sacristia / Tablå * 

  2 dörr ut till kyrkan. / dörr.   [sättaren har tydligen felaktigt uppfattat »ut till 

kyrkan» såsom struket i MS 1] 

  3 kassakistor / kistor 

  4 ett mindre fönster. / Klockorna  //  ett fönster. Klockorna 

  5 väggen. / Kyrkvaktaren  //  väggen.  Kyrkvaktaren 

  9 Gustafva / Katrina 

 11 den der tokiga Mäster Olof / den der mäster Olof * 

  74:  9 Gustafva / Katrina 

 17 håller fram åt / håller åt 

  75:  8 mig! / mig, min vän! 

 18 då kanhända att / då kan hända att 

 24 Embetet si! – / Vi har våra bruk här si. *   [ändrat med blyerts] 

 29 själ! / Olof / Såå! / (går)  //  själ! (Går.)   [i SV har replikrubriken 

»KYRKVAKTAREN» tillfogats efter »Såå!» som utgivarens egen ändring] 

  76:  7 bjuder.» – – – – – – – – – – – – – – / Gud  //  bjuder.» – – – – – Gud 

 10 lifvet!» Det / lifvet!» – Det 

 26 canciliibeslut / canceliebeslut 

 28 Modern (med kläm) / Det  //  MODERN. / Det 

 77:  6 studera / lära 

  9 ändteligen / ändtligen 

 17 Kanske Du vill säga att / Kanske att * 

  78:  2 förvillelse den / förvillelse – den   [i SV har ett kommatecken tillfogats efter 

»förvillelse» som utgivarens egen ändring] 

  5 nådatiden. – / ditt lif! 

 10 af lagen / af den lagen * 
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 22 Modern / Du trampar en moders böner under fötterna! Jag  //  MODERN. / 

Jag * 

 29 förfärligt! – Gud / förfärligt! Gud 

  79:  8 detta hemska mummel / detta mummel 

 14 för – men, jag står inte ut! / för, men – – *   [»jag står inte ut!» str] 

 20 upp! / Folket  //  upp! Folket 

  80:  5 sakristian, läser den skådespelaren, som har Olofs röl, ur Luthers postilla 

någon antipapistisk predikan på så långt afstånd från åskådarne som möjligt, 

så att man väl hör en stark / sakristian höres en stark * 

  8 utan att urskilja orden. Skulle likväl ett eller annat ord tränga igenom så är 

det nödvändigt att orden passa i stycket och derför kan Luthers råa, väldiga 

språk vara lämpligt. När / utan att man kan urskilja orden. När * 

 11 skrik när stenkastningen börjar. / skrik. 

  81:10 förfärligt / sådant *   [ändrat med blyerts] 

 15 hvad är frågan om / hvad det är frågan om 

  82:  4 vill / ville 

  84:13 anden. – / Christina  //  anden! / CHRISTINA 

 21 Ande! – / Kyrkvaktaren  //  Ande!» / KYRKVAKTAREN   [i SV har 

citationstecken infogats efter »Ande!» som utgivarens egen ändring] 

  85:  4 örjläktaren / orgelläktaren 

 25 säger åt honom »Du / säger »du * 

 26 icke! – Är / icke! Är 

   fattas / rymmas i en menskohjerna * 

  86:14 ha icke presterna / har man icke *   [ändrat med blyerts] 

 15 tala de / talar man *   [ändrat med blyerts] 

 19 inte / icke 

  87:30 icke alls se på / icke ens se på 

 31 sömn, I han haft mig som en docka som man pyntat ut och roat sig med att 

se på; tron / sömn; tron * 

  88:  8 född att strida / född till att strida 

 11 sofva! / Sen  //  sofva! Sen 

 18 min själ / min odödliga själ * 
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   på Gud! / på den evige Guden. *   [»Gud» ä t »den treenige Guden» i MS 1] 

 23 jag göra det, nu kan jag svara / jag svara 

   ja, utan att rodna, ty / ja, ty *   [str med blyerts] 

 31 komma och bjuda mig / komma att bjuda mig 

  89:  1 älskog och fogelsång. Olof / älskog – Olof *   [»fogelsång» str med blyerts] 

  6 blir / vill bli 

  91:  2 ej! / ej ingå äktenskap! 

  92:  4 frände! Du / frände! – Du 

  93:21 (tiger af ilska öfver innestående svar) / tiger 

 22 Gerdt (genomträngande) / Kungen  //  GERDT. / Kungen 

  95:10 det skall / det också skall 

 19 tyvärr! – – – – / Om  //  tyvärr! … Om 

 22 – ja då / – då 

  96:  3 gardin. / En äldre ohöflig betjent  //  gardin. En äldre betjent 

  9 Jo! Om herrn sitter ner! Hvad är det om? / Olof  // Jo! / OLOF * 

 19 Hvad kan det vara, som är så angeläget? / Hvad är det om? * 

  97:  5 kungens / konungens 

  8 lite / litet 

 13 låtsas / låtsar 

 24 kungens / konungens 

  98:11 på! – – – – Stackars / på! Stackars 

 13 Olof ensam intar en väntande ställning) / paus  //  OLOF. / (Paus 

  99:15 demaskera / afmaskera 

 21 stig på / stig fram *   [ändrat med blyerts] 

 29 Stockholm nu? / Stockholm? 

 100:  5 bigotta / dumma 

 17 morte», »est / morte, est 

 23  – Poesie! Poesie! sa / – »Poesie! Poesie!» sa’ 

 101:  2 hvilken / hvilka 

  3 till! / Var  //  till! Var 

  6 Ahjo / Åhjo 

   förlorar / förlorade 
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 10 karrier / fortune 

 13 inte jag / inte att jag 

   uppfostran så försummad / uppfostran försummad 

 15 inte / icke 

 17 bråkar / bråka 

 22 idéernas / tankarnes 

 29 fall hoc / fall – hoc 

 102:  1 la belle France / la France 

  8 kungen / konungen 

 30 famn / famnen 

 103:23 Folk / Folket 

 104:23 är oss en / är en 

 27 så till åren .…. / Brask  //  så till åren. / BRASK 

 29 Jaja! / Jojo! 

 105:  1 Marsken (utan ironi) / Jaså  //  MARSKEN. / Jaså 

 25 Kanske det inte är / Det är kanske inte *   [ä t »Det är väl inte» med blyerts] 

 106:23 hon / han 

 107:15 uthackade / utveckade 

 25 pack / folk 

 30 intet / inte 

 108:  5 armkraft / armstyrka 

 14 Brask! Vänta derute! / (Marsken går) / Brask in  //  Brask! / (MARSKEN 

går. BRASK kommer in.) 

 109:  4 Brask djerft / Ja!  //  BRASK. / Ja! 

 13 Brasken / BRASK 

 17 Brasken / BRASK 

 18 Då / Det 

 19 konflikt / strid 

 110:  7 bark – – – / Brask  //  bark. / BRASK 

 11 Kännen I / Känner I 

   upplyst tänkande man / upplyst man 

 12 sägen I / säger I 
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 111:18 I han / I har 

 27 kast / kort 

 112:  1 Brask (går) / Marsken in  //  (Brask går. Marsken kommer in.) 

  7 kan / kunna 

 10 ser ni / ser I 

 13 upplysas – – / Gustaf  //  upplysas. / GUSTAF 

 113:  6 inför Olof och Lars / Kungen Olof och Lars / Gustaf  //  inför OLOF och 

LARS.) / GUSTAF 

 114:28 Du då! Är Du lika djerf då? / Olof  //  du då? / OLOF 

 115:  2 att ej jag fått / att jag ej fått 

  5 det der gamla / det gamla 

 16 Olof / Nej  //  OLOF (efter betänkande). / Nej 

 

[Texten 116:28–118:13 saknas i Ak; jämförelse 

 har vid textetableringen därför inte kunnat göras med Ak 

 utan MS 1 i dess slutliga skick har använts som förlaga:] 

 117:  4 in! / in här? 

 118:  6 vill / ville 

  9 ja vill så / ja, vi vill så 

 10 bakefter! / Jo, och  //  bakefter! Ja, och 

 12 unket. – / Ja  //  unket. Ja 

 

[MS 1 vid tiden för Ak:s tillkomst utgör återigen förlaga:] 

 118:30 Få de rymma! / (Går)  //  Få de rymma! Den der token kan du låta föra till 

hospitalet! Farväl! / (Går.) 

 

[Texten 119:1–121:22 saknas i Ak; jämförelse 

 har vid textetableringen därför inte kunnat göras med Ak 

utan MS 1 i dess slutliga skick har använts som förlaga:] 

 119:  2 Gustaf) / (Derpå) / Ska  //  Gustaf). / Ska’ 

 120:11 Hvar / Hur 

 18 Betjenten (in) / BETJENTEN (kommer in) 
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 28 brukar / bruka 

 

[MS 1 vid tiden för Ak:s tillkomst utgör återigen förlaga:] 

 122:  1 [rubrik saknas] / Tablå. 

  4 likasom han ville / liksom ville han 

  8 stampar i / stampar lätt i *   [tllfogat med blyerts i MS 1] 

 11 gick / gingo 

 13 ser det! / ser det! 

 15 ska / skall 

 17 tid. – / Christina  //  tid. / CHRISTINA 

 123:  4 Olof! Säg / Olof, men du tycks ha förkärlek för en skrikande nattfogel! Säg 

 18 rätt. Vet du, det kommer att förarga mig snart! – Hvad / rätt. – Hvad *   [str 

med blyerts] 

 124:  2 abstrakt / omaterielt * 

  4 Abstrakt / Omaterielt * 

  6 sa / sade 

  7 då / så 

  8 abstrakt / omaterielt 

 10 halfgjordt broderi / halffärdigt sticktyg 

 30 arbetet / Hvarför  //  arbetet). / Håll upp! Hvarför * 

 31 skall icke jag / skall jag icke 

 125:13 göra ett sådant / göra sådant 

 14 än jag är du icke mig öfverlägsen! / än jag och är jag icke mindre än du! *   

[ändrat med blyerts] 

 19 inte / icke 

 126:  2 din filosofi / din bok der 

 19 är Du så der – – – abstrakt igen; men / är du obegriplig; men 

 127:  4 är då din glädje / är din glädje 

 11 Christina (med förändrad ton) / Jag  //  CHRISTINA. / Jag 

 16 skull! / Jag  //  skull! Jag 

 19 delta / deltaga 

 27 reformator / man 
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 34 blommor / blommorna 

   lät / låter 

 128:  6 mig. / Du  //  mig. Du 

  8 mig! – Jag / mig! Jag 

   tankar – / Du  //  tankar. Du 

 15 inte! – O / inte! O 

 18 Olof (tar fågelburen och smeker fåglarne) / Kära  //  OLOF. / Kära 

 20 kyssa / jollra med * 

 129:13 händer / händerna 

 16 Modern (in), går / MODERN (inkommer, går 

 20 stannar i gesten först / stannar först 

 22 Nej! – – Vill fruntimret sitta ned, skall / Nej! Behagar ni sitta skall * [ä t 

»Nej! Behagar ni sitta ned, skall»] 

 131:  2 Er gå / er att gå 

  3 Christina / Min fru jag kan icke tillskrifva Edra ord någon annan källa än 

vanvett; med hvad  //  CHRISTINA. / Med hvad 

  6 hus? / Ni  //  hus? Ni 

 12 ledning; jag vill säga Er hvad Er sista pligt är mot Edra barn, lemna dem 

medan ännu de hysa en gnista kärlek för Er. Vill / ledning. Vill 

 19 enskildta / enskilda 

   egoism / sjelfviskhet 

 25 upp! / Och  //  upp! Och 

 31 aktning / vördnad 

   min mans person / min man 

 32 densamma / honom 

   mor! / Derför  //  Mor! Derför 

 35 min ovärdige son / min son 

 132:10 Olof in / OLOF (kommer in). 

 133:11 sitt kärleksfulla slafveri / sitt slafveri 

 19 måtte / måste 

 26 saker / ord * 

 135:  7 Du talar inte / Nu talar du inte 
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 14 bära det / bära allt 

 136:17 förstarne / furstarne 

 21 Brask / Johannes Brask 

 27 (paus) / Olof (blir tyst) / Christina / Du är icke glad Olof! / Olof / Du 

lyckönskar mig icke! / Christina (går mot Olof) / Nej!  //  (Paus.) Nej!   [i SV 

har replikrubriken »OLOF» tillfogats före »Nej!» som utgivarens egen 

ändring] 

 137:11 stillestånd / slut 

 14 Nej! / Christina  //  Nej! O, jag skulle vilja börja om igen! Det var icke 

segern jag ville, det var striden! / CHRISTINA 

 18 Adelsmannen (in) / ADELSMANNEN (kommer in) 

 26 mycket ord bara / mycket bara 

 138:  3 uppror! … / Olof  //  uppror! / OLOF 

  7 Adelsm / ADELSMANNEN 

   [Samma i det följande: 138:19, 139:1, 139:6, 139:12, 139:18, 139:27, 

140:3, 140:14 och 140:19] 

 139:  2 kommer / komma 

  8 4:o / 5:o 

  9 fick / fingo 

 13 ordinantian / ordinantien 

 21 – »andliga / – »andeliga 

 25 Reformationen / tron 

 28 Reformationen / Tron 

 140:  4 serskildt / särskild 

  8 öfliga / öfriga 

 18 vidare / annat 

 24 storkyrka / kyrka 

 141:  3 soffa / bänk 

  8 Olof! Sofver Du! Nu / Olof! Nu 

 12 Du också! Gå bort ifrån mig! / Gå bort ifrån mig! Du också! 

 13 Gerdt (fram) / GERDT (kommer fram) 

 15 Reformationen / tron 
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 17 Reduktionen / Otron 

 142:10 ned! / Christina (går med resignerad hållning) / Gerdt  //  ned! / GERDT 

 15 Christina ger honom en föraktlig blick och går) / CHRISTINA (går) 

 18 Olof (till fönstret) / OLOF (går till fönstret) 

 143:  7 gest / rörelse 

   häpnad)  //  häpnad.) / Ridån faller. 

 144:  3 har just slagit / slår *   [ändrat med blyerts] 

  7 nu som krisen skall inträffa! / nu det skall afgöras! 

 146:18 Dig! Skall jag dö oberedd, skall man / dig! Skall man * 

 147:  8 det skall falla / den skall falla 

 18 Nils för / Nils samt för 

 23 golfvet öppnar / golfvet och öppnar 

 148:  2 de / han 

  5 kärngen / käringen 

 149:  6 menade / menar 

 10 messboken / boken 

 15 properes / proferes 

 16 lancem. / Si luant justam mala nostra poenam, / Quis potest sævas tolerare 

plagas? / Cum nec ultricem spatiosa ferret / Machina virgam / Parce sed 

nostris miserando culpis; Jus pari clemens pietate miscens: / Cui manet 

semper proprium maligno / Parcere mundo. / Modern  //  lancem. / 

MODERN 

 150:27 störa Er i Ert sista / störa ert sista 

 152:  2 än andra / än de andra 

 15 föregående latinska vers / föregående vers 

 17 Olof in med / OLOF (inkommer med 

 27 stör mig det ögonblick / stör det ögonblick 

 153:  3 penningpåsen / penningepåsen 

 13 så länge ej vi / så länge vi ej 

 154:  2 Gån ut / Gån ni 

 22 innan Du går / innan du dör 

 27 annat! / Jag  //  annat! Jag 
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 29 Herran / Herren 

 155:21 Förbannad den stund / Förbannad vare den stund 

 25 död! / Utan  //  död! Utan 

 156:  3 lyst / lyser 

   gardinerna, nu faller skenet på sänggardinerna) / Olof  //  gardinerna. / 

OLOF 

  8 än jag …… är Du afundsjuk på mig eller förebrår Du mig!! / än jag! * 

 157:15 rätt!! – / Lars  //  rätt! / LARS 

 19 in. Djerft) / Du  //  in). / Du 

 158:20 motta en äktenskaplig kyss / mottaga en kyss 

 23 (ut) / (Går.) 

 159:12 än Du! Tror Du att en gör en reformation! Om Du / än du! Om du 

 18 det gamla. – / Olof  //  det gamla. / OLOF 

 19 Olof / I hafven  //  OLOF. / Det är icke så! Hela folket tviflar, bland 

presterna fins knappt en som vet hvad han skall tro, om han ens tror något; 

allt är beredt för det nya, men I hafven 

 160:  6 är ruttet och ej tillfredsställer andens kraf! / är ruttet! 

 11 Gud hon / Gud att hon 

 16 icke / inte 

 18 offer! / Broder  //  offer! Broder 

 

[Texten 160:21–162:20 saknas i MS 1; som förlaga  

vid textetableringen har här Ak använts:] 

 22 fram. Du menar att de skola af aktning för de årsgamla hålla sig 

vördnadsfullt i jorden som frön och ruttna med det gamla! / Lars  //  fram! / 

LARS 

 27 sant – till / sant till 

 161:11 Olof! Du talar på ett sätt som förråder den största omensklighet! Blodet – – 

– –  / Olof, blodet … 

 16 begrät Din mor / begret ändå din mor 

 18 tillgifvenhet, tacksamhet / tillgifvenhet och tacksamhet 

 162:  6 sömnen / sömn 
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  9 förening. – – / Concordia  //  förening. – – Concordia 

 

[MS 1 vid tiden för Ak:s tillkomst utgör återigen förlaga:] 

 25 Låt mig in / Låt mig komma in 

 26 Christina in i en filt) / CHRISTINA (kommer in med en filt) 

 28 man? – / Han  //  man? Han 

 30 flyr / flydde 

 31 kärra på gatan och som stannar / kärra som stannar 

 163:12 Olof till fönstret / OLOF (går till fönstret) 

 14 är inte möjligt / är inte bödelskärran * 

 16 likvagn! / Lars och Gerdt / Lars  //  likvagn! / LARS 

 164:  5 skall Du se / skall du få se 

 21 egoist / sjelfviske 

 165:  3 Likdrängarne in / (Likdrängarne komma in) 

  4 Likdrängen 1 / LIKDRÄNGEN 

  5 Skulle hemta lik! / Jag skulle hemta ett lik! 

  7 Gå Er väg! / Gå din väg! 

 16 Olof (på knä / OLOF (faller på knä 

 18 (upp) / (Stiger upp.) 

 20 Likdrängarne fram börja / Likdrängarne gå fram och börja 

 23 ropa vi.  //  ropa vi. / Ridån faller. 

 166:  6 stiga bakom / stiga upp bakom 

  9 mot / emot 

 11 Windr / WINDRANK  [i SV med punkt: WINDR.] 

   [Samma i det följande: 166:15, 166:20, 167:1, 167:5, 167:11, 167:15, 

167:21, 167:25, 168:1, 168:7, 168:11, 168:15, 168:22, 169:1, 169:9 och 

171:1] 

 167:  2 Var god och gå / Var god gå 

 17 lite / litet 

 170:  3 Arbetsf / ARBETSFOGDEN  [i SV med punkt: ARBETSF.] 

   [Samma i det följande: 170:10] 

  4 god! – – / Mårten // god! / MÅRTEN 

 36



– TK 5 – 

  7 Edra / era 

  9 aktning / vördnad 

 22 förstördt! – – – – – – / Windrank  //  förstördt! / WINDRANK 

 26 ini koret / inuti koret 

 171: 2 inget / intet 

  6 Lars A / Lars 

  8 Olof / Hvad  //  OLOF (upphetsad). / Hvad * 

 17 kastar i / kastar det i 

 20 bland svinen! / bland svinen om natten! 

 24 det heliga din erkekättare så / det heliga, så 

 172:  9 till sina / till de sina 

 10 smädat / smädar 

 12 till sina / till de sina 

 22 föra Juda om ock mot / föra Juda mot 

 24 månan / Månen 

   ett starkt rödt / ett rödt 

   scenen.) / (Folket förskräckes) / Mårten / Sen I himlen rodnar öfver den 

kättaren! / Olof  //  scenen. Folket förskräckes.) / OLOF *   [Mårtens replik 

satt inom parentes med blyerts] 

 173:  4 för honom ned / för honom med 

  9 Mårten som är rädd för pesten) / Hellre  //  MÅRTEN. / Hellre 

 14 heliga Clara / heliga ben 

 27 gått. – / gått.) 

 174:26 betala 2 öre i veckan för att / betala för att 

 175:  8 för att dermed handla / för att denne dermed skulle handla 

 20 gör / göra 

 176:13 ha / hafva 

 22 förste / furste 

 177:18 inte / icke 

 26 (hastigt in) / (kommer hastigt in) 

 179:13 lät honom min son / lät min son * 

 180:17 Hvarföre / Hvarför 
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 18 O nej! / O ve! 

 20 mig! / Gud  //  mig! Gud 

 181:12 förkastligare! / Här  //  förkastligare! Här 

 14 ädelmodig följa / ädelmodig och följa 

 20 (in rusig) / (kommer in rusig) 

 22 fruntimmerna / fruntimmer 

 182:15 Windr / WINDRANK [i SV med punkt: WINDR.] 
   [Samma i det följande: 182:22, 182:27, 183:1, 183:7, 183:15, 183:19, 

184:1, 184:5, 184:9, 184:16, 184:20 och 184:24] 

 29 ska / skall 

 183:10 byssan / bössan 

 16 lof! – – Adjö / lof! Adjö 

 21 Knektar / Nils, knektar 

 27 fram till Windr / går fram till Windrank  [i SV med punkt: Windr.] 

 184:11 Nils (går) / Vi kommer straxt till Er!  //  NILS / Vi komma strax till er! 

(går). 

 19 går en sak / går … 

 185:  5 att göra bland de stora att göra! / Hitåt  //  bland de store att göra! Hitåt 

  9 förs / föres 

 186:  1 Sluttablå / Tablå * 

 187:25 ögon. / Folk  //  ögon. Folk 

 27 förra / Vilhelm  //  förra. VILHELM 

 29 blygt och djerft framför / blygt framför 

 31 ansigtet. / Orgeln spelar fortfarande hvarföre följande och föregående 

stumma spel kan uppehålla uppmärksamheten. / En del  //  ansigtet. En del 

 188:  1 bifall / bifallande 

  4 ensamna / Orgeln  //  ensamma. Orgeln 

 189:  3 återtar / återtager 

 190:  3 Brigitta / Birgitta 

 14 ung begåfvad man / ung man 

 16 som garanti för Er frihet en afbön / som säkerhet en afbön 

   der / deri 
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 22 kungens / konungens 

 23 kan / kunna 

 191:  1 passioner / lidelser * 

  2 sanningar till höger och venster, men / sanningar, men * 

  4 jorden, naturligtvis / jorden, (med eftertryck) naturligtvis * 

  7 vinna en viss bedröflig ryktbarhet / vinna ryktbarhet * 

 24 hellre då / hellre dö 

 27 illusioner / drömmar * 

 30 hittilsdags / hittilldags  [i SV: hittillsdags] 

   försummat / förnummit 

 192:  5 kastat ut henne / kastar ut henne 

 11 egoister. / Låt  //  sjelfviske. Låt 

 20 aftar / aftager 

 31 går mot Olof, faller på knä. / Folket  //  går mot Olof. Folket 

 32 göra / gör 

 33 Olof efter en paus kallt och bestämdt / OLOF (kallt och bestämdt) 

 193:  3 omfamning / Folket  //  omfamna hvarandra. Folket 

 16 fri. (paus) / Mäster  //  fri). / Mäster 

 20 upp – / (stiger upp) 

 194:20 tillintetgjord.  //  tillintetgjord). / (Ridån faller.) / SLUT. *   [endast ordet 

»SLUT» infört i MS 1] 
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Ändringar i andra och tredje upplagorna 

Två inadvertenser i U 1 har rättats i U 2 (sid- och radhänvisning ges här till SV): 27:11 

»rike, stånd» har ändrats till »rike, till stånd» och 101:2 »för hvilka de behöfde» till »för 

hvilken de behöfde». 

Övriga ändringar hänför sig så gott som uteslutande till interpunktionen och 

substantivens pluraländelser i bestämd form. 

Förmodligen har ingen av ändringarna i U 2 gjorts av Sg; de har inte påverkat 

textetableringen i SV. 

––––––––– 

 

U 3 skiljer sig i flera avseenden från U 1 (denna, inte U 2, har legat till grund för U 3). 

Bl.a. har Lars Andreaes repliker förts över på Lars Petri, smärre ingrepp har gjorts både 

i Gerts stora tal till Olof i akt 1 och i den husliga scenen mellan Olof och Christina i 

akt 3, och i Christinas utfall mot föräldraauktoriteten i akt 3 har ett avsnitt strukits. 

Följande ändringar har med stor säkerhet gjorts av Sg (sid- och radanvisning ges till 

SV; först citeras U 1, därefter U 3): 

 

   9:  8 LAURENTIUS ANDREÆ / [har utgått] 

  26:30 Tag fram honom / Få fram honom 

33 en stormvind far fram / en stormvind yr fram 

  53:10 slås omkull / kastas omkull 

  56:  6 Det är /  D e t  är 

  57:30 I sorlen! Är det af blygsel öfver mina ord / I sorlen! Är det öfver mina ord  

  67:14 Det vore kanske inte så illa! / Det vore inte så illa!  

  75:16 har jag lagt / har jag satt 

  95:21 gå under oket / gå under selen 

 100:  6 ni är ju fritänkare / Ni är ju friande 

 101:31 med den minsta historiska blick / med den minsta historiska sans 

 102:26 LARS ANDREÆ (inkommer) / LARS (inkommer) 

 107:11 Dalkarlarne till exempel, ett bortskämdt slägte, som tvista / Dalkarlarne till 

exempel, som tvista  
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 25 Hvilket trolöst, oförskämdt folk! / Hvilket oförskämdt folk!  

 110:11 I är en upplyst man! Hvad är detta för ett fenomen! Hvad säger I / I är en 

upplyst man! Hvad sägen I 

 111:  5 Det har gått fort / Det var fort 

 112:26 Lars kansler är bättre / Lars är bättre 

 28 två! / MARSKEN. / Eller Olofs bror, Lars Pederson. / GUSTAF. / Duger 

inte ännu! Han är för blödig att slåss! Hans tid kommer också! / 

(MARSKEN inför  //  två! / (Marsken inför 

 113:  9 (till Lars kansler) / (till Lars) 

 125:30 det är just min svaghet, jag kan aldrig vilja det. Tro mig, du är starkare än 

jag, du rår på din vilja, jag rår inte på min! / CHRISTINA  //  det är just min 

sak, jag kan aldrig vilja det. / CHRISTINA 

 126:11 Som en Gud … / Som en högre … 

 19 tro på dig, Olof. Du har rätt! / OLOF  //  tro på dig, Olof. / OLOF 

 128:20 jollra med dina blommor. / CHRISTINA  //  jollra med dina blommor, men 

allt på sin tid. / CHRISTINA 

 131:19 sjelfviskhet eller anser ni er gerning, att ha gifvit honom lifvet och 

uppfostran ens förtjena tacksamhet? Var icke detta ert lifs uppgift och 

bestämmelse, bör ni icke tacka Gud att ni fått så hög bestämmelse, eller 

gjorde ni detta blott för att sedan ett halft lif pocka på tacksamhet? Vet ni 

icke att ni med detta ord tacksamhet rifver ned hvad ni en gång bygt upp! 

Och hvad rättighet tar ni er öfver mig? Skall äktenskapet vara en 

pantförskrifning af min fria vilja åt den som naturen gifvit till moder eller 

fader åt min make, som tyvärr icke kunde finnas utan båda? Ni är inte / 

själfviskhet? Och hvad rättighet tar Ni Er öfver mig? Ni är inte 

 145:28 Fru Christina! / Fru!  

 147:16 Detta gjorde aldrig Olof! / Detta hade aldrig Olof gjort! 

 160:17 hade hon icke gått / hade hon icke dött 

 174:  2 och Lars Andreæ.) / och Lars). 

 177:14 Mårten är spion / Mårten är spejare 

 178:  5 som Olof talade vid en qväll / som Olof mötte en kväll 

 186:14 att tycka synd om / att finna synd om 
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Ändringarna 9:8, 102:26, 112:26, 112:28, 113:9 och 174:2 är betingade av att 

Laurentius Andreae inte längre förekommer i skådespelet. 

 

Av övriga ändringar i U 3 kan eller bör också följande vara Sgs (sid- och radhänvisning 

ges till SV; först citeras U 1, därefter U 3): 

 

 26:34 han går öfver Alperna och han ryter öfver Fichtelgebirge och han väcker 

upp Österhafvet och det ger eko mot stränderna och tusendubbladt går ropet 

/ han går öfver Alperna, han ryter öfver Fichtelgebirge, han väcker upp 

Österhafvet, och det ger eko mot stränderna: tusendubbladt går ropet 

 27:  4 mördar sitt folk utan att räkna dem / mördar sitt folk utan att räkna det 

 11 rike, stånd / rike till stånd 

 41:19 I tacken Gud att jag gick / I tacken Gud då jag gick 

 43: 3 för sent att se sig tillbaka / för sent att se dig tillbaka 

 47:17 Mera bränvin! bränvin! / Mera brännvin! Mera brännvin! 

 25 Hvem har gjort er orätt, gode man / Hvem har gjort Er orätt, min gode man 

 52:  5 höras några slag / höres några slag 

 53:27 för att leda henne ut / för att leda ut henne 

 77:20 Det  v a r  icke en lögn / Det var icke en lögn 

 85:26 ej kan rymmas i en menskohjerna / ej kan rymmas i en människohjärna 

 27 en dåre som / en, dåre, som 

 91:23 tala vid Olof / tala med Olof 

 131:15 barnets bestämmelse / hans bestämmelse 

 18 som tillhöra samhället, menskligheten / som tillhöra mänskligheten 

 136:16 Gå icke att slåss / Gå icke och slåss 

 139:13 ordinantien / ordinantian 

 159:  9 begagnar han mig som en hund / begagnar han mig som hund  

 160:11 det var så Guds vilja / det var Guds vilja 

 14 eller är du en dålig / eller du är en dålig 

 169:16 »quam fex, putris» / »quam fæx, putris» 

 172:  2 den ende allsvåldige Gudens / den ende Gudens 

 174:22 ned till sundet / ner till sundet 
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 176:10 Thomas Münster / Thomas Münzer 

 177:  8 att alla må lefva / att alla lefva 

 194:  1 friheten och den blåa himmelen / friheten, den blåa himmelen  

  5 om ock det skall / om det ock skall 

Ändringen 176:10 (»Münster» utbytt mot »Münzer») är sakligt motiverad; se om detta i 

textvol. ordförklaring till s. 176. 

 

Liksom i U 2 har 27:11 »rike, stånd» ändrats till »rike till stånd» (nödvändig ändring). 

Däremot kvarstår 101:2 »för hvilka de behöfde» oåtgärdat. 

Ändringarna i U 3 har inte påverkat textetableringen i SV. 
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Beskrivning av manuskript 
som använts vid textetableringen 

Kymmendömanuskriptet 

MS 1 (»Kymmendömanuskriptet») är ett originalmanuskript som i nuvarande skick 

består av 1 helark vikt så att det bildar 2 folioblad samt 70 lösa blad i folio. Två blad 

som ursprungligen hört till manuskriptet är förkomna; se ovan s. 7 och nedan. För 

förvaringsort och tidigare öden redogörs ovan s. 7. 

Sg använde under arbetet med skådespelets olika versioner under 1870-talet tidvis 

MS 1 som arbetsexemplar. Det innehåller som en följd av detta talrika tillägg, 

strykningar och andra ändringar. Den ursprungliga texten är skriven med vanligt bläck. 

Vid bearbetningarna av texten har Sg förutom vanligt bläck använt blyerts på många 

ställen; också ingrepp med violett bläck, kol, rödpenna och blåpenna förekommer. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, ss. 118–120. Smedmarks förmodan att de 

båda ursprungliga blad som saknas kasserades inför tryckningen 1880–81 och då 

ersattes med renskrifter är dock felaktig; det är i stället fråga om avskrifter av U 1 som 

Sg gjorde först i samband med försäljningen av manuskriptet 1888 (jfr textvol. ss. 534–

535). 

De två första bladen (ett titelblad och ett blad med personförteckning) är onumrerade. 

Fr.o.m. det tredje bladet är bladen paginerade med blyerts, pp. 1–26. I fortsättningen är 

de i stället bladnumrerade, först med rödpenna 1–42, sedan med blåpenna 43–59. Röd 2 

är emellertid överhoppad; i stället förekommer röd 3 två gånger. Pagineringen och 

bladnumreringen har gjorts av Sg. 

Pagineringen/bladnumreringen har 1994 kompletterats med en stämpelpaginering av 

hela manuskriptet (titelbladet och bladet med personförteckningen har därvid tagits 

med, däremot ej de båda bladen med avskrifter), pp. 1–144. Sidhänvisningar i 

föreliggande textkritiska kommentar avser, om inte annat sägs, stämpelpagineringen. 

Titelbladet i MS 1 och bladet med personförteckningen innehåller anteckningar från 

skilda tidpunkter. Den ursprungliga titeln på titelsidan lyder »Mäster Olof, / skådespel / 

i fem akter / af / Författaren till I Rom och den Fredlöse»; den har sedan ändrats flera 
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gånger. I Smedmark 2 redogörs på särskild plats, ss. 125–129, för de båda bladens text 

(även struken text), ändringar i texten, olika pennsorter som Sg använt, enskilda 

bokstävers utformning och utsmyckning samt (citerade) grekiska ords betydelse. – 

Titelsidan finns kommenterad och avbildad på ss. 482–483 i textvol. och ett utsnitt ur 

texten på bladet med personförteckning återfinns i denna på s. 510. 

Vid andra aktens början på p. 31 finns en bläckanteckning med Sgs piktur: »Till 

Sättaren! Allt struket med blyerts qvarstår». En liknande uppmaning återfinns på den 

nya personförteckningen (se nedan). 

Sg har – tydligen vid översynen av manuskriptet inför tryckningen 1880–81 – med 

rödpenna och blåpenna strukit sådant som inte skulle vara med i U 1 samt gjort den 

slutgiltiga akt- och tablåindelningen. Några av marginalanteckningarna stammar 

rimligen från samma tillfälle: »qvarstår» (p. 43; med blåpenna), »Qvarstår» (p. 68; 

rödpenna), »Qvarstår» (p. 82; rödpenna), »Qvarstår» (p. 84; blåpenna) och »Qvarstår» 

(p. 90; rödpenna). 

Följande noteringar (sid- och arkanteckningar) gjorda i sätteriet med violett bläck 

förekommer i manuskriptet: »15/13» (p. 13), »31/14» (p. 27), »63/16» (p. 51), »79/17» 

(p. 63), »95/18» (p. 75), »110/19» (p. 86) och »159/22» (p. 127). På p. 30 har någon, 

uppenbarligen samma hand, i marginalen i höjd med »Lars / (drar honom med sig)» 

(i SV 43:16–17) föreslagit en annan utformning, »hvarefter Lars drar honom med sig.)», 

och på följande sida, p. 31, i marginalen föreslagit en omkastning av »förklädda» och 

»(Mårten och Nils)» (i SV 44:5). Dessa båda noteringar är gjorda med samma slags 

violetta bläck och av allt att döma med samma penna som de nyssnämnda sid- och 

arknoteringarna. 

I marginalen på p. 46 finns en med lack fastsatt remsa av en medeltida 

pergamentshandskrift, och rester eller spår av lack förekommer på pp. 31, 50, 67, 84, 

100 och 116. Ställena med lack fungerar samtliga som markeringar för början av en akt 

eller en tablå. 

––––––––– 

 

De båda förkomna bladen skulle ha haft sin plats mellan pp. 32 och 33 resp. 112 och 

113. De avskrifter som Sg gjorde 1888 med U 1 som förlaga och som ersatte de felande 

bladen har i den ursprungliga bladnumreringen siffran 3 i den röda nummerföljden (det 
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rör sig om det första av de båda bladen som numrerats 3 med rödpenna; i SV fr.o.m. 

»Ert» s. 46 rad 21 t.o.m. »ryggen!» s. 49 rad 8) resp. siffran 43 i den blå nummerföljden 

(i SV fr.o.m. »som» s. 160 rad 21 t.o.m. »skull!» s. 162 rad 20). Bladen finns inlagda i 

MS 1. 

Titelsidan och personförteckningen 

Inför tryckningen 1880–81 gjorde Sg på ett helark vikt så att det bildar 2 folioblad upp 

en ny titelsida och en ny personförteckning eftersom de gamla inte kunde användas på 

grund av alla ändringar. 

Titeln på framsidan lyder: »Mäster Olof, / Skådespel / i / Fem Akter / af / August 

Strindberg». Överst på sidan har Sg skrivit följande direktiv: »Till Sättaren! Allt som är 

struket med blyerts qvarstår, allt med bläck utgår!» 

I Smedmark 2, s. 129, redogörs för arkets övriga textinnehåll, pennsorter som Sg 

använt, papperssort, storlek och vattenstämpel.  

Akademiupplagan 

Ak (»Akademiupplagan»), som är en renskrift av MS 1, förvaras i Svenska Akademiens 

Nobelbibliotek i Stockholm. Sg insände renskriften till Svenska Akademien som 

tävlingsbidrag i ämnet ’skaldekonst’ i oktober 1873. Ak förutsätts vid utgivningen av 

SV vara identisk med den renskrift Sg iordningställde drygt ett år tidigare (se textvol. 

s. 490).  

Handskriften består av 42 helark vikta så att de bildar 84 folioblad samt 4 blad i 

folio. Paginering saknas. Bladen har av någon, tydligen ej Sg, numrerats med blyerts 

1–88 i rectosidornas högermarginal ungefär mitt på sidan. 

Ak har ursprungligen på framsidan haft rubriken »Ett vittne» som Sg sedan klistrat 

över med en lös lapp på vilken han med vanligt bläck skrivit »En affälling / Skådespel i 

fem akter». Hos Svenska Akademien har längst uppe på titelsidan gjorts en anteckning 

med bläck: »No 18. Ink. d. 6 Okt. 1873.» På titelsidans nedre hälft har Sg med vanligt 

bläck skrivit: »Motto / ’Hvad är sanning?’ / Bibeln». 
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Handskriften har varit inbunden men är numera – sedan 1993 – återställd i det skick 

den hade före inbindningen. Smedmark, som hade tillfälle att undersöka handskriften 

före inbindningen, beskriver manuskriptet i Smedmark 2, ss. 139–140. Beskrivningen 

ger upplysningar om bl.a. papperssorter, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning. 

Dramatexten är skriven med vanligt bläck. Smedmark redogör (ss. 140–141) för en 

utredning om handstilarna i manuskriptet som han företagit med bistånd av skriftteknisk 

expertis på Statens kriminaltekniska anstalt. Redovisningen utmynnar i slutsatsen att 

den alldeles övervägande delen av texten, den del som återfinns på bladen 3–7 och 

9–86, åstadkommits av en okänd avskrivare, hand 1, vars handstil påminner om Sgs. En 

annan avskrivare, hand 2, har skrivit texten på blad 1:s versosida (personförteckning), 

blad 8 och bladen 87–88. Sg har själv skrivit förutom titelsidan företalet på blad 2:s 

båda sidor. 

Hand 2 som är oidentifierad hos Smedmark tillhör förmodligen Sgs bror Axel – 

pikturen förefaller att vara hans. 

Av allt att döma är också ett mindre antal ändringar med vanligt bläck och blyerts av 

Sgs hand (se »Ändringar i Ak» i Smedmark 2, ss. 143–145). Ändringarna med blyerts – 

Smedmark har lyckats urskilja också noteringar som Sg gjort med blyerts men sedan 

suddat ut – tyder på att Sg till en viss grad använt Ak som arbetsmaterial innan han 

1873 efter en översyn av manuskriptet (varvid utsuddningarna bör ha gjorts) sände in 

det till Svenska Akademien. 

––––––––– 

 

I Göteborgssamlingen förvaras en påbörjad avskrift av Ak som dock inte kommit till 

användning vid textetableringen i SV. Avskriften, som består av 7 helark vikta så att de 

bildar 14 folioblad, är gjord med vanligt bläck och omfattar nästan hela första akten  

(i SV t.o.m. 40:15) men saknar titelsida och personförteckning. Den har utförts av 

någon annan än Sg, obekant vem. 

Vad gäller papperssort i avskriften, format, (frånvaro av) paginering, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, s. 148. Smedmark redogör där också för 

avskriftens avvikelser både från MS 1 och från Ak samt diskuterar omständigheterna 
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kring dess tillkomst – möjligt är att vissa avvikelser återgår på ändringar som Sg gjort 

med blyerts i Ak men sedan suddat ut. Bladen har 1994 stämpelpaginerats, pp. 1–28. 
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Strindbergs ändringar i manuskripten 

Den variantförteckning, »Textvarianter», till Prosaupplagan som ingår i Smedmark 2 

(ss. 149–232) redovisar förutom divergenser bl.a. mellan trycket i Vitterhetssamfundets 

edition och de olika manuskripten och mellan manuskripten inbördes också – inarbetade 

i redovisningen av divergenserna – ändringar som Sg gjort i manuskripten. 

 

Dessutom innehåller Smedmark 2 en resonerande beskrivning av Sgs ändringar i MS 1 

och ett försök till kronologisering av de olika kategorierna av ändringar enligt följande: 

»Ändringar i K [Kymmendömanuskriptet]» (ss. 129–130), »Ändringar i K, utförda före 

Ak:s tillkomst» (ss. 130–131), »Ändringar kring Skökan» (ss. 131–133), »Ändringar, 

utförda efter Ak:s tillkomst» (ss. 133–134) och »Ändringar vid tryckningen 1880–

1881» (ss. 134–135).  

 

En liknande resonerande beskrivning av ingreppen i Ak återfinns i avsnittet »Ändringar 

i Ak» i Smedmark 2, ss. 143–145. 
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Förarbeten 

1.  19 blad (6 helark vikta så att de bildar 12 folioblad, 6 lösa blad i folio samt 1 blad i 

kvarto) innehåller utkast och anteckningar rörande Prosaupplagan; texten på dem 

citeras och kommenteras i Smedmark 2, ss. 3–4, 11–81. De är där numrerade 1–19. Vad 

gäller bladens textinnehåll, format, papperssorter, vattenstämplar och vikning samt 

pennsorter som Sg använt se Smedmark 2. Bladen beskrivs och kommenteras också i 

A. Hagsten, Den unge Strindberg II, 1951, ss. 48–64. 

I textvol. återges två utsnitt ur versosidan av blad 1 (ss. 470–471), utsnitt ur 

rectosidan av blad 2 (s. 472), en teckning från rectosidan av blad 16 (s. 473) och utsnitt 

ur rectosidan av blad 8 (s. 477; se dok. nr 5:3:2). 

I Smedmark 2 avbildas (med placering efter s. 24) versosidan av blad 1, rectosidan 

av blad 2, versosidan av blad 2 och versosidan av blad 3 (se dok. nr 5:3:1). 

 

2.  Till de 19 bladen har tillkommit 1 folioblad vikt så att det bildar 2 blad i kvarto som 

1977 återbördades till Göteborgssamlingen (se ovan s. 8). 

Foliobladet är 24 × 36 cm och har vattenstämpel i form av parallella linjer. 

Första sidan har en rubrik »Mäster Olof / P.M.» och upptar i övrigt uppslag till 

innehåll i akterna 2, 3, 4 och 5 i Prosaupplagan (Skökan och Windrank nämns). Andra 

sidan upptar bl.a. några korta noteringar rörande innehållet i akterna 2, 3, 4 och 5, tredje 

sidan innehåller repliker som återkommer i ölbodsscenen och på fjärde sidan återfinns 

några kortare anteckningar tydligen gjorda vid skilda tillfällen. Allt är skrivet med 

vanligt bläck. 

Bladet skannas i sin helhet i denna kommentar som dok. nr 5:2.1. 
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Textens placering i Samlade Verk 
i förhållande till manuskripten 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive SV-sida. Huruvida 

SV-texten jämförs med MS 1 eller med Ak framgår av inskjutna noteringar i 

förteckningen. 

 

     Sida     Sida 

     i SV     i MS 1/Ak 

 

 [MS 1 utgör förlaga:] 

       11  –    5 

       14  –    7 

       17  –    9 

       20  –   12 

       23  –   14 

       26  –   17 

       29  –   20 

       32  –   22 

       35  –   24 

       38  –   26 

       41  –   29 

       44  –   31     

 

 [Ak utgör förlaga:] 

       47  –   opaginerad 

 

 [MS 1 utgör förlaga:] 

       50  –   33 

       53  –   35 

       56  –   38 

       59  –   41 

       62  –   43 

       65  –   45 

       68  –   47 

       71  –   49 

       74  –   50 

       77  –   52 

       80  –   54 

       83  –   57 

       86  –   59 

       89  –   61 

       92  –   63 

       95  –   65 

       98  –   68 

      101  –   70 

      104  –   72 

      107  –   74 

      110  –   76 

      113  –   78 

      116  –   80 

      119  –   82 

      122  –   84 

      125  –   85 
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 [MS 1 utgör förlaga:]       128  –   88 

      131  –   90       164  –  114 

      134  –   92       167  –  116 

      137  –   94       170  –  119 

      140  –   96       173  –  122 

      143  –   99       176  –  125 

      146  –  100       179  –  128 

      149  –  102       182  –  131 

      152  –  104       185  –  133 

      155  –  107       188  –  137 

      158  –  110       191  –  140 

       194  –  144 

 [Ak utgör förlaga:]  

      161  –   opaginerad  
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Textläget 

Bastexter för etableringen av versionen 1874–75 (»Mellandramat») av Mäster Olof i SV 

är dels – för akterna 1, 4 och 5 – en bevarad renskrift (»Tredje manuskriptet»), dels – 

för akterna 2 och 3 – ett bevarat konceptmanuskript av Sg (»Andra manuskriptet»). Sgs 

konceptmanuskript får utgöra bastext därför att akterna 2 och 3 i renskriften inte är 

utförda av honom utan av annan hand. Sgs ändringar i akterna 2 och 3 i renskriften har 

tillvaratagits. Renskriften har använts som komplementtext för akterna 2 och 3, 

konceptmanuskriptet för akterna 1, 4 och 5. 

Hur de båda bastexterna förhåller sig till varandra tids- och omfångsmässigt framgår 

av den grafiska tablån på ss. 460–461 i textvol. 

 

Renskriften kom att utgöra arbetsexemplar vid det inledande arbetet på Versupplagan 

och försågs då med ett antal ändringar och noteringar. Vid textetableringen i SV av 

»Mellandramat» har sådana ingrepp avvisats. De är gjorda med blyerts, rödpenna och 

blåpenna och med violett bläck; den ursprungliga texten är skriven med vanligt och 

violett bläck. 

 

Konceptmanuskriptet har inte utnyttjats i de båda tidigare (textkritiska) utgåvorna av 

Mellandramat (Smedmarks editioner 1948 och 1962); för dessa har i stället enbart 

renskriften legat till grund. Utgåvan i SV är således den första där också 

konceptmanuskriptet kommit till användning vid textetableringen. 

Manuskript 

1.  Konceptmanuskriptet (»Andra manuskriptet»; MS 2) förvaras i Göteborgs 

universitetsbibliotek. Titelsida och personförteckning saknas. 

 

2.  Renskriften (»Tredje manuskriptet»; MS 3) med rubriken »Mäster Olof, / Skådespel / 

i / fem akter. / af Förf. till / ’I Rom’ ’Den Fredlöse’, ’Hermione’ etc.» finns i 

Göteborgssamlingen. Texten, som i allt väsentligt är en renskrift av MS 2, har 
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tillkommit enligt följande: akterna 1, 4 och 5 har Sg skrivit, akt 2 och senare delen av 

akt 3 har skrivits av en annan person och början av akt 3 av en tredje person. 

Upplagor på svenska 

Mellandramat trycktes aldrig under Sgs livstid. Det utgavs första gången 1948 av 

Smedmark och har sedan tryckts ännu en gång i dennes utgåva August Strindbergs 

dramer, II, 1962 (jfr textvol. s. 514). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter bastexten (för akterna 1, 

4 och 5 MS 3; för akterna 2 och 3 MS 2). Om komplementtexten (för akterna 1, 4 och 5 

MS 2; för akterna 2 och 3 MS 3) avviker från bastexten, citeras även komplementtexten. 

Huruvida det är MS 3 eller MS 2 som utgör bastext framgår av inskjutna noteringar i 

förteckningen. 

 

[MS 3 utgör bastext:] 

 205:  6 stanna utanför kyrkdörren. / stanna [detta första »stanna» str med blyerts] 

utanför kyrkdörren der de stanna]  [MS 2: finns ej något att jämföra med] 

 210:24 vederbörande. / [sluttecken saknas]  [MS 2: finns ej något att jämföra med]  

 212:12 styggelsen. / [sluttecken saknas]  [MS 2: finns ej något att jämföra med] 

 220:20 BRASK / Brasken  [MS 2: finns ej något att jämföra med] 

 223:19 musikanter. / BRASK / till  //  musikanter.] / [Till  [MS 2: finns ej något att 

jämföra med] 

 225:12 taga skada till sin själ / taga skada till själ  [MS 2: finns ej något att jämföra 

med] 

 

[MS 2 utgör bastext:] 

 232:31 gå. / [sluttecken saknas] 

 243:14 aldrig! Du  //  aldrig! / Christina / Du  [MS 3: aldrig! / Olof / Du] 

 21 ensam. / ensam, 

 247:  2 Christina? /  [sluttecken saknas] 

 248:  7 sista – efter någon strid. / sista – går efter någon strid och 

 256:18 eländet! /  [sluttecken saknas] 

 30 bordet! Räknar. Hela  //  bordet! / Christina (räknar) (hela  [MS 3: bordet) / 

Hela] 

 278:27 ADELSM. / Adelsmannen 

 279:12 ADELSM. / Adelsman  [MS 3: Adelsmannen] 

 22 ADELSM. / Adelsman 

 281:  4 samtycke» – – – / samtycke – – – 
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 282:26 detta? / [sluttecken saknas] 

 

[MS 3 utgör bastext:] 

 291:  3 förut. / [sluttecken saknas]   [MS 2: finns ej något att jämföra med] 

 12 Till exempel / T. exempel  [MS 2: ej jämförbart] 

 295:  7 stund, kan du icke väcka / stund, väcka [»kan Du icke» är struket]   [MS 2: 

finns ej något att jämföra med] 

 301:13 Han säger att / Han att [»säger» är struket]   [MS 2: Han säger att] 

 318:  2 tro … / [sluttecken saknas]   [MS 2: finns ej något att jämföra med] 

 319:  3 falla!» / falla! 
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Beskrivning av manuskript som använts  
vid textetableringen 

Andra manuskriptet 

MS 2 (»Andra manuskriptet») är ett konceptmanuskript som består av 20 helark vikta så 

att de bildar 40 folioblad samt 36 lösa blad i folio. För förvaringsort och tidigare öden 

redogörs ovan s. 7. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och rester 

av buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, ss. 337–339. 

Sg har numrerat bladen i handskriften med blyerts, 1–76. Tre av bladen, 27–29, har 

han dessutom numrerat med bläck, varvid han betecknat blad 27 »27 o 28» med violett 

bläck, de båda övriga »28» resp. »29» med vanligt bläck. Texten på blad 28:s rectosida 

är struken. Fr.o.m. blad 30 vidtar parallellt med bladnumreringen en paginering med 

vanligt och violett bläck av Sg, pp. 30–119. De två sista bladen, 75–76, saknar 

bläckpaginering. 

Bladnumreringen och bläckpagineringen har 1994 kompletterats med en 

stämpelpaginering av hela manuskriptet, pp. 1–152. Sidhänvisningar i föreliggande 

textkritiska kommentar avser, om inte annat sägs, stämpelpagineringen. 

Det mesta av texten i MS 2 är skrivet med vanligt bläck. Undantag utgör ett avsnitt 

pp. 108–147 (i SV fr.o.m. 287:3 t.o.m. 316:33) som Sg skrivit med violett bläck. 

Ändringar och noteringar har gjorts med vanligt bläck, violett bläck, blyerts, blåpenna 

och rödpenna. I en svit av bladen (pp. 31–52; bladen är av Sg numrerade 16–26) har Sg 

skrivit endast på bladens ena sida. 

Tredje manuskriptet 

MS 3 (»Tredje manuskriptet») är i allt väsentligt en renskrift av MS 2. Vissa partier 

avviker emellertid i detaljer från detta. Manuskriptet består av 30 helark vikta så att de 

bildar 60 folioblad samt 4 lösa blad i folio. För förvaringsort och tidigare öden redogörs 

ovan s. 7. 
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Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, ss. 348–349. 

Antagligen någon annan än Sg har numrerat handskriftens samtliga blad med blyerts, 

1–64. Dessutom har Sg själv bladnumrerat med blyerts. Hans numrering, 1–55, löper 

från det tredje bladet, där den första aktens text börjar, och omfattar endast blad med 

text. På blad 54 och 55 (Sgs numrering) har Sg med blåkrita skrivit också siffrorna 7 

resp. 8 (sjunde och åttonde bladet i utskriften av femte akten). 

Bladnumreringarna har 1994 kompletterats med en stämpelpaginering av hela 

manuskriptet, pp. 1–128. Sidhänvisningar i föreliggande textkritiska kommentar avser 

stämpelpagineringen. 

På titelbladet står skrivet med vanligt bläck »Mäster Olof, / Skådespel / i / fem akter. 

/ af Förf. till ’I Rom’  ’Den Fredlöse’, ’Hermione’ etc.». På bladets övre hälft har Sg 

skrivit, också med vanligt bläck, »Tredje MS. omarb.» och i nedre vänstra hörnet med 

violett bläck »Påbörjad Upsala December 1871.». Om ytterligare några anteckningar på 

titelsidan se Smedmark 2, s. 349. 

Renskriften har gjorts av Sg själv och två andra personer (jfr den grafiska tablån på 

ss. 460–461 i textvol.). Sg har skrivit akterna 1, 4 och 5. Han har därvid fr.o.m. 

personförteckningen på p. 3 (i SV s. 197) använt sig av violett bläck men fr.o.m. »[går; 

porten stänges]» på p. 14 (i SV 208:15) övergått till vanligt bläck. Andra akten och 

tredje akten fr.o.m. »(Hela denna scen» på p. 59 (i SV 256:30) har skrivits av hand 2 – 

av handstilen att döma Sgs bror Axel. En tredje person – hand 3 – har skrivit tredje 

aktens början t.o.m. »på bordet)» på p. 59 (i SV 256:30). Hand 2 och hand 3 har skrivit 

med vanligt bläck. Sg har gjort egenhändiga rättelser och noteringar i de andras 

renskrift. 

Ändringarna och noteringarna i MS 3 är gjorda med vanligt bläck, violett bläck, 

blyerts, blåpenna och rödpenna. En del av dem utgör förberedelser för Versupplagan – 

MS 3 tjänstgjorde som arbetsexemplar för denna. 
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Strindbergs ändringar i manuskripten 

Den variantförteckning, »Textvarianter», till Mellandramat som ingår i Smedmark 2 

(ss. 371–451) redovisar förutom divergenser mellan trycket i Vitterhetssamfundets 

edition och de olika manuskripten och mellan manuskripten inbördes också – inarbetade 

i redovisningen av divergenserna – ändringar som Sg gjort i manuskripten. För en 

fullständigare redogörelse för Sgs manuskriptändringar hänvisas till denna 

variantförteckning. 

 

Följande förteckning redovisar Sgs samtliga ändringar med vanligt bläck i de av andra 

personer renskrivna akterna 2 och 3 i MS 3.  

Dessa ändringar med vanligt bläck av Sg har tillvaratagits vid textetableringen i SV. 

Ändringar av Sg med violett bläck, blyerts, blåpenna och rödpenna i MS 3 har däremot 

bedömts utgöra förarbeten till Versupplagan och har av den anledningen avvisats. 

Tillägget 244:5/47 (i förteckningen) är visserligen skrivet med vanligt bläck i 

manuskriptet men det hör tydligt samman med (är en följd av) ändringar gjorda med 

blåpenna som förberedelser för Versupplagan och har därför också det avvisats. 

Undantag har även gjorts för 271:14, där den ändrade varianten »extas» föredragits. 

Först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS 3. 

 

 229:29 / 38 e »som»: man ä t en 

 230:  1 e »när»: man ä t en 

24 e »pergamentet)»: Modren ä t Modern 

   [Samma i det följande: 230:29/38 och 231:3/38] 

 231:29 / 39 e »orätt.»: Man vexer inte ikapp med tiden! str  

 243:14 / 47 e »aldrig!»: Ser Du offerbindeln kring min panna! / Christina / Min 

skall bli af törne!  str 

 244:  5 e »kyrkan – »: Olof / Gå härifrån denna vägen, så kommer Du till 

kyrkvaktarens boställe Vänta mig der! / Christina / Skall jag så snart 

lemna Dig? / Olof / Gå! / Christina [går ser på Olof med undrande 

blickar]  tillagt 

 31 / 48 e »öfver»: hedningarnes ä t deras 
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 249:20 / 51 e »afgudar – »: ser Du  str 

 250: 2 e »handen»: vid till ä t till 

 253:30 / 54 e »Det»: finnes ä t finns 

 254:23 e »lycklig – »: Skall detta kunna slut väl!  str 

 24 e »Lars»: Se Dig för, ty då är icke olyckan långt borta! / Olof / Nåväl! 

Framåt ändå och må mitt öde fullbordas! / Ridå  tillagt 

 255:16 / 57 e  »derifrån,»: räkna ä t man räknar 

 256:18 / 58 e »papperen»: eller pergamenten  str 

 269:18 / 68 e »samvete som … – »: [sätter sig]  tillagt 

 271:14 / 69 e »i»: extas ä t exstas 

 272:16 / 70 e »Modren»: är  str 

 17 e »och»: sorg ä t harm 

 274:27 / 72 e »på»: stolen ä t en stol 

 276:14 / 73 e »Mycket»: lätt ä t rätt 

 280:14 / 75 e »får»: lof  tillagt 

 281:26 e »rigtigt!»: Tänk Er om pesten t.ex. skulle bryta ut i landet! Tror ni 

att man skulle aflysa den genom att utfärda en lag som förbjöd pesten!  

str 

 284:  5 / 78 e »barn!»: Du är olycklig! ä t Hvad är detta? 

 286:14 / 79 e »bön)»: gest  str 
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Förarbeten 

1.  Bland förarbetena till Mellandramat ingår ändringar och marginalanteckningar som 

Sg gjort i MS 1 och Ak. Ingreppen har oftast gjorts med blyerts, men också vanligt 

bläck, violett bläck och blåpenna har använts. 

För dessa förarbeten redogörs i Smedmark 2, ss. 301–302 (»Spår av omarbetningar i 

Ak») och ss. 302–305 (»Omarbetningsplaner i K [Kymmendömanuskriptet]»). 

Smedmark försöker bl.a. datera ingreppen. 

 

2.  Det blad som upptar personförteckningen i MS 1 (se ovan ss. 44–45) innehåller 

anteckningar som har med omarbetningen till Mellandramat att göra. 

För uppgifter om innehållet i och utformningen av dessa anteckningar samt 

dateringen av dem se Smedmark 2, ss. 127–129. 

I textvol. återges ett utsnitt ur anteckningarna på s. 510. 

 

3.  I Smedmark 2, ss. 305–325, beskrivs och kommenteras 20 blad (4 blad i folio och 16 

halva folioblad) med utkast och anteckningar rörande Mellandramat. 

För uppgifter om textinnehåll, papperssorter, format, vattenstämplar, inbördes 

samband och pennsorter som Sg använt se Smedmark 2, ss. 305–308. Han gör där också 

försök att datera utkasten. 

 

4.  Till de 20 bladen har tillkommit 1 blad i kvarto som 1977 återbördades till 

Göteborgssamlingen (se ovan s. 8) och där några av anteckningarna hänför sig till 

Mellandramat. 

Bladet har måtten 18,5 × 22,5 cm och är av typ Lessebo bikupa, årtal 1873. 

Rectosidan upptar utkast till innehåll i skådespelets – tydligen Mellandramats – tredje 

och femte akter. På versosidan återfinns några anteckningar av allt att döma från skilda 

tidpunkter. Allt är skrivet med vanligt bläck. 

Bladet avbildas i sin helhet i denna kommentar (dok. nr 5:2.2). 

 

5.  En påbörjad renskrift av MS 2 föregick den slutliga versionen, MS 3, och hör 

såtillvida till förarbetena till Mellandramat. 
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Texten omfattar början av akt 1 (t.o.m. »De gå», i SV 205:5) och slutet av samma akt 

(fr.o.m. »OLOF / Nu är jag redo!», i SV 227:1). På titelbladet har Sg med vanligt bläck 

skrivit »Mäster Olof / Skådespel i / fem akter», och längre ner på samma sida med 

blåpenna antecknat tillkomstdatum: »2dra omarbetade upplagan – [3dje December 

1874]». 

Handskriften består av 2 helark vikta så att de bildar 4 folioblad samt 2 lösa blad i 

folio. Sg har genomgående använt violett bläck, samma som i delar av MS 2 och MS 3. 

Vad gäller papperssort, format, paginering/bladnumrering, vattenstämplar och vikning 

se beskrivning i Smedmark 2, s. 342. Sidorna har 1994 stämpelpaginerats, pp. 1–12. 
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Textens placering i Samlade Verk i 
förhållande till manuskripten 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive SV-sida. Huruvida 

SV-texten jämförs med MS 2 eller med MS 3 framgår av inskjutna noteringar i 

förteckningen. 

 

     Sida     Sida 

     i SV     i MS 2/MS 3 

 

 [MS 3 utgör förlaga:] 

      199  –    5 

      202  –    7 

      205  –   10 

      208  –   13 

      211  –   17 

      214  –   20 

      217  –   23 

      220  –   26 

      223  –   29 

      226  –   32 

 

 [MS 2 utgör förlaga:] 

      229  –   27 

      232  –   30 

      235  –   37 

      238  –   43 

      241  –   51 

      244  –   59 

      247  –   63 

      250  –   67 

      253  –   71 

      256  –   75 

      259  –   78 

      262  –   82 

      265  –   85 

      268  –   87 

      271  –   91 

      274  –   95 

      277  –   98 

      280  –  101 

      283  –  104 

      286  –  107 

 

 [MS 3 utgör förlaga:] 

      289  –   86 

      292  –   89 

      295  –   92 

      298  –   95 

      301  –   98 

      304  –  101 

      307  –  105 

      310  –  109 

      313  –  112 
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      316  –  116  

      319  –  121  
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Textläget 

Som TR-MS för förstautgåvan 1878 av Versupplagan (Efterspelet ej medräknat) 

fungerade Sgs originalmanuskript (»Sjätte manuskriptet») jämte ett koncept till titelsida, 

vilket ligger bland korrekturen och uppenbarligen tillkommit inför tryckningen. 

Bevarade delar av manuskriptet jämte konceptet till titelsida utgör bastexter för 

etableringen i SV. Där originalmanuskriptet uppvisar luckor har i stället en bevarad 

avskrift av detta (till största delen utförd av Carl Gustaf Wrangel) utgjort bastext. Som 

komplementtexter har använts ett konceptmanuskript (»Fjärde manuskriptet»), en 

påbörjad renskrift av detta (»Femte manuskriptet») och första upplagan (1878). De 

ändringar i bevarade korrektur som med rimlig säkerhet kan tillskrivas Sg har 

tillvaratagits. 

Hur originalmanuskriptet, Wrangels avskrift, konceptmanuskriptet, den påbörjade 

renskriften och korrekturen förhåller sig till varandra tids- och omfångsmässigt framgår 

av den grafiska tablån på ss. 460–461 i textvol. 

 

För etableringen av Efterspelet har som bastext använts det andra manuskriptet till detta, 

MS Esp 2, vilket låg till grund för första upplagan 1878. Ett tidigt manuskript,  

MS Esp 1, är att betrakta som ett förstadium till MS Esp 2. Första upplagan har utgjort 

komplementtext. 

 

Tidigare textkritiska utgåvor av Versupplagan (Landquists utgåva 1912 i Saml. Skrifter, 

Smedmarks 1948 och 1962) är grundade på förstatrycket 1878. Editionen i SV är 

således den första textkritiska utgåvan där manuskripten lagts till grund vid 

textetableringen. 

Manuskript 

1.  Originalmanuskriptet (»Sjätte manuskriptet»; MS 6) finns i Göteborgs 

universitetsbibliotek. Det är endast delvis bevarat, bl.a. saknas titelsida och 

personförteckning; se ovan s. 7. Att MS 6 varit avsett att utgöra sättningsförlaga då U 1 

trycktes framgår av anvisningar till sättaren som Sg ger i manuskriptet. 
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2.  Avskriften av Sjätte manuskriptet (Wr) med rubriken »Mäster Olof, / Skådespel / i / 

Fem Akter. / af / Aug. Strindberg» (Sg, inte avskrivaren, har skrivit rubriken) finns i 

Göteborgssamlingen.  

 

3.  Konceptet till titelsida med bl.a. texten »Mäster Olof. / Ett Skådespel / af / August 

Strindberg» ligger i Göteborgssamlingen bland de bevarade korrekturen till 

Versupplagan. 

 

4.  Konceptmanuskriptet (»Fjärde manuskriptet»; MS 4) med rubriken »Mäster Olof» 

finns i Göteborgssamlingen. 

 

5.  Den påbörjade renskriften (»Femte manuskriptet»; MS 5) med rubriken »Mäster 

Olof, / Ett Skådespel i / Fem Akter» finns i Göteborgssamlingen. 

 

6.  Originalmanuskriptet till Efterspelet (MS Esp 2) med ofullständigt bevarad rubrik 

(»till Mäster Olof») finns i Göteborgssamlingen. Att MS Esp 2 varit avsett att utgöra 

sättningsförlaga då Efterspelet i U 1 trycktes framgår av anvisningar till sättaren som Sg 

ger i manuskriptet. 

Upplagor på svenska 

1.  Första upplagan (U 1) med titeln Mäster Olof. / Ett Skådespel / af / August 

Strindberg (109 s., 17 × 13 cm), inklusive Efterspel. / (Fragment.), trycktes i Stockholm 

av Centraltryckeriet och utkom under perioden 12–18/9 1878 i distribution av Nils 

Gleerups förlagsexpedition i Stockholm. I en del av upplagan saknas Efterspelet. Som 

Margareta Brundin visat i en uppsats (»Strindbergs Mäster Olof, versupplagan 1878 / 

Med Efterspel eller utan: vilken är mest sällsynt?», Nordisk Tidskrift för Bok- och 

Biblioteksväsen nr 82, 1995) är det förmodligen exemplaren utan Efterspelet som är de 

rara; Sg begärde av tryckeriet innan Efterspelet ännu hade satts ett mindre antal 

exemplar – kanske ett 20-tal – för särskild utdelning; antagligen är det endast dessa 

exemplar som saknar Efterspelet. Distributionen övertogs sedermera av Looström & 

Komp. Att Sg tagit del i korrekturläsningen framgår av handstil och ändringskaraktär i 
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korrekturen (se nedan s. 95 ff.) samt av brev från Anton Stuxberg till Sg 15/2, 3/3, 8/3, 

16/3, 17/3[?] och 19/3[?] 1878 (KB; Ep. S 53 b). 

I ett brev till Isidor Bonnier daterat oktober 1880 uppger Sg att »den liggande 

upplagan» ägs av »förläggaren Löfström». Långt senare, 24/6 1898 i Ockulta 

Dagboken, noterar Sg att »Löfström förläggaren till Mäster Olof qvartupplagan dog på 

bycykel». Denna Löfström är oidentifierad; han omnämns ej i Brundins uppsats 1995. 

 

Tidskriften Nu hade redan i häftet november–december 1877, ss. 364–366, publicerat 

ett kortare avsnitt ur Versupplagan, Olofs monolog vid modrens dödsbädd (Akt IV, 

scen 4; i SV fr.o.m. s. 412 rad 4 t.o.m. s. 414 rad 9). 

Utdraget i tidskriften skiljer sig i en rad enskildheter från texten i U 1. Skiljaktig-

heterna redovisas nedan ss. 88–89. De har inte påverkat textetableringen i SV. 

 

2.  Andra upplagan (U 2) med titeln Mäster Olof / Skådespel ingår i häfte 3, 4 och 5 

(ss. [169]–262) av SDA 1:1; dessa häften trycktes i Stockholm av Isaac Marcus’ 

boktryckeri-aktiebolag och utkom i oktober–november 1903 på Hugo Gebers förlag i 

Stockholm (senare utkom SDA 1:1 även i bokform; se presentationen av SDA i början 

av sviten av textkritiska kommentarer). Efterspelet saknas i denna upplaga och jämfört 

med U 1 har smärre ändringar företagits, varav åtminstone ett antal bör ha gjorts av  

Sg som torde ha korrekturläst upplagan (se nedan s. 87). Ingen av ändringarna har 

tillförts SV. 

 

3.  Tredje upplagan (U 3) med titeln Mäster Olof / Skådespel / i fem / akter / af August / 

Strindberg (105 s., 14,5 × 10 cm) är en bibliofilupplaga som trycktes av 

Centraltryckeriet i Stockholm i 100 numrerade exemplar och utgavs enligt vad som 

anges sist i boken (s. 106) för »Allm. svenska utställningen af konsthandtverk och 

konstindustri i Stockholm år 1909 att ingå såsom vinster i dess utlottning». Upplagan är 

tryckt efter U 2 och uppvisar i princip samma avvikelser från U 1 som denna, bl.a. 

saknas Efterspelet. Utstyrseln är ordnad och tecknad av Emmy Biberg och bandet, ett 

dekorerat pergamentband med pärmsnoddar, är utfört av Gustaf Hedberg. Sg har 

säkerligen inte korrekturläst utgåvan, och den saknar betydelse för textetableringen  

i SV. 
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Översättningar till franska och tyska 

I Inferno, som Sg skrev på franska, placerade han Efterspelets mysteriespel 

(»Skådespelet») som inledning sedan han översatt det till franska och omarbetat det. 

Denna inledning finns med i den franska utgåvan (1898) men inte i den från det franska 

manuskriptet översatta svenska utgåvan (1897). Se Smedmark 2, ss. 531–535 och 

s. 555, textvol. ss. 543–544 samt editionen av Inferno i Saml. Verk 37, ss. 380–381. 

Den franska upplagan 1898, inklusive inledningen, kommer att skannas i den 

textkritiska kommentaren till Saml. Verk 37. Manuskriptet (på franska) till inledningen 

förvaras i Göteborgs universitetsbibliotek. 

––––––––– 

 

Sg omnämner i två brev 1883 till bokförläggaren Claës Looström (Brev 3, ss. 252–253 

och 296–297) en översättning till tyska av Mäster Olof som gjorts eller åtminstone 

påbörjats av A. Svensson. Tydligen rör det sig om en översättning av Versupplagan för 

teaterbruk. Manuskriptet har inte återfunnits. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter MS 6 (alternativt Wr). 

Om U 1 avviker från MS 6 (alternativt Wr), citeras även U 1. 

 

 343:13 refektoriet  /  [MS 6:] refektorium 

 347:11 scenen. / Vem  //  [Wr:] scenen.] / Brask (ser sig omkring förvånad) / Hvem  

//  [U 1: scenen). / BRASK. / Hvem] 

 395:  3 bedja / [MS 6:] be 

 

 

Ändringarna 343:13 och 395:3 har skett i enlighet med Sgs anvisningar (som sedan inte 

följdes) i de bevarade korrekturen till U 1. 

 73



– TK 5 – 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras U 1, därefter MS 6, alternativt Wr 

eller MS Esp 2 (huruvida det är fråga om MS 6, Wr eller MS Esp 2 framgår av inskjutna 

noteringar i förteckningen). 

I U 1 är i de versifierade partierna replikrubrikerna placerade i (smal) vänsterspalt 

och replikerna (med början på samma rad som replikrubriken) placerade i (bred) 

högerspalt. Den sålunda uppkomna luckan mellan replikrubrik och replik återges i 

förteckningen med snedstreck. 

 

Observera att ändringar i U 1 i avsnitt där Wr utgör bastext inte behöver ha gjorts i U 1 

(i korrekturet) i samband med tryckningen 1878 utan kan ha gjorts redan i (nu förkomna 

delar av) MS 6. 

 

[Wr utgör bastext:] 

 323: 2 Mäster OLOF (OLAUS PETRI). / Mäster LARS (LARS PETRI). / HANS 

BRASK. / CONFESSOR i Strengnäs kloster. / BISKOPEN i Strengnäs stift. 

/ GERDT. Boktryckare. / (Marsk SIGGESON. / MÅRTEN, Dominikan. / 

GÖRAN, Novicius (sedan Dominikan). / VILHELM, NILS. Scholares i 

Strengnäs klosterskola. / MARGARETA, bröderna Petri’s moder. / 

CHRISTINA. / Kyrkovaktaren. / Dennes hustru. / Orgamästaren. / 

Gårdsfogden. // Olaus Petri, kallad Mäster Olof / Laurentius Petri   »   

[kallad] Mäster Lars / Gerdt, Bokprentare / Lars Siggeson, konungens 

Marsk / Jöns Beldenacke, Biskop i Strängnäs / Hans Brask, Biskop i 

Linköping / Confessor i Strengnäs kloster – / Fru Christina, bröderna Petri 

mor / [med Sgs handstil:] Christina Gerdts Dotter (Bör ändras, fastän 

ohistoriskt till t.ex. Margaretha). / [åter Wrangels handstil:] Wilhelm [med 

Sgs handstil:] Nils [åter Wrangels handstil:] Scholares i Strengnäs 

klosterskola / Mårten Dominikan / Novicius [med Sgs handstil:] später Nils 

/ [åter Wrangels handstil:] Kyrkvaktaren i Stockholms Stadskyrka / Dennes 

Hustru 

 325: 4 gården, bakom / gården, (i half belysning) bakom 
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 16 (klädd till hälften som munk, till hälften som jägare, bär en knippa fåglar 

och en hare; talar utåt). / (inkommande från gården talar utåt. Han är klädd 

till hälften som munk, till hälften som jägare, med bössa på axeln och 

jagtväska på ryggen, Hans bälte uppehåller den framtill uppskörtade 

munkkåpan. Bär en knippa fåglar och en hare) 

 21 likbåren / kistan 

 23 NOVICIUS. /  B e n e d i c i t e !   Q u o   t i b i   s t a t ?  //  Novicius 

(skrattar) / Benedicite! Qvo tibi stat? 

 326:  1 MÅRTEN. / Novicius  //  Mårten (pustar, torkar pannan) / Novicius 

 34 S a l v e   R e g i n a  /  Salve Regina 

 327:24 gås! På pingstqväll  //  gås! (korsar sig) / På Pingstqväll 

 25 titta! / NOVICIUS  //  titta! / (tjenare med vinkrus passera) / Novicius 

 328:14 Häfva / Taga 

 20 (Olof synes i trädgården; han läser i en bok.)  //  [Olof synes i trädgården] / 

[Han går och läser] 

 32 hvass i logiken / skarp i logiken 

 329:18 hans son, allihopa / hans son, allt 

 23 på mat och dryck / på mat 

 330:  6 stämma kärleksmöten / stämma möten 

 12 så ihåligt. Hvarför / så ihåligt (hostar) – Hvarför 

 19 trampar blomman / kastar blomman på marken och trampar den 

 21 in. / GÅRDSMÄSTAREN. / Är  //  in Olof [som förut] / Gårdsmästaren 

(skakar på Novicius) / Är 

 24 NOVICIUS. / Hvad  //  Novicius (darrande och matt) / Hvad 

 26 GÅRDSMÄSTAREN. / Nu  //  Gårdsm. (löser Novicius) / Nu 

 331:21 synd och flärd / last och flärd 

 333:  7 c o m o e d i a  / comoedia 

  8 T r i n i t a t i s  / Trinitatis 

 16 I dag / Jag tror Den Lede här inne huserar!  //  Jag tror Den Onde härinne i 

dag huserar! 

 24 VILHELM. / »Ve oss  //  Wilhelm (läser ur minnet) / »Ve oss 

 26 garn!» / (Dörrarne  //  garn!» / [väntar på svar af Olof.] / [Dörrarne 
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 29 Flabeller. / Flabeller (solfjädrar). 

   glam.) / Scen // glam! De stanna och samtala / Scen 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 334:12 BELDENACKE. / Nå fan!  //  Beldenacke / [Glömmer sig] Nå fan! 

 22 I tycker / I tycken 

 27 I har / I han 

 335:  2 kom nu / kommen nu 

  4 I skall / I skolen 

  9 BELDENACKE / Der  //  Beldenacke. (halfhögt) / Der 

 14 I är / I ären 

 19 B e n i s s i m e  / Benissime 

 23 I känner / I kännen 

 24 BELDENACKE / Mäster  //  Beldenacke. (lyfter på glasögonen) / Mäster 

 30 Säg ingenting / Sägen ingenting 

 336:  3 I fruktar / I frukten 

 25 C a p i t u l a r e s  / Capitulares 

 337:11 I visste / I vissten 

 12 I måste / I måsten 

 338:  9 hufvuden! / (Till Scholares.)  //  hufvuden! / Olof [hejdar sig.] / [Till 

Scholares] 

 12 igen. / WILHELM  //  igen. / [Sätter sig och försjunker] / Vilhelm 

 343:  3 tages upp / tas upp 

 

[Wr utgör bastext:] 

 344:  2 skådade / skärskådade 

   särdeles nära / närmare 

 345:  4 alla öfvergifva de Herren! / alla! 

 26 Westfalen: Rinck och Knipperdollingh! Två stora lefvande andar! I natt / 

Westfalen. I natt 

 346:10 lögner i millioner / lögner i hundradetal 

 14 Satans tjenare / hycklare 
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 25 en gång, många gånger! / en gång! 

 28 trädgården.) / Scen  //  trädgården) / (Paus) / Scen 

 347:  4 intager / intar 

 27 Petri! / [saknas]  //  Petri! / Anm. Brasks följe synes aldrig, lika litet som 

Marskens 

 348:  2 S e r v u s   s e r v i   s e r v o r u m   / Servus servi servorum 

  5 säger sanningar! / säger sanningar åt folk! 

 15 kanonikus / kaniken 

 349:  5 I är / I ären 

 10 I känner / I kännen 

 12 Staden / Vår stiftstad 

 22 Tala I / Talen I 

 25 I, Biskop i Linköping, har / I, Biskop i Linköping, han 

 350:12 I fängslar / I fängslen 

 18 I vidhåller / I vidhållen 

 23 I har / I han 

 351:  2 har I / han I 

   för denna gången / tillsvidare 

 11 I reser / I resen 

 13 I nu beträder / I nu beträden 

 15 låta och göra / handla 

 352:  1 LARS. / Nå  //  Lars (in) / Nå 

 354:  5 messkärl / Messrede 

  9 HUSTRU undersöka kollekten som de nyss uppsamlat efter Ottesången. / 

KYRKV. / Här  //  Hustru / Kyrkvaktaren (undersöker håfven) / Här 

 13 jemt är det så / så är det jemt 

 15 byxeknappar med stämplar på / byxknappar och stämplar på skämt 

 16 ja! / HUSTRUN  //  ja! / (Slår ut håfven och räknar) / Hustrun 

 356:11 KYRKVAKTAREN. / Nej  //  Kyrkvaktaren (bugar sig ödmjukt) / Nej 

 15 Margareta / Christina 

 20 I är / I ären 

 21 skall / skolen 
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 25 Margareta / Christina 

 28 I känner / I kännen 

 357:  4 Svara mig / Svaren mig 

   frukta ej / frukten ej 

 10 säg / sägen 

 20 Ser I! Ser I! / Sen I! sen I! 

 358:  2 säger I / sägen I 

  4 Låter / Låten 

   Margareta / Christina 

  7 Tror I / Tron I 

 13 vill I / viljen I 

 15 Läs / Läsen 

 22 Margareta / Christina 

 359:  2 I blifver / I blifven 

 11 Olof! / MODREN. / Min  //  Olof! / [Paus] / Mårten (förlägen, tummar 

skägget) / Modren (plockar på kjorteln och ser på Mårten försigtigt) / Min 

 16 taga / ta 

 18 MÅRTEN. / Hör nu! / MODREN. / Att den dagen också skulle komma – 

Christina, mins du hvar jag gömde fars gamla saker – det är onda tider och 

pengar äro svåra att komma efter – hjelp mig barn – mitt gamla minne 

börjar svika mig. / CHRISTINA. / Om du menar, mor, den spanska 

hirschfängarn med förgylda hjaltet och de stora elgskinnshandskarne och 

gräfsvinsväskan, så ligga de nog qvar på lilla torkvinden … / MÅRTEN. / 

Föraktar  //  Mårten (tar Modrens händer och ser henne öppet i ansigtet) / 

Föraktar 

 30 Margareta / Christina 

 360:  2 I har / I han 

  5 r o s a r i u m   M a r i æ   / rosarium Mariæ 

 11 Jungfrun vare med eder, Sankt Lars och Sankt Nikolaus beskydde eder,  

u s q u e   a d   æ t e r n a m   v i t a m .  A m e n !  /  (Går)  //  Jungfrun och 

alla helgon vare med Eder! / [Går] 

 361:10 råken hvarandra / råkas 
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 19 CHRISTINA. / Tack  //  Christina (kysser modrens hand) / Tack 

 362:  2 OLOF. / MODREN  //  Olof. / Olof [in; synes pinsamt öfverraskad] / 

Modren 

 24 sett / se 

 29 siden. / Se så  //  siden. / [Christina har tagit upp ett handkläde ur 

kjortelväskan] / Se så 

 33 svika / sviker 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 363:27 skall förstås / kan förstås 

 29 Tager / Tar 

 364:  3 och  J e r o n i m u s  / och Jeronimus  

 365:  4 A v e   M a r i o n a  / Ave Mariona 

  8 A v e   M a r i a  / Ave Maria 

 369:17 gjorde det / gjorde’t 

 370:  2 snällaste / skickligaste 

 27 tager / tar 

 373:20 I känner / I kännen 

 374:  2 kunde I / kunden I 

  4 vore I / voren I 

  8 I vet / I veten 

 19 Tror I / Tron I 

 21 I går / I gån 

 375:11 KYRKV. / Kyrkvakt. 

 15 KYRKV. / Kyrkvaktaren 

 376:  5 fly! / (Scenen  //  fly! / [Ut till venster.] / [Scenen 

 11 öfvergåfvo de mig  /  öfvergåfvo de Dig 

 379:  1 Scen XI / Scen X 

 382:24 OLOF. / Jaså  //  Olof (utåt). / Jaså 

 384:  4 omkull ett glas med blommor och kastar ut genom / omkull blommorna och 

kastar ut dem genom 

 22 a l i d a d  / alidad 
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 386:  4 taga / ta 

 19 alla dina tankar / alla tankar 

 387:16 OLOF / Din skål  //  Olof [slår i vin.] / Din skål 

 20 någonsin / nånsin 

 388:  1 CHRISTINA / Du hånar, Olof! / (Kastar undan lutan.)  //  Christina [kastar 

undan lutan] / Du hånar, Olof! 

 389:  4 När / Sen 

 390:  6 något som rör mig / något för mig 

 12 OLOF. / Tänk  //  Olof  [betraktar henne] / Tänk 

 393:  4 närhet / sällskap 

 394:  9 brodren / brodern 

 15 hör du / ser du 

 396:10 hit! (Läser, derpå:) Riksdagen / hit! [läser.] Riksdagen 

 398:  9 är dock jag något / är jag dock något 

 400:23 tvingas det icke / tvingas de icke 

 

[Wr utgör bastext:] 

 403:26 arbete; jag kom för att hemta dig, ty just nu är sittning i gillet. / OLOF // 

arbete! / Olof 

 404:  2 slut! / CHRISTINA  //  slut! / [De gå] / [Scenen är tom ett ögonblick] / Olof 

[tillbaka; stannar tvekande utanför Christinas dörr; derpå med händerna 

lyftade mot höjden.] / Är det lätt? – – – – – – Svara! / CHRISTINA 

 404:  9 OLOF. / Jag kommer! – I Herrans namn, som tillförene och alltid! / (Går  //  

Olof (med öfvertygelse) / Jag kommer! – I Guds namn! / [Går 

 405:  2 Margareta / Christina 

  7 CHRISTINA / Christina (Olofs hustru) 

 407:24 M å r t e n  och  G ö r a n  / Mårten och Nils 

 408:  2 GÖRAN / Nils  [f.d. Novicius] 

  6 GÖRAN / Nils 

   [Samma i det följande: 408:12, 408:16, 408:23, 409:1, 409:5, 409:10, 

409:16, 409:24, 409:29, 410:3 och 410:8]  

 409:  8 r e l i q u i æ  / reliquiæ 
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 11 ben / benknotor 

 14 äro gjorda / äro också gjorda 

 410:  2 Göran / Nils 

 10 s y m b o l a   och   c a n o n i c a  / symbola och canonica 

 12 MÅRTEN (gäspar) / Mårten (med hufvudet mellan händerna gäspar) 

 15 GÖRAN / Nils (orolig) 

 18 MÅRTEN (lägger hufvudet på bordet) / Mårten (tar djupa andetag och 

lägger hufvudet på bordet) 

 23 GÖRAN / Nils (ser sig ängslig omkring) 

 31 rummet.) / Scen  //  rummet] / [Mårten vaknar] / Scen 

 411:  5 MÅRTEN (vaknar.) / Mäster  //  Mårten / Mäster 

  7 gör / gören 

 13 I är [---] I är / I ären [---] I ären 

 20 Tänk / Tänken 

   gör / gören 

   I har / I han 

 29 I får / I fån 

 30 henne! / (Mårten och Göran gå.) / OLOF. / Jag tror  //  henne! / [Han tar på 

sig en salvelsefull min och går med Nils] / Olof (ser frågande efter 

munkarne; far med handen öfver pannan) / Jag tror 

 412:10 plågan / smärtan 

 16 Likt offer / Som offer 

 23 ljumma / milda 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 29 ringer från / ringer [Angelus] från 

 30 A n g e l u s  / Angelus 

   första bön / morgonbön 

 413:  3 du om min gerning / om min gerning du 

  6 tager / tar 

 29 Han tager / Tar 

 30 qvarlemnat. / qvarlemnat i skrinen. 
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 414:10 springer upp, brydd. / springer upp, förlägen och häpen. 

 415:24 OLOF. / Fråga  //  Olof [med matt stämma.] / Fråga 

 419:26 taga / ta 

 

[Wr utgör bastext:] 

 421:15 är det! Alla säga att de följa andens röst i sina hjertan, och den ena anden 

säger svart och den andra hvitt! Hur många andar fins det då? / Nåväl  //  är 

det! / Nåväl 

 21 ser på! / GERDT  //  ser på! / [Paus] / Gerdt 

 422:22 Mitt barn! – Christina! / Mitt barn! [saknas] 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 431:  4 WILHELM. / O hvilken  //  Vilhelm [gripes] / O hvilken 

 434:  8 vill I / viljen I 

 438:  5 i sig sjelf / i sjelf 

 11 är det visserligen fem / är det fem 

 

[MS Esp 2 utgör bastext:] 

 443:  3 minderåriga / små 

  6 TEATERANFÖRAREN / Teaterdirektören 

  7 TVÅ RÖSTER / En prest 

  9 Flera år senare / Några år sednare än sista Akten 

 445:13 Clereciet / Klerkeriet 

 448:24 fem tusen fyra hundra och nittiofemte / två tusen åtta hundra femtio andra 

 449:  7 (Trumman röres / Karlen (slår på trumman 

 10 I   H i m m e l e n . /  G u d   //  I himmelen. Gud 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras MS 6, alternativt Wr eller MS Esp 2 

(huruvida det är fråga om MS 6, Wr eller MS Esp 2 framgår av inskjutna noteringar i 

förteckningen), därefter U 1. 

 

[Wr utgör bastext:] 

 323:19 En äldre Adelsman / [saknas] 

 326:15 är det skon / är det som skon 

 25 Jessus / Jesus 

 327:19 Men / Me’n 

 24 Brigitta / Birgitta 

 28 middag – med absolution / middag med absolution 

 328:22 han ej med / han icke med 

 329:  2 sjelfve saten / sjelfver saten 

 330:15 fastän de hvarken / fast de hvarken 

 16 Sätt dem då på / Sätt dem på 

 26 Gårdsm. / GÅRDSMÄSTAREN 

 331:  1 Gårdsm. / GÅRDSMÄSTAREN 

  5 gårdsmästaren / gårdsmästarn 

 333:  6 heldre / hellre 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 336:26 det der vet du / det vet du 

 338:15 vi arme / vi arma 

 

[Wr utgör bastext:] 

 344:19 refektoriet / refektorium 

 23 refektoriet / refektorium 

 347:  6 heldst / helst 

 349:10 kanhända / måhända 

 351:11 i denna natt / denna natt 
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 352:29 Vi stannat / Vi stanna 

   då / då 

 353:  7 räcker, men – skona / räcker, – men skona 

 18 för dem som / för den som 

 23 Confessor och Biskopen / Confessor och Biskopen 

 26 Ridå! / [saknas] 

 354:11 Kyrkvaktaren / KYRKV. 

 20 Kyrkvaktaren / KYRKV. 

 355:  8 Kyrkvaktaren / KYRKV. 

 13 Kyrkvaktaren / KYRKV. 

 15 suttit / sutit 

 356:  1 Kyrkvaktaren / KYRKV. 

 25 förtroende / förtroendet 

 357:  9 Mariebilden / Mariabilden 

 359:16 gull / guld 

 361:10 inte / icke 

 362:31 fästfolk / fästefolk 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 364:  3 märkeliga /  m ä r k l i g a 

 371:20 falska / falske 

 376:10 I ären fria / I ären frie 

 384:16 vill mig ha / ville mig ha 

 19 lugn / lugnt 

 387:  6 Den andra / Den andre 

 

[Wr utgör bastext:] 

 404:  2 jag som trodde / jag trodde 

 13 [Ridå] / [saknas] 

 409:  8 Claras / S:ta Claras 

 18 Aufer immensam Deus aufer iram / Et cruentatum cohibe flagellum / Nec 

scelus nostrum proferes ad æquam / Pendere lancem.  //  A u f e r    
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i m m e n s a m   D e u s   a u f e r   i r a m  /  E t   c r u e n t a t u m    

c o h i b e   f l a g e l l u m  /  N e c   s c e l u s   n o s t r u m   p r o f e r e s   

a d   æ q u a m  /  P e n d e r e   l a n c e m. 

 410:  2 alla otrogna / alla otrogne 

  9 de Lutherska / de lutherske 

 25 knäpper / knäppte 

 30 ökar tills solljuset / ökas tills senare solljuset 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 414:20 ensamne / ensamme 

 416:15 hednagudarne / hedningarne 

   flere / flera 

 417:  1 du för / du förer 

 

[Wr utgör bastext:] 

 421:14 Den ena / Den ene 

 19 förutan! Rulla  //  förutan! / Rulla 

 422:23 [Ridå] / [saknas] 

 

[MS 6 utgör bastext:] 

 423:  7 Novicius /  N o v i c i u s 

 425:  6 Kyrkvaktaren /  K y r k v a k t a r e n 

 428:25 säga om honom / säga honom 

 429:  8 halsen] / Gud  //  halsen.) Gud 

 20 svärd. / Orgelmusik  //  svärd. Orgelmusik 

 430:25 fordna / forna 

 438:  4 verldsens / verldens 

  6 Johannis / Johannes 

 439:24 ville / vill 

 25 heldre / hellre 

 440:21 [Slut] / [saknas] 
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[MS Esp 2 utgör bastext:] 

 445:17 vankas / brukas 

 446:20 höga herrar och stora män / höge herrar och store män 

 447:  3 Mäster Olof / OLOF 

 13 heldre / hellre 

 21 Och / Ack 

   se spel / se ett spel 

 448:19 allernådigste / allternådigaste 

 22 är ett Stort / är:  E t t   s t o r t 

 26 den öfversta [---] den andra [---] den tredje [---] den der / det öfversta [---] 

det andra [---] det tredje [---] det der 

 449:  1 Ljusbringaren / Ljusbringaren 

 11 omgifna / omgifne 

 450:  2 vara / warda 

  3 kifvas / yfwas 

 16 tron /  t r o n 

 26 God / Gud 

 452:23 anda / ande 

 453:16 botar / bota 

 22 som / såsom 

 454:  5 Akt VI / Akt IV 

 26 [saknas] / (Slut). 
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Ändringar i andra upplagan 

U 2 saknar mottot på titelsidan. Även Efterspelet saknas. Dessa uteslutningar är 

förmodligen Sgs. 

Följande ändringar har antagligen (vad gäller 437:8 säkerligen) också gjorts av Sg 

(sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras U 1, därefter U 2): 

 

 333:26 Nu äre vi / Nu äro vi 

 338:16 Nu äre vi / Nu äro vi  

 342:10 gå och betala / gå att betala 

 359:27 hjaltet och de stora / hjaltet, de stora 

28 på lilla torkvinden / på torkvinden 

 380:  2 Det finns ingen! / Det finns inte! 

 396:  3 som stöder mig; fråga icke / som stöder; fråga icke 

 397:15 din glädje; men när du har en sorg / din glädje; när du har en sorg 

 398:  9 då är dock jag / så är dock jag 

11 Men det är nog icke så / Dock, det är nog icke så 

 412:  2 tro att jag gör orätt / tro det jag gör orätt 

 421:16 hjertan, och den ena / hjärtan, den ena 

   svart och den andra / svart men den andra 

 433:11 än han vill svara på! / än han vill svara. 

 437:  8 E x   n i h i l o   n i h i l   f i t . – Hvarför /  E x   n i h i l o   n i h i l   f i t . Af 

intet blir intet. – Hvarför 

 439:  1 ditt öga blixtar / ditt öga blixtrar 

 

Ingen av ovanstående ändringar har införts i SV:s text. 
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Divergenser mellan texten i tidskriften Nu 1877 
och första upplagan 1881 

Det utdrag ur Versupplagan som publicerades i tidskriften Nu i häftet november–

december 1877 skiljer sig i enskildheter från texten i U 1 (se ovan s. 71). Förteckningen 

nedan över skiljaktigheterna upptar inte avvikelser i typografiskt arrangemang eller 

interpunktion. Sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras U 1, därefter tidskriften. 

 

 412:  4 Scen IV / scen 5 

  5 OLOF (ensam vid modrens bädd) / MÄSTER OLOF vid sin moders 

dödsbädd 

 11  drar undan förhänget / och drager undan förhänget 

 15 stiga re’n öfver taken / stiga så blå öfver taken 

 17 på den svarta härden / från den svarta härden 

 23 Den ljumma doften / Den milda doften 

 24 Att sjukdomens andar / Att plågans andar 

 25 skärens yttersta band / skärens yttersta rand 

 26 ifrån saltsjöns vatten / ifrån hafvets vatten 

 27 Och lägg på henne din helande hand / Och släck med din ande den tärande 

brand 

 29 Det ringer från tre kyrktorn på olika afstånd / Det ringer till morgonbön i 

stadens kyrktorn 

 30 Nu ringer  A n g e l u s ! Min första bön / Nu ringer Angelus! Min brinnande 

bön 

 31 jag sakta beder / jag darrande beder 

 32 Ack, låt mig / O, låt mig 

 413:  3 Då, morgon, du om min gerning tiger / Då om min gerning du, Morgon, 

tiger 

  4 Som skydde ditt ljus / Som ej tålde ditt ljus 

 12 D e o   g l o r i a  / Gloria Deo 

 16 böjer sig ned öfver modrens bädd / böjer sig fram öfver modren 

 22 din själ fins / din själ finnes 
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 24 Santa Clara, hvad båtar / Sancta Clara, hvad hjelper 

 27 du måste henne väcka / du skall henne väcka 

 28 behöfver för att säga: förlåt! / behöfver att säga: förlåt! 

 29 tager upp vaxljusen, tänder dem och ställer dem på nattbordet i stakar som 

munkarne qvarlemnat / tager upp vaxljus, tänder och ställer dem på bordet 

invid sängen 

 31 du skall få dina ljus / Du skall ha dina ljus 

 32 Och palmen och hostian / Och psalmen och hostian 

 33 Är detta ljus för en mor, I snåle bröder / Är detta ljus, I nidske bröder 

 34 Att lysa på väg till hennes faders hus / Att lysa på färden till Fadrens hus 

 35 kastar ett rödaktigt sken in i rummet / kastar ett rödt sken in i rummet och 

faller på sängomhöljet 

 414:  1 Herre, du tänder då sjelf ditt bloss / Se, Herren tänder då sjelf sitt bloss 

  4 Jag vill dig se / O, jag vill se 

  5 Tills, bländad / Att, bländad 

  7 H v a d   ä r   s a n n i n g  / Hvad är sanning 

  9 Lägger sitt högmod / Fäller sitt högmod 
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Beskrivning av manuskript som använts  
vid textetableringen 

Sjätte manuskriptet 

MS 6 (»Sjätte manuskriptet»), som endast ofullständigt bevarats (se ovan s. 7 och 

nedan; jfr den grafiska tablån på ss. 460–461 i textvol.), är en renskrift och bearbetning 

av MS 4 och MS 5. Manuskriptet består i sitt nuvarande skick av 9 helark vikta så att de 

bildar 18 folioblad samt 27 lösa blad i folio. Titelsida och personförteckning saknas. För 

förvaringsort och tidigare öden redogörs ovan s. 7. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, ss. 549–550. 

Bladen är blyertsnumrerade 1–45, dock inte av Sg. 

Denna bladnumrering har 1994 kompletterats med en stämpelpaginering av hela 

manuskriptet, pp. 1–90. Sidhänvisningar i föreliggande textkritiska kommentar avser, 

om inte annat sägs, stämpelpagineringen. 

Renskriften har utförts av Sg. Han har därvid använt sig av vanligt bläck. Också 

rättelser, tillägg och strykningar har gjorts med detta bläck, med undantag för en 

handfull ändringar som gjorts med blyerts. 

I marginalen har Sg med vanligt bläck skrivit följande anvisningar som rör 

sättningen: p. 12 »Cursiv» (för citatet ur »Om Riddaren och Liljobladet»; i SV 365:3–

11), p. 38 »(Sperrad)» (för ordet »min»; i SV 384:30), p. 42 2 st. »Sperrad» (för orden 

»maka» och »Din»; i SV 388:7 och 15), p. 58 »Sperradt» (för ordet »du»; i SV 401:24), 

p. 62 »Spärradt» (för »Hvad är sanning?»; i SV 414:7), p. 83 »spärr» (för ordet 

»tänkte»; i SV 434:12), p. 85 2 st. »spärr» (för »den» på två ställen; i SV 436:5 och 15) 

och p. 86 »Spärr» (för »Ex nihilo, nihil fit»; i SV 437:8).  

Efter dramatextens slut står nederst på p. 90 med stor stil skrivet med blåpenna, 

sannolikt av Sg: »Nytt MSS». 

––––––––– 

 

De blad som saknas skulle ha haft sin plats i MS 6 före p. 1 (med den ursprungliga 

bladnumreringen: före blad nr 1; motsvarar i SV avsnittet fr.o.m början av akt 1 s. 325 

 90



– TK 5 – 

rad 1 t.o.m. »Nåde!» s. 334 rad 6 i samma akt), mellan pp. 10 och 11 (urspr. numr.: 

mellan bladen 5 och 6; i SV fr.o.m. »GERT» 344/1 i akt 1 t.o.m. »Maria;» 363/17 i  

akt 2), mellan pp. 60 och 61 (urspr. numr.: mellan bladen 30 och 31; i SV fr.o.m. »Skola» 

403/19 i akt 3 t.o.m. »söver» 412/24 i akt 4) samt mellan pp. 70 och 71 (urspr. numr.: 

mellan bladen 35 och 36; i SV fr.o.m. »Vad» 421/14 i akt 4 t.o.m. »Christina!» 422/22 i 

samma akt). 

Avskriften av sjätte manuskriptet 

Wr är en avskrift av MS 6 vilken till största delen gjorts av Carl-Gustaf Wrangel. Den 

består av 33 helark vikta så att de bildar 66 folioblad samt 2 lösa blad i folio. Wrangel 

har skrivit de fyra första akterna och påbörjat den femte (i SV t.o.m. »Mårten!» 424:25), 

varefter Sg och Siri von Essen fullbordat avskriften (Sg t.o.m. »inträda.», 427:10 i SV, 

därefter Siri von Essen till skådespelets slut; jfr den grafiska tablån på ss. 460–461 i 

textvol.). För förvaringsort och tidigare öden redogörs ovan s. 7. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, s. 551 (rad 2 s. 551 står »18 ark»; troligen 

tryckfel, skall vara »8 ark»). 

Bladen är numrerade med blyerts, dock ej av Sg, 1–68. 

Denna bladnumrering har 1994 kompletterats med en stämpelpaginering av hela 

manuskriptet, pp. 1–136. Sidhänvisningar i föreliggande textkritiska kommentar avser 

stämpelpagineringen. 

Texten är skriven med vanligt bläck. Några få ändringar och marginalanteckningar är 

gjorda av Sg med vanligt bläck och blyerts.  

På titelsidan har Sg med vanligt bläck skrivit »Mäster Olof, / Skådespel / i / Fem 

Akter. / af / Aug. Strindberg» och överst på sidan med rödpenna »Detta skrefs af 

C.G. Wrangel 1876 om hösten.»; anteckningen med rödpenna har sedan strukits med 

blyerts. En notering av Karl Warburg med blyerts på övre halvan av titelsidan lyder: 

»Denna afskrift samt en del papper skänktes till Museibibl. af Aug. Strindberg 23./Mars 

1890 efter att han läst en uppsats af mig om de olika texterna i Biblioteket. Karl 

Warburg» (se textvol. s. 535). 
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Konceptet till titelsida 

Konceptet består av ett blad i kvarto i grå färgton. Vad gäller textinnehåll, papperssort, 

format och vattenstämpel se beskrivning i Smedmark 2, s. 530. 

Första bokstaven (»M») i titeln »Mäster Olof. / Ett Skådespel / af / August 

Strindberg» har Sg fyllt i med rött bläck; det övriga har han skrivit med vanligt bläck. 

Fjärde manuskriptet 

MS 4 (»Fjärde manuskriptet») är ett konceptmanuskript som består av 38 helark vikta så 

att de bildar 76 folioblad samt 4 lösa blad i folio. Titeln »Mäster Olof», likaså 

personförteckningens rubrik »Personæ Dramatis», är textad med violett bläck och med 

anfangerna ifyllda med rött bläck. För förvaringsort och tidigare öden redogörs  

ovan s. 7. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, ss. 536–537. 

Bladen är numrerade med blyerts av någon annan än Sg, 1–80. Fr.o.m. det tredje 

bladet, där första aktens text börjar, har Sg paginerat med blåkrita, pp. 1–67, varvid två 

sidor har fått samma beteckning 67. Därefter fortsätter Sg sin paginering fr.o.m. den 

tredje akten med violett bläck 68–86 och med rödkrita 87–100. Fjärde akten saknar 

paginering. I den femte akten har Sg numrerat bladen, inte sidorna, med blyerts, 1–12. 

De båda serierna med numreringar har 1994 kompletterats med en stämpelpaginering 

av hela manuskriptet, pp. 1–160. Sidhänvisningar i föreliggande textkritiska kommentar 

avser stämpelpagineringen. 

Texten har Sg skrivit med violett bläck t.o.m. »härifrån!» i akt 3 scen III på p. 91 (i 

SV 395:2). Ingrepp i texten är i detta parti utförda med samma bläck samt med 

rödpenna och blåpenna; ett mindre antal tillägg och strykningar har gjorts med vanligt 

bläck. I återstoden av manuskriptet har Sg använt vanligt bläck; ingrepp i texten är här 

gjorda med detta bläck och med rödpenna. 
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Femte manuskriptet 

MS 5 (»Femte manuskriptet») är en påbörjad renskrift av MS 4 omfattande första akten 

och andra aktens fyra första scener. Den består av 8 helark vikta så att de bildar 16 

folioblad samt 9 lösa blad i folio. För förvaringsort och tidigare öden redogörs ovan s. 7. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar, vikning och 

buntindelning se beskrivning i Smedmark 2, s. 548. 

Sg har paginerat den första akten med vanligt bläck, pp. 1–25. Bladnumrering av 

hela manuskriptet, 1–25, har utförts av någon annan än Sg. 

Bläckpagineringen och bladnumreringen har 1994 kompletterats med en 

stämpelpaginering av hela manuskriptet, pp. 1–50. Sidhänvisningar i föreliggande 

textkritiska kommentar avser stämpelpagineringen. 

Renskriften har gjorts av Sg. Två partier, fr.o.m. scen I i akt 1 t.o.m. »riset» i scen VI 

på p. 14 (i SV 335:27) och fr.o.m. scen XIV:s början t.o.m. akt 1:s slut, är skrivna med 

violett bläck, återstoden med vanligt bläck. Rättelser, tillägg och strykningar har 

överallt gjorts med det vanliga bläcket. Vid utformningen av anfangerna i akt- och 

scenbeteckningar har Sg använt rött och blått bläck. 

Titelsidan innehåller anteckningar från skilda tidpunkter. Titeln lyder: »Mäster Olof, 

/ Ett Skådespel i / Fem Akter». I Smedmark 2, ss. 548–549, redogörs för övrig text på 

titelbladet och för en anteckning som Sg gjort med rödpenna på sista bladets versosida: 

»Mäster Olof – 29 maj 1876». 

I den avslutande scen 4 antar manuskriptet alltmer konceptkaraktär (rikligt med 

överstrykningar och ändringar). 

Originalmanuskriptet till Efterspelet 

MS Esp 2 (originalmanuskript nr 2 till Efterspelet) består av 1 blad i folio vikt så att det 

bildar 2 kvartoblad samt 7 lösa blad i kvarto. 

Vad gäller papperssorter i manuskriptet, format, vattenstämplar och vikning se 

beskrivning i Smedmark 2, ss. 552–553. 
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Själva dramatexten (titelsida och personförteckning ej inkluderade) har Sg paginerat 

med blåkrita, pp. 1–15. De båda bladen med titelsida och personförteckning är 

opaginerade. 

Sgs paginering har 1994 kompletterats med en stämpelpaginering av själva 

dramatexten, pp. 1–18 (Sgs paginering 1–15 motsvarar i stämpelpagineringen pp. 1–4 

och 6–16; den mellanliggande p. 5 är struken av Sg med 11 lodräta blåpennestreck; 

pp. 17–18 är blanka). Sidhänvisningar i föreliggande textkritiska kommentar avser 

stämpelpagineringen.  

Själva dramatexten är skriven med vanligt bläck. 

På titelbladet, som är ett löst opaginerat blad i kvarto, är rectosidans övre vänstra 

hörn bortskuret eller bortklippt. Där har förmodligen stått »Efterspel». I fortsättningen 

av titeln, »till Mäster Olof», är det versala »M» i »Mäster» dekorativt textat och ifyllt 

med rött bläck, de övriga bokstäverna är skrivna med vanligt bläck. På bladet finns 

också en teckning utförd med vanligt bläck: en himmelskarta med Venus’, Tellus’ och 

Mars’ banor runt solen (teckningen är återgiven i textvol., s. 523). 

Ett annat löst opaginerat blad i kvarto upptar på rectosidan personförteckningen och 

har överst på sidan en anteckning med vanligt bläck av Sg rörande sättningen, »Halffet 

Fraktur 3. Corpus. – Helkast.». (Corpus är benämning på en typgrad med höjden 10 

punkter och kast benämning på en fackindelad låda för trycktypernas förvaring; helkast 

är den största av de vanlig kasterna.) 

En nära nog likalydande notering med vanligt bläck, »3. Corpus – Helkast Halffet 

Fraktur», har Sg fört in i marginalen på p. 7 i dramatexten i höjd med »Skådespelets» 

början. Den har sedan (av annan hand) med blåpenna strukits och ändrats till »Svabach 

N:o 45» (vanligen stavat Schwabach, en tryckstil som sedan inte kom att användas i U 1 

där »Skådespelet» sattes med fraktur; jfr textvol. s. 522). Vid »Skådespelets» slut, på 

p. 15, finns i marginalen en med vanligt bläck och med Sgs handstil skriven 

anmärkning: »(Fraktur slutar: Antiqv. fortsätter)». 

Om manuskriptets p. 5, som i sin helhet är struken med blåpenna, se vidare nedan 

s. 120 under »Förarbeten». 
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Beskrivning av korrekturen 

Korrekturen till U 1 av Versupplagan (utan Efterspelet) 1878 finns delvis bevarade. De 

utgörs av korrekturark (buntar om 8 kvartosidor). U 1 innehåller 96 kvartosidor eller 

12 ark à 8 sidor i kvarto. 6 ark förstakorrektur och 5 ark andrakorrektur har bevarats. 

En översiktlig beskrivning av korrekturen ges i Smedmark 2, ss. 529–530. 

Korrekturen försågs på Centraltryckeriet med en datumstämpel i vilken med 

blåpenna noterades att de utgjorde första- eller andrakorrektur (också ett tredjekorrektur, 

som omfattade ett, flera eller samtliga ark, har existerat men sedan förkommit; se 

nedan). De bevarade korrekturarken fördelar sig enligt följande (jfr den grafiska tablån i 

textvol. ss. 460–461). 

 

   1:a korrektur: 

 Ark 2 (ss. 9–16; i SV 334:1–343:26). »22 FEB 78». 

 Ark 4 (ss. 25–32; i SV 354:1–363:9). »28 FEB 78». 

 Ark 5 (ss. 33–40; i SV 363:10–373:13). »1 MAR 78». 

 Ark 6 (ss. 41–48; i SV 373:14–383:11). »7 MAR 78». 

 Ark 7 (ss. 49–56; i SV 383:12–393:2). »7 MAR 78». 

 Ark 8 (ss. 57–64; i SV 393:3–403:2). »11 MAR 78». 

   2:a korrektur: 

 Ark 1 (ss. 1–8; i SV 325:1–333:29). »22 FEB 78». 

 Ark 4 (ss. 25–32; i SV 354:1–363:9). »11 MAR 78». 

 Ark 5 (ss. 33–40; i SV 363:10–373:13).»11 MAR 78». 

 Ark 6 (ss. 41–48; i SV 373:14–383:11).»11 MAR 78». 

 Ark 7 (ss. 49–56; i SV 383:12–393:2). »11 MAR 78». 

 

Ändringarna i de bevarade korrekturen är gjorda med vanligt bläck. Sg har att döma av 

handstilen – pikturen tyder klart på att flertalet ändringar tillhör honom – och 

ändringsmönstret burit huvudansvaret för korrekturläsningen, men andra, t.ex. Anton 

Stuxberg, kan möjligen ha bistått. 

Byrådirektör Nils Ångström vid Kriminaltekniska laboratoriet i Linköping 

undersökte 1993 för SV:s räkning bläcket i samtliga korrekturändringar (de återfinns på 
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62 av de 88 korrektursidorna) med hjälp av dels mikroskop med specialfilter (dikroitiskt 

filter), dels infrarödkänslig videokamera. Undersökningen indikerade att olika 

bläcksorter använts vid korrekturläsningen och att dessa fördelade sig på visst sätt på de 

olika sidorna (brev från N. Ångström till Strindbergsredaktionen 4/6 och 7/7 1993; se 

dok. nr 5:4). 

De försök som därefter gjordes av SV-redaktionen att kombinera skilda handstilar 

med skilda bläcksorter i korrekturen för att med den metoden urskilja olika händer och 

identifiera dessa gav inga entydiga resultat. Utgivaren har emellertid en annan 

bedömning än Smedmark som attribuerat ett 25-tal handskrivna ändringar i de bevarade 

korrekturen till Stuxberg. Både innehållsliga och tekniska skäl talar för att flertalet av de 

ändringar som Smedmark tillskriver Stuxberg har Strindberg till upphovsman. Att vissa 

ingrepp av mera subtil art är av författaren själv och inte av någon annan – t.ex. 

Stuxberg – råder det ingen tvekan om. Den piktur som möter i ändringarna är 

genomgående snarlik Sgs. I själva verket kan samtliga textändringar inklusive dem som 

gäller interpunktionen mycket väl vara gjorda av Sg, frånsett några som bör ha gjorts på 

tryckeriet (se nedan). Denna utgivarens bedömning delas av Margareta Brundin och 

SV:s huvudredaktör Lars Dahlbäck som båda har specialstuderat ändringarna i 

korrekturen. 

Vid etableringen av texten i SV har samtliga handskrivna ingrepp i korrekturen 

bedömts vara Sgs eller vara godkända av honom med undantag av ändringarna överst på 

s. 1 i ark 1 av andra korrekturet (ändringarna 325:2–8 nedan s. 105). Två 

marginalanteckningar »Obs.» och en marginalanteckning »Obs. på midten!» (de rör 

tryckeritekniska detaljer; i U 1 ss. 29, 37 och 61) samt en ändring av »Margreta» till 

»Margareta» (U 1 s. 29; i SV 358:22), har av innehåll och piktur att döma gjorts på 

tryckeriet, alla fyra med vanligt bläck. 

 

Förutom de ändringar i korrekturen som redovisas i tabellform nedan (med de 

reservationer som görs i ingresserna) och de nyssnämnda ingreppen som tydligen gjorts 

på tryckeriet förekommer ytterligare några noteringar i korrekturen. 

De fem sidor i U 1 som innehåller en aktbörjan (ss. [1], [25], [47], [66] och [81]) är 

överst prydda med en vinjett. I det bevarade ark 4 av förstakorrekturet saknas på s. [25] 

ännu vinjetten. Sg har på dess plats med vanligt bläck tecknat eller skissat ett vågrätt 
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jämnbrett band fyllt med en mängd rundade streck och följt av önskemålet »Ett band 

med röscher, icke så modernt som det första». »Röscher» (av tyska Röschen, ’liten ros’, 

’rosett’) är benämning på ett slags små gjutna ornamentsdelar som användes för 

typografisk utsmyckning. Med »det första» avser Sg av allt att döma en vinjett som 

funnits på s. [1] i det förkomna arket 1 av förstakorrekturet. 

Längst nere på samma sida har någon skrivit med blåpenna: »Bedes få trycka något 

ark / äfven bedes om manuskr». 

I förstakorrekturet, ark 6, överst på s. 41, har någon skrivit med blåpenna: »Bedes 

erhålla 1a o följ arken till tryckning». 

I andrakorrekturet, ark 1, överst på s. [1], upprepar Sg beträffande en vinjett som är 

tryckt där – förmodligen har den funnits på samma plats redan i förstakorrekturet – sin 

kritik: »För modern synes mig. Måhända skulle ett band med röscher så här [Sg har här 

åter ritat ett vågrätt jämnbrett band fyllt med rundade streck] vara lämpligare.» Bredvid 

står skrivet med bläck av annan hand: »Duger nog som det är. AWm». Signaturen 

»AWm» förklaras i en not som någon skrivit med blyerts längst nere på sidan: 

»Strindbergs vän och Runabroder, boktryckare Arvid Vikström». Att »AWm» skulle stå 

för Arvid Wikström är dock tveksamt, trots att handstilen uppvisar betydande likhet 

med Wikströms piktur i bevarade brev av hans hand på KB. Arvid Wikström (1850–

1923) hade liksom Sg varit medlem i den litterära studentföreningen Runa i Uppsala på 

1860-talet och blev sedermera boktryckare. Han var emellertid vid denna tid 

föreståndare för Esaias Edqvists boktryckeri i Uppsala (1877–80) och fick först 1881 

anställning på Centraltryckeriet i Stockholm (C. Blackstadius, Stockholms i Upsala 

studerande nations medlemmar 1800–1881, 1882, s. 157). 

På s. [25] i andrakorrekturet, ark 4, finns tryckt en vinjett snarlik den på s. [1] men 

inte densamma. Överst på s. [47] i ark 6 saknas ännu vinjett. 

I U 1 kom vinjetterna att se ut på följande sätt: på s. [1] återfinns vinjetten från 

andrakorrekturets s. [1], på ss. [25], [47], [66] och [81] vinjetten från andrakorrekturets 

s. [25]. 

Över och under vinjetten på s. [25] i andrakorrekturet har Stuxberg skrivit med 

blyerts: »Nytt korr. af arken 4–8, hvilka genast skola genomses, hvarpå ögonblicklig 

tryckning! A. Stuxberg 13/mars 78.» 
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Första korrekturet 

Sid- och radhänvisningar i förteckningarna ges till SV. Den första av förteckningarna 

upptar uteslutande ändringar som redan är tryckta i korrekturet. Först citeras där den i 

korrekturet tryckta varianten, därefter varianten i TR-MS (MS 6) eller Wr. De båda 

andra förteckningarna upptar handskrivna ändringar som gjorts i korrekturet. Först 

citeras där den variant till vilken ändrats, därefter den övergivna varianten. 

I U 1 och korrekturen är i de versifierade partierna replikrubrikerna placerade i 

(smal) vänsterspalt och replikerna (med början på samma rad som replikrubriken) 

placerade i (bred) högerspalt. Den sålunda uppkomna luckan mellan replikrubrik och 

replik återges i förteckningarna med snedstreck. 

Sådana ändringar som utgör korrigeringar av uppenbara sättarmisstag eller som 

hänför sig till stavning eller typografi registreras normalt inte. 

 

Avvikelser i första korrekturet i förhållande till tryckmanuskriptet (Sjätte manuskriptet) 

eller Wrangels avskrift 

Avvikelserna från MS 6 bör ha orsakats av tryckeriet. Avvikelserna från Wr kan ha 

också en annan förklaring; Sg införde nämligen ändringar i MS 6 mellan den tidpunkt 

då Wrangel gjorde sin avskrift och då MS 6 inlämnades för sättning (se Smedmark 2, 

s. 550). 

Endast sådana avvikelser som kvarstår okorrigerade i U 1 förtecknas. 

Ändringar som kan antas vara endast slentrianmässiga normaliseringar utförda på 

tryckeriet och som exemplifieras på ss. 326–327 i »Redigeringsprinciperna i 

nationalupplagan» (SV 1, s. 291 ff.) redovisas inte, ej heller sådana ändringar i 

interpunktion m.m. som exemplifieras på ss. 327–328 där. 

Huruvida det är MS 6 eller Wr som utgör jämförelseobjekt i förteckningen framgår 

av inskjutna noteringar. 

 

[MS 6 utgör jämförelseobjekt:] 

 335:23 känner / kännen 

 336:26 det vet / det der vet 
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[Wr utgör jämförelseobjekt:] 

 354:  5 messkärl / Messrede 

  9 HUSTRU undersöka kollekten som de nyss uppsamlat efter Ottesången. / 

KYRKV. / Här  //  Hustru / Kyrkvaktaren (undersöker håfven) / Här 

 13 jemt är det så / så är det jemt 

 15 byxeknappar med stämplar på / byxknappar och stämplar på skämt 

 16 ja! / HUSTRUN.  //  ja! / (Slår ut håfven och räknar) / Hustrun 

 20 KYRKV. / Kyrkvaktaren 

   [Samma i det följande: 355:8, 355:13 och 356:1] 

 355:15 sutit / suttit 

 17 Örebro! – / Nu  //  Örebro! / Nu 

 25 slant. – / Men  //  slant / Men 

 356:15 Margareta / Christina 

 25 Margareta / Christina 

 357:  9 Mariabilden / Mariebilden 

 358:22 Margreta / Christina 

 359:11 Olof! / MODREN. / Min  //  Olof! / [Paus] / Mårten (förlägen, tummar 

skägget) / Modren (plockar på kjorteln och ser på Mårten försigtigt) / Min 

 16 guld / gull 

 17 honom! / MÅRTEN. / Hör nu! / MODREN. / Att den dagen också skulle 

komma – Christina, mins du hvar jag gömde fars gamla saker – det är onda 

tider och pengar äro svåra att komma efter – hjelp mig barn – mitt gamla 

minne börjar svika mig. / CHRISTINA. / Om du menar, mor, den spanska 

hirschfängarn med förgylda hjaltet och de stora elgskinnshandskarna och 

gräfsvinsväskorna, så ligga de nog qvar på stora torkvinden … / MÅRTEN. 

/ Föraktar  //  honom! / Mårten (tar Modrens händer och ser henne öppet i 

ansigtet) / Föraktar 

 30 Margareta / Christina 

 360:  5 ros-arium Mariæ / rosarium Mariæ 

 11 Jungfrun vare med eder, Sankt Lars och Sankt Nikolaus beskydde er, 

quoque ad æternam vitam. Amen! / Scen  //  Jungfrun och alla helgon vare 

med Eder! / [Går] / Scen 
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 361:10 icke / inte 

 19 CHRISTINA. / Tack  //  Christina (kysser modrens hand) / Tack 

 362:29 siden. / Se  //  siden. / [Christina har tagit upp ett handkläde ur 

kjortelväskan] / Se 

 31 fästefolk / fästfolk 

 

[MS 6 utgör jämförelseobjekt:] 

 365:  3 »En / »¶ [tecken för nytt stycke] En 

  4 sjunga [han  //  sjunga / han   [snedstrecket står här inte för ny rad utan för 

lodrätt streck i MS 6] 

  5 läsa] det  //  läsa / det   [snedstrecket står här inte för ny rad utan för lodrätt 

streck i MS 6] 

  9 gullstäfver. / Män  //  gullstäfver. / ¶ [tecken för nytt stycke] Män 

 371:20 falske / falska 

 375:11 KYRKV. / Kyrkvakt. 

 15 KYRKV. / Kyrkvaktaren 

 376:10 frie / fria 

 379:  1 SCEN XI. / Scen X. 

 382:18 slås / slåss 

 384:16 ville / vill 

 19 lugnt / lugn 

 387:  6 andre / andra 

 

Handskrivna ändringar i första korrekturet som slagit igenom i första upplagan 

 355:  6 predikare, / Som  //  predikare / Som 

 356:  4 piga; / Gud  //  piga, / Gud 

 20 är / ären 

 21 skall / skolen 

 28 känner / kännen 

 357:  4 Svara [---] frukta / Svaren [---] frukten 

 10 [Marginalnotering: Spärrade af samma kaliber som texten. Ej cursiv.] /   

   A v e   M a r i a   g r a c i a s   p l e n a  . . . 
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   säg / sägen 

 16 sig, att / sig att 

 17 fråga, der / fråga der 

 20 Ser [---] Ser / Sen [---] Sen 

 358:  2 säger / sägen 

  4 Låter / Låten 

  7 Tror / Tron 

 13 vill / viljen 

 15 Läs / Läsen 

 359:  2 blifver / blifven 

 28 gräfsvinsväskan / gräfsvinsväskorna 

   lilla / stora 

 360:  2 har / han 

  5 [Marginalnotering: spärrade, ej cursiv rosarium] / ros-arium Mariæ 

 12 eder / er 

   usque / quoque 

   [Marginalnotering: spärrad ej cursiv] / quoque ad æternam vitam. Amen! 

 13 Amen! / (Går). / Scen  //  Amen! / Scen 

 361:10 råken hvarandra / råkas 

 362:28 flandriskt / Flandriskt 

 33 svika / sviker 

 363:  4 heter, / Som  //  heter / Som 

 17 [Marginalnotering: spärradt] / Ave Maria; 

 27 skall / kan 

 29 Tager / tar 

 31 [Marginalnotering: spärradt] / Om Riddaren och Liljobladet? [---] Den 

märkeliga Drömmen, och Jeronimus i badet! 

 364:  3 [Marginalnotering: och (ej curs)] / och 

 25 tro, att / tro att 

   glömt, det / glömt det 

 27 bära, / Om  //  bära / Om 

 365:  4 sjunga: han / sjunga [han 
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   [Marginalnotering: spärr] / Ave Mariona 

  5 läsa, det / läsa] det 

  8 [Marginalnotering: spärr] / Ave Maria 

 366:26 visst, / Att  //  visst / Att 

 31 jorden, / Ty  //  jorden – / Ty 

 367:  2 bida! / O  //  bida! – / O 

  6 vet, du / vet du 

  8 kände, / Då  // kände / Då 

 17 mig, / Och  //  mig / Och 

 368:22 Lögnaren! – Jesus / Lögnaren! Jesus 

 370:  2 snällaste / skickligaste 

 372:11 mig! – Du / mig! Du 

 373:15 messan, som / messan som 

 20 känner / kännen 

 374:  2 kunde / kunden 

  4 vore / voren 

  8 vet / veten 

 19 Tror / Tron 

 21 går / gån 

 376:  5 fly! / Scenen  //  fly! / (Ut till venster.) / (Scenen 

 382:25 hota. / Här  //  hota. / (Utåt). / Här 

 383:22 dag; / En  //  dag. – / En 

 384:  4 ett glas med blommor / blommorna 

  5 ut genom / ut dem genom 

  9 det; / Man  //  det; – / Man 

 19 boja! / Här  //  boja! – / Här 

 22 [Marginalnotering: sp] / alidad 

 385:17 då! / OLOF  //  då? / OLOF 

 24 tyst! – – – Är / tyst! – Är   [i U 1 endast två tankstreck] 

 386:19 alla dina tankar / alla tankar 

 387:17 sjung, / Så  //  sjung, / (slår i vin.) / Så 

 20 någonsin / nå’nsin 
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 25 glädje, och / glädje och 

 388:17 nöjd? – / Hvi  //  nöjd? / Hvi 

 24 trodde, att / trodde att 

 27 himmel, den / himmel den 

 28 vet, att / vet att 

 389:  4 När / Se’n 

  5 se, / Det  //  se / Det 

 13 jag, / Som  //  jag / Som 

 23 glömmer, / Att  //  glömmer / Att 

 30 den, som / den som 

 390:12 OLOF / Tänk  //  OLOF (betraktar henne). / Tänk 

 391:25 mig, att / mig att 

 392:  5 stol, i / stol i 

 393:  4 närhet / sällskap 

 394:  9 brodren / brodern 

 12 ingenting. Hör / ingenting? Hör 

 14 synden; jag / synden. Jag 

 15 hör / ser 

 20 broder; du / broder! du 

 396:12 att / och   [korrigering av felsatt ord] 

 32 [Marginalnotering: ej curs; sp.] / Vad är sanning? 

 398:  6 nu / men   [korrigering av felsatt ord] 

  9 dock jag / jag dock 

 11 vidare, jag / vidare; jag 

 399:  7 Vidare, om / Vidare om 

 400:23 det / de 

 

Handskrivna ändringar i första korrekturet som ej slagit igenom i första upplagan 

 343:13 refektoriet / refektorium 

 395:  3 bedja / be 
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Andra korrekturet 

Sid- och radhänvisningar i förteckningarna ges till SV. Först citeras den variant till 

vilken ändrats i korrekturet, därefter den övergivna varianten. 

I U 1 och korrekturen är i de versifierade partierna replikrubrikerna placerade i 

(smal) vänsterspalt och replikerna (med början på samma rad som replikrubriken) 

placerade i (bred) högerspalt. Den sålunda uppkomna luckan mellan replikrubrik och 

replik återges i förteckningarna med snedstreck. 

Sådana ändringar som utgör korrigeringar av uppenbara sättarmisstag eller som 

hänför sig till stavning eller typografi registreras normalt inte. 

 

Handskrivna ändringar i andra korrekturet som slagit igenom i första upplagan 

 325:16 munk, till / munk till 

   jägare, bär / jägare bär 

24 [Marginalnotering: spärra!] / Benedicite! Quo tibi stat? 

 326:34 [Marginalnotering: gemena, spärrade!] / Salve Regina! 

 327:11 henne, du / henne du 

 328:  8 svit, / Som  //  svit / Som 

 330:17 solen, du / solen; du 

 355:17 Örebro. / Nu  //  Örebro! – / Nu 

25 slant. / Men  //  slant. – / Men 

 26 dekant, / Om  //  dekant / Om 

 356:11 KYRKVAKTAREN / Nej  //  KYRKVAKTAREN (bugar sig ödmjukt.) / 

Nej 

 25 I, Fru / I Fru 

 358:  4 Margareta / Christina 

 359:16 taga / ta 

 27 elgskinnshandskarne / elgskinnshandskarna 

 360:12 usque / noque 

 362:18 böner! / Se  //  böner! – / Se 

 24 sett / se 

   dig! / Men  //  dig! … / Men 
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 26 lynne, som / lynne som 

   ditt, ej / ditt ej 

   frid! / Christina  //  frid! – / Christina 

 27 dig: / Det  //  dig! / Det 

 363:15 Fru, / Och  //  Fru / Och 

 24 han / Han 

 25 han / Han 

 31 [Marginalnotering: sp. ej curs.] / Om Riddaren och Liljobladet? 

 364:  3 [Marginalnotering: sp. ej curs.] / Den märkeliga Drömmen [---] Jeronimus i 

badet! 

 365:29 stenar, / Eller  //  stenar / Eller 

 369:17 gjorde det / gjorde’t 

 370:27 tager / tar 

 376:11 öfvergåfvo de mig / öfvergåfvo de dig 

 386:  4 taga / ta 

 389:24 arma; / Är  //  arma, / Är 

 390:  6 som rör / för 

 391:25 mig, att / mig att 

 

Handskrivna ändringar i andra korrekturet som ej slagit igenom i första upplagan 

 325:  2 Strengnäs’ kloster / Strängnäs Kloster 

  3 klostergång, som / klostergång som 

   dunkel. Denna / dunkel; denna 

  5 Mariebild, inrättad / Mariebild inrättad 

  6 portal. Framför / portal; framför 

  8 refektoriet. Halfvägs / refektoriet; halfvägs 

 327:  9 nu! / Hur  //  nu, / Hur 

 328:25 gästabudet, / Sprang  //  gästabudet / Sprang 

 333:  7 comoedia, som / comoedia som 
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Tredje korrekturet 

Också ett tredje korrektur har existerat men har inte kunnat återfinnas; det kan ha 

omfattat samtliga ark eller endast något eller några av dem. Dels vet vi att Stuxberg på 

framsidan av ark 4 i andrakorrekturet begär nytt korrektur (av arken 4–8, se ovan s. 97; 

huruvida begäran också villfors är obekant), dels kan vi av skillnaderna mellan ark 1 i 

andrakorrekturet (i SV 325:1–333:29) och U 1 sluta oss till att ändringar företagits i ett 

tredjekorrektur. Bl.a. en rad ordbyten indikerar att Sg själv varit inne i ett sådant 

korrektur. 

Förteckningen registrerar skillnaderna mellan U 1 och de bevarade arken av 

andrakorrekturet inklusive de handskrivna ändringarna i dessa. Med två undantag 

hänför sig samtliga ändringar till ark 1. De båda undantagen, se nedan 364:3, är med all 

sannolikhet inte en följd av ändringar i ett tredjekorrektur utan en följd av misstag som 

sättaren begått vid ändring från kursiv till spärrat i textraden, begärd i andrakorrekturet. 

Det förhållandet att endast ark 1 avsatt spår i U 1 gör det mindre troligt att ett 

fullständigt tredjekorrektur varit hos Sg; rimligen har han varit aktiv endast i ark 1. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras varianten i U 1, därefter den 

övergivna varianten. 

I U 1 och korrekturen är i de versifierade partierna replikrubrikerna placerade i 

(smal) vänsterspalt och replikerna (med början på samma rad som replikrubriken) 

placerade i (bred) högerspalt. Den sålunda uppkomna luckan mellan replikrubrik och 

replik återges i förteckningen med snedstreck. 

 

 325:21 likbåren / kistan 

 326:  4 säg, / Hvad  //  säg: / Hvad 

12 gosse! – Nej / gosse! Nej 

 14 fet. – / Tala  //  fet. / Tala 

16 vet, jag / vet jag 

 28 e s   c o n f e s s u s  / es confessus 

 34 S a l v e   R e g i n a  / Säg  //  Salve Regina! / Säg 

 327:  1 Säg, kunde / Säg kunde 

  9 nu, / Hur  //  nu! / Hur 
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 329:19 allihopa / allt 

 23 mat och dryck! / mat! 

 330:  6 kärleksmöten / möten 

 10 svärma, jag / svärma jag 

   också, fastän / också fastän 

 12 vårvisor, om / vårvisor om 

 18 granarna – dö / granarna. Dö 

 331:16 röst! / Har  //  röst! – – – / Har 

 21 synd / last 

 23 slägt, / Ett  //  slägt; Ett 

 27 spadar, som / spadar som 

 332:  9 dock, hur / dock hur 

 333:  7 c o m o e d i a  som / comoedia som 

  8 T r i n i t a t i s  / Trinitatis 

 17 Lede / Onde 

 24 VILHELM. / »Ve  //  VILHELM (läser ur minnet). / »Ve 

 26 garn!» / (Dörrarne  //  garn!» / (Väntar på svar af Olof.) / (Dörrarne 

 29 glam.) / glam. De stanna och samtala.) 

 364:  3 m ä r k l i g a [sannolikt variant som uppstått vid ändring i raden från kursiv 

till spärrat, begärd i andrakorrekturet] / m ä r k e l i g a    

   D r ö m m e n  och [sannolikt variant som uppstått vid ändring i raden från 

kursiv till spärrat, begärd i andrakorrekturet]  /  D r ö m m e n , och 

 

––––––––– 

 

Ett rentryck av de första åtta arken (i SV 325:1–403:2) är bevarat. Det överensstämmer i 

allt med U 1:s text.  
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Strindbergs ändringar i manuskripten 

Den variantförteckning, »Textvarianter», till Versupplagan som ingår i Smedmark 2 

(ss. 561–680) redovisar förutom divergenser bl.a. mellan trycket i Vitterhetssamfundets 

edition och de olika manuskripten och mellan manuskripten inbördes också – inarbetade 

i redovisningen av divergenserna – ändringar som Sg gjort i manuskripten. För en 

fullständigare redogörelse för Sgs manuskriptändringar hänvisas till denna 

variantförteckning. 

Nedanstående urval av ändringar i MS 6 har begränsats till två kategorier som är lätta 

att lokalisera och särskilja från andra, nämligen samtliga ingrepp med blyerts och 

samtliga sena ingrepp med bläck.  

 

1.  I MS 6 gjorde Sg följande ändringar med blyerts. Först ges sid- och radhänvisning 

till SV, därefter sidhänvisning till MS 6. 

 

 334:28 /  1 e »Ett»: arbete ä t värf [som sedan med vanligt bläck ändrats åter till 

»arbete»] 

 336:14 /  3 e »absolvera!»: Suckar  str   [därefter står ett »Suckar» skrivet med 

blyerts, som strukits med bläck, och i marginalen vid nästa rads början 

»suckar» med bläck] 

 341:  4 /  7 e »väsnas»: Ni ä t packet   [ifyllt med bläck] 

 380:18 / 31 e »Tack»: broder  str 

 393:  2 / 47 e »icke»: din plats  tillagt   [fyller ut en lucka; ändrat med bläck till »ditt 

rum!»] 

 

2.  Sg införde på ett sent stadium ett antal ändringar med bläck i MS 6. Skriften i dessa 

är överlag tydligare eller kraftigare än i den tidigare texten. Ändringarna måste ha gjorts 

efter det att Wr tillkom hösten 1876 (det framgår av en jämförelse mellan MS 6 och 

Wr); säkerligen har Sg infört dem vid en översyn av manuskriptet inför tryckningen 

våren 1878. 

En summarisk översikt över dessa ändringar ges i Smedmark 2, s. 550. Sg bör i de nu 

förkomna delarna av MS 6 ha gjort ingrepp av samma slag, vilka slagit igenom i U 1; jfr 
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beträffande detta Smedmark 2, s. 551, listan över avvikelser i Wr från U 1 i de partier 

som saknas i MS 6. 

I följande förteckning över Sgs sena bläckändringar i MS 6 ges först sid- och 

radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS 6. Ändringar i interpunktionen 

eller ändringar från versal till gemen (eller vice versa), har icke medtagits, ej heller 

flyttningar av replikrubriker till marginalen (som Sg gjort för att visa hur han vill ha 

sidornas typografi).  

 

 334:13 /  1 e »fan!»: [Åtrar sig.]  str 

 21 e »grönt!»: [Tar sig för pannan.]  str 

 28 e »Ett»: värf [med blyerts; ej struket] ä t arbete 

 335:  5 e »Med»: gullfiskar ä t sölffiskar 

 338:  2 /  4 e »och»: fri ä t långt 

  4 e »utåt»: gården och vidare genom grinden till trädgården der de 

försvinna  str 

16 /  5 e »garn!’»: Nu är det I, Mäster som skall svara! / Olof: / Ja nu är det jag 

som får svara på tal! / Här får icke sofvas! Här fins intet val! / Bort 

hvila, bort lek, nu stundar fara! / Hvar äro mina vingar? O hade jag dem 

qvar, / Som en gång jag hade i unga dar! / Då flöge jag strax öfver 

klostrets mur / Och svang mig upp i den högsta fur, / Att jag månde se 

huru små I ären / I som så lågt Era hufvud bären / Men högt era bukar 

fyllda med vin! / För himlens sol i så fege skyggen / och dragen korset så 

tungt på ryggen / Prediken som profeter men lefven som svin!  tillagt 

 339:24 /  6 e »Olof!»: Du höll af henne hjertligt!  tillagt 

26 e »Olof»: Tyst ä t Tala om annat 

 363:28 / 11 e »försmås!»: Olof [förblir tyst] / Modren [tar upp sitt breviar] ä t [Tar 

upp ett breviar] 

 364:  8 e »Olof»: [ifrigt]  str 

 32 / 12 e »höra!»: [Hon sätter sig i ordning att höra rätt andäktigt.]  str 

 365:12 / 13 e »Olof»: smäller ä t slår 

 367:18 / 15 e »ej»: ge ä t gifva 

 368:  4 / 16 e »Olof»: [lyssnar utåt kyrkan]  str 
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  7 e »Modren»: [vild]  str 

 20 e »fria!»: [Betraktar Olof med fasa. Tar Christinas hand och pekar på 

Olof.] ä t [Till Christina] 

 371:  7 / 19 e »Olof»: Jag ä t Folket skall icke vänta länge, jag 

 372:13 / 21 e »som»: tittat ä t ser 

 374:  9 / 23 e »Christina»: [tankspridd]  str   

 27 e »Aldrig»: blir jag fru  tillagt   

 380:  7 / 31 e »Lars»: Jag har sett det länge  tillagt 

 12 e »samvete?»: [Paus]  str 

 18 e »fullbordas!»: [Ridå!]  str 

 381:  4 / 35 e »taflor»: etc. ä t o.s.v. 

  9 e »Christina»: [sätter blommor i ett glas på skrifbordet.]  str 

 11 e »Elsa»: Förlåten ä t Förlåt 

 13 e »I»:  veten ä t vet att 

 382:  9 / 36 e »Elsa»: [lyssnar åt dörren till höger]  str 

 10 e »Tyst,»: hörden ä t hörde 

 12 e »nyckelhålet»: Fast ä t Fastän 

 24 e »Olof»: [utåt den öppna dörren] ä t [utåt] 

 384:35 / 39 e »påminner»: mig? ä t mig om mina skyldigheter. 

 385:  2 e »tro»: det  tillagt 

 12 e »förstå!»: [Paus]  str 

 14 e »Clara»: klosterkyrkas södra hvalf  tillagt 

 17 e »vän!»: hur skall jag veta det?  tillagt   

 24 / 40 e »tyst!»: [Paus]  str 

 386:  8 e »af»: små  tillagt 

 15 e »säga»: så? ä t så, mitt kära lilla barn! 

 387:  2 / 41 e »Christina]»: Vin! ä t Gif oss något vin att dricka, min vän! 

 10 e »sjelf! – »: Sång! ä t Sjung för mig Christina, sjung för Guds skull!  

 29 / 42 e »dager»: det  str 

 388:26 / 43 e »i»: glädjen ä t yran 

 389:32 / 44 e »tänkte …»: [Hejdar sig och antar en resignerad min.]  str 

 390:  4 e »dig»: att du går  tillagt 
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 23 / 45 e »Christina»: [kall]  str 

 391:  3 e »Dig»: så! Stig upp! ä t så mer än jag. 

  8 e »dig»: och denna stund  tillagt 

 15 / 46 e »Olof»: [skakad]  str 

 23 e »Son!»: Christina [stumt spel.]  str 

 392:  9 e »fromt»: sinne att ä t sinne, Olof, att 

 10 e »blommor!»: Olof [tiger] / Christina [stumt spel] / Modren  str 

 393:  2 / 47 e »icke»: din plats ä t ditt rum   [»din plats» är skrivet med blyerts; i Wr  

   står i stället tre punkter] 

   4 / 48 e »Hennes»: plats ä t rum 

  9 e »vatten!»: Nu, Olof ä t Nu skall det ske Olof, hvad komma skulle 

 394:  8 / 49 e »Olof»: [talar mycket fort.]  str 

 395:23 / 51 e »Dig»: att  tillagt 

 25 e »Du»: sjelf  tillagt 

 396:  4 e »svar»:  – det ä t och det 

 11 e »har»: segrat! / [Budet går.] ä t segrat! Segrat! Hör du det  

   Christina! Slå upp fönsterna på vida gaflar att hela staden hör det, hela 

riket, hela verlden! Jag har segrat! Den Heliga Jungfrun beskydde mitt 

förstånd! 

 17 / 52 e »Dig!»: Det är ju slut nu?  tillagt 

 397:  4 e »dödar!»: [Paus.]  str 

 398:  2 / 54 e »Olof»: [ensam sätter sig vid bordet och döljer ansigtet i händerna]  

str 

   3 e »glädje!»: Men jag har ju min seger till sällskap; min seger! Hvar är 

du? Jag ser dig icke; hör mig i alla Helgons namn! Du som var så stor, 

så stor och herrlig när du ännu icke fans till, nu fins du icke när du är 

till! Hvad är du då? Intet! Om du åtminstone vore en träbild med en 

basun för munnen och en krans i handen! Men om du icke är någo 

[bläckplump] då är jag dock något; jag är en stor man! Stor! Jag är icke 

en tum större än jag var nyss; men mitt bröst är vidare; jag andas 

lättare! Men det är nog icke så, det tyckes endast så ty rocken tränger 
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mig icke; jag kanske icke är större än nyss! O, min Gud, huru jag känner 

mig liten.  tillagt 

 21 e »I»: han ä t har 

 23 e »I»: han ä t har 

   e »Ert»: mål; I ären ä t mål; I är 

 399:  1 e »Olof»: Viljen ä t Vill 

   7 / 55 e »I»: tillåten ä t tillåter 

 400:12 / 56 e »om»: katolska ä t romerska 

 20 / 57 e »står»: således  tillagt 

 401:  5 e »har»: äran ä t den glorian 

 402:  2 / 58 e »sig»: Hon går ut  tillagt 

  5 e »skall icke»: [Christina drar sig ut igen]  str 

   6 / 59 e »än»: Svea folk ä t folket 

 12 e »dörren.]»: Det är bra ä t Så skall man tala 

 414:16 / 62 e »Du!»: [kallt]  str 

 415:  2 / 63 e »dig!»: [Paus]  str 

 416:13 / 64 e »man»:  – – jag ä t men jag 

 21 / 65 e »och»: Nils ä t Göran 

 26 e »Christina»: [med en filt på armen]  str 

 417:  1 e »läppar! [»: Sveper filten ä t Lägger sin duk 

  4 e »[vaknar]»: Är klockan redan fem! Jag skall ju ä t Klockan är redan 

fem och jag skall 

 418:  5 / 67 e »på»: nytt ä t nytt för dina fötter 

 419:23 / 68 e »att»: ge? ä t ge; jag har ju gifvit bort hvad som ej var mitt och det är 

orättfärdigt! 

 421:  1 / 70 e »var»: sjunde  tillagt 

 12 e »stjernsiaren»: beräknat ä t sett 

 423:  2 / 71 e »Stadskyrka»: (Storkyrkan)  tillagt 

  7 e »höger].»: Nils ä t Göran 

   [Samma i det följande: 423/71 (3 ggr), 424/72 (3 ggr), 424/73 (2 ggr), 

425/73, 426/75 (3 ggr) och 427/75] 
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 424:26 / 73 e »Mårten»: Man blir hvad man hinner ä t Det blir man när man blir 

gammal 

 425:  6 e »i»: en kungörelse ä t ett plakat 

 17 / 74 e »Mårten»: Men I har varit kyrkvaktare,  tillagt 

 19 e »ner!»: I han gjort en bana ä t I har en ny tjenst 

   e »I»: fån ä t får 

 24 e »Mårten»: Kyrkopallen ä t Skampallen 

 426:  5 e »Hvad»: sägen ä t säger 

 30 / 75 e »Hvart»: skall du gå  tillagt 

 428:25 / 77 e »för»: en qvinnas  str 

 429:19 / 78 e »som»: nu  tillagt 

 20 e »med»: sin värja ä t sitt svärd 

 25 e »vakten]»: Bort med honom ä t För bort honom vakt 

 430:  1 e »med»: Era ä t edra 

   e »händer»: I ansigtet! Sätten mig in / I någon håla, dit solen ej sänder / 

En stråle! Mins Du ä t Fören mig bort och stängen mig in / Der aldrig en 

stråle solen sänder. / Mins du, mins du 

  7 / 79 e »Du»: ljög ä t svor 

 19 e »när»: han ä t hjelten der 

 431:21 / 80 e »mig»: till döden  tillagt 

 432:14 / 81 e »var»: derför också  tillagt 

 18 e »Lars»: För ä t Han vågade till och med affalla för 

 434:  5 / 83 e »I»: glömden ä t glömde 

  6 e »I»: skullen ä t skulle 

 26 / 84 e »förlist!»: [Ändrar ton]  str 

 27 e »I»: bedjen ä t bedjer 

 30 e »Marsken»: Betänken ä t Betänker 

 435:  1 e »Olof»: [nedslagen]  str 

  2 e »i»: skänken ä t skänker 

 31 / 85 e »alltjemt»: den välkända rösten ä t en välkänd röst 

 437:  2 / 86 e »svara!»:  Hvart gå vi, hvad äro vi? tillagt 
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  3 e »Brask»: Jag vet intet! / [går] ä t Hvaraf skapade oss Gud i 

begynnelsen? / Olof / Af intet! / Brask / Ex nihilo, nihil fit. – Hvarför,  

frågar du då? / [går]. 

 12 e »Marsken»: Läsen ä t Läs 

 13 e »till»: konung Gustaf Eriksson I Vasa ä t Kurfursten Fredrik och Hertig 

Johannes af Sachsen 

 25 / 87 e »Marsken: Läs! ä t (Läser) / »Alla sägen I Er hafva Anden! Om I menen 

att Anden drifver Er att gripa till verket med våld och taga i med 

jernhandskar, så säger jag så: det måtte vara en ond ande som icke kan 

visa sin frukt på annat sätt än genom att bryta ner kyrkor och kloster och 

bränna upp helgonbilder. Slikt kunna ju verldsens allra argaste bofvar 

också göra. För det andra sägen I, att Anden dock i sjelf är värd lof. Det 

gäller icke, ty Johannis säger att man först skall pröfva andarne om de 

äro af Gud och äro de ej, så äro de af den Onde. För det tredje häfven I 

er upp mot er herre och öfverhet och menen att han som är af Gudi kan 

hafva orätt. Då svarar jag: om två gånger två är fyra men Kejsaren 

säger det är fem, så är det fem!» 

 439:  3 / 88 e »I»: gån ä t går 

  8 e »I»: låten ä t låter 

 10 e »I»: sen ä t ser 

 11 e »blick,»: då skall ej gråten / Släcka min röst, men när bödeln ä t och ej 

mer jag gråter. / Men sedan när bödeln hotfull 

  22 / 89 e »Hvad»: sägen ä t säger 

 440: 20 / 90 e »falla!»: [Ridå!]  str 
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Strindbergs ändringar i regiexemplaret 1890 

Inför urpremiären på Versupplagan 1890 på Dramaten i Stockholm gjorde Sg i ett 

exemplar av 1878 års tryck med blyerts några påpekanden och företog några ändringar i 

texten. Exemplaret, som också innehåller regissören Emil Hillbergs anteckningar inför 

föreställningen, finns bevarat i Dramatiska teaterns arkiv (jfr textvol. ss. 541–543). 

 

På fem ställen i bokens marginal har Sg infört påpekanden rörande iscensättningen: 

 

1. Akt 1, vid början av scen 6: »Beldenecke och Confessor få icke karrikeras. Båda äro 

lärda, mägtiga och betydande män fastän de nu ätit en stark middag.» 

2. Akt 1, vid början av scen 16: »Marsken kommer och går som ett urväder, en person 

för hvilken handlingen i pjesen är en bisak.» 

3. Akt 1, vid slutet av scen 17: »Markeras så, att publiken fattar det Brask och Han nu 

skola råkas. (Jmfr Brasks sista replik på föregående sida!)» [överkorsat med blyerts, 

antagligen av Emil Hillberg] 

4. Akt 5, vid början av scen 4: »Nils utseende, äfven Vilhelms, måste vara särdeles 

markeradt, att publiken känner igen dem från första akten.» 

5. Akt 5, vid början av scen 9: »Erinras att Vilhelms kostym och utseende måste vara så 

säreget att publiken känner igen honom här, eljes är scenen förlorad! Hela styckets 

verkan beror på detta! – Kanske det t.o.m. måste anges genom en replik?» [str med 

blåpenna, sannolikt av Emil Hillberg] 

 

Dessutom har Sg gjort följande ingrepp i texten (sid- och radhänvisningar ges till SV; 

först citeras U 1, därefter U 1 med Sgs införda ändring): 

 

 340:25 sorlar.) / GERDT  //  sorlar.) / Pingstafton! Pingstafton! / GERDT 

 416:14 rökelse åt hedningarne! / rökelse åt hednagudarne! 

 427:  7 Vi måste tänka på den saken! / vi kan ju alltid tänka på den saken. 

 437:  8 E x   n i h i l o   n i h i l   f i t .  / Nåväl! Af intet blir – intet! 

27 Anden! Om / Anden! säger Dr Luther; Om 
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 438:11 fem! » / OLOF  //  fem!» / Olof / Har Luther sagt det! / Marsken / Så har Dr 

Luther skrifvit! / OLOF 

 29 (Går.) / Scen IX  //  (Går.) / Scen VIII / Gerdt (införes fången och nedlägger 

sig på samma pall der Olof legat, skjuter Olof åt sidan) / Maka åt Dig. / Olof 

/ Gerdt! Döm mig icke! / Gerdt / Du är ju redan dömd! / Scen IX  [det 

tillagda str med blåpenna, sannolikt av Emil Hillberg] 

 440:20 ju också falla!  //  ju också falla! / Olof / Nödd och tvungen!  [det tillagda 

str med blyerts, antagligen av Emil Hillberg] 

 

Ändringarna har inte påverkat textetableringen i SV. 
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Förarbeten 

Bland förarbetena till Versupplagan ingår ändringar och marginalanteckningar som Sg 

gjort i MS 3. 

I Smedmark 2 (ss. 371–451) redovisas i variantförteckningen till Mellandramat de 

ingrepp av Sg i MS 3 som är att betrakta som förberedelser till Versupplagan. De är 

gjorda med vanligt bläck, violett bläck, blyerts, rödpenna och blåpenna. 

Versupplagan (utan Efterspelet) 

Av de 13 förkomna blad som 1977 återbördades till Göteborgssamlingen (se ovan s. 8) 

hänför sig följande 11 till Sgs arbete med Versupplagan. När ej annat anges har Sg 

skrivit med vanligt bläck. 

 

1.  Folioblad med måtten 19,5 × 37 cm och av pappersslaget Lessebo bikupa. 

Rectosidan är en titelsida med texten »Mäster Olof, / Skådespel / i / Fem Akter. / af / 

August Strindberg» skriven med stor stil. Versosidan saknar text. 

 

2.  Lapp (13,5 × 21,5 cm; Lessebo bikupa) med på rectosidan rubriken »Andra Akten» 

och därunder rubriken »I Sakristian». Sidan innehåller utöver rubrikerna ett endast 

påbörjat utkast till indelning av akten i scener. Allt är skrivet med violett bläck. 

Versosidan saknar text. 

 

3.  Folioblad (21,5 × 37 cm; Lessebo bikupa 1874) med på rectosidan rubriken »Andra 

Akten» och därunder rubriken »I Sakristian». Sidan innehåller ett tämligen utförligt 

utkast till innehåll i akt 2. Versosidan med rubriken »Tredje Akten» och underrubriken 

»Hos Olof» rymmer i huvudsak ett något kortare utkast till innehåll i akt 3, följt av ett 

utkast till indelning av akt 3 i scener. Båda sidornas text har skrivits med violett bläck; 

några streck i versosidans marginal är gjorda med rödpenna. 

 

4.  Folioblad (22 × 36,5 cm; Lessebo bikupa) med på rectosidan rubriken »Fjerde 

Akten» och därunder »Hos Modren» och »Mårten och Novicius» och på versosidan 
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rubriken »Femte Akten». Rectosidan upptas främst av några anteckningar om 

knittelvers och ett utkast till scenindelning av akt 4. På båda sidorna finns några 

kortfattade noteringar som hänför sig till planerat innehåll i resp. akt. Bladets text är 

skriven omväxlande med violett och vanligt bläck. 

 

5.  Helark (36,5 × 43 cm; Lessebo bikupa 1874) vikt så att det bildar 2 folioblad. På 

första sidan har Sg skrivit »Mäster Olof,» med stor stil. Andra sidan saknar text. På 

tredje sidan återfinns några kortfattade blyertsnoteringar som har samband med akt 5 

och på fjärde sidan ett utkast till indelning av akt 5 i scener, rubrik »Akt V». 

 

6.  Folioblad (21,5 × 36,5 cm; Lessebo bikupa) med på rectosidan rubriken »Akt V» och 

därunder rubriken »I Storkyrkan». Bladet innehåller på rectosidan en scenanvisning och 

ett utkast – som fortsätter på versosidan – till scenindelning av akten. 

 

7.  Folioblad (22 × 36 cm; Lessebo bikupa) med på rectosidan rubriken »Scen II» 

skriven med vanligt bläck och blåpenna. Därunder har Sg påbörjat scen 2 i akt 1 på vers 

(i U 1 är akten på prosa) men korsat över det skrivna. På versosidan står endast »Scen II 

/ Novicius skrifver». 

 

8.  Helark (36,5 × 43 cm; Lessebo bikupa 1874) vikt så att det bildar 2 folioblad. Första 

sidan innehåller hela scen 2 i akt 1, rubrik »Scen II» skriven med violett bläck och 

blåpenna, och andra sidan hela scen 3 i akt 1, rubrik »Scen III» skriven med rödpenna. 

På tredje sidan finns ett avsnitt ur scen 14 i samma akt. Sidornas text är på prosa som i 

U 1. Fjärde sidan saknar text. Första och andra sidans text har Sg skrivit med violett 

bläck. 

 

9. Helark (36,5 × 43 cm; Lessebo bikupa 1874) vikt så att det bildar 2 folioblad. Första 

sidan och början av andra sidan innehåller hela scen 17 i akt 1, rubrik »Scen XVII» 

skriven med violett bläck och rödpenna. Resten av andra sidan samt tredje och fjärde 

sidan innehåller hela scen 18 i akt 1, rubrik »Scen XVIII» skriven med violett bläck och 

rödpenna. Scen 17 är utformad på vers och omfångsrikare än den slutgiltiga versionen 
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på prosa i U 1, scen 18 på vers som i U 1. Arkets text är skriven med violett bläck, 

marginalnoteringen »Obs! –» på tredje sidan med rödpenna. 

 

10.  Folioblad (22 × 36,5 cm; Lessebo bikupa). Under rubriken »Andra Akten» och 

därunder rubriken »I Storkyrkans Sakristia» återfinns på rectosidan aktens första 

scenanvisning och början av dialogen i scen 1, på vers som i U 1, rubrik »Scen I» med 

anfangen »S» ifylld med rödpenna. Dialogen fortsätter på versosidan till scenens slut. 

Texten på rectosidans övre halva har Sg skrivit med violett bläck. 

 

11. Helark (36 × 44 cm; konceptpapper) vikt så att det bildar 2 folioblad. Sidorna 1–3 

saknar text. På fjärde sidan finns några korta noteringar gjorda med violett bläck, bl.a. 

en handfull rimord och ordet »barnet», det senare understruket med rödpenna. 

 

Bladen skannas i sin helhet i denna kommentar (se dok. nr 5:2.3). 

Efterspelet 

1. Förutom det andra originalmanuskriptet till Efterspelet (MS Esp 2), som utgjort 

tryckmanuskript vid U 1:s tillkomst 1878, finns i Göteborgssamlingen ett tidigt 

originalmanuskript (MS Esp 1). Texten i detta är något kortare än den i MS Esp 2 och 

kan karakteriseras som ett förstadium till denna. Handskriften består av 2 helark vikta så 

att de bildar 4 folioblad samt 2 lösa blad i folio. 

Vad gäller papperssort, format, vattenstämplar och vikning se Smedmark 2, s. 552. 

Överst på p. 3 (p. 1 innehåller endast »Hic,» textat med stor stil och p. 2 saknar text) 

har Sg med rödpenna skrivit »Obs. Go Herrar! Detta var skrifvet 1877 innan jag sett 

Rydbergs Prometheus (Axel Jäderin kan bäst intyga)» (se textvol. ss. 520, 524). 

Därunder följer rubriken »Efterspel till Mäster Olof» och något längre ner på sidan en 

personförteckning. Både rubriken och personförteckningen är liksom övrig text i 

handskriften skrivna med vanligt bläck, ändringar och tillägg med vanligt bläck och 

blyerts. 

Bladen har 1994 stämpelpaginerats, pp. 1–12. 
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2. Två lösa opaginerade blad i kvarto, som ligger tillsammans med MS Esp 2, jämte – 

säkerligen sammanhörande med dessa båda blad – en med blåpenna struken sida (p. 5) i 

MS Esp 2 innehåller tillsammans en tidigare version av Efterspelets två första scener. 

De båda opaginerade bladen har text endast på ena sidan; all text är skriven med vanligt 

bläck. 

Möjligheten av att ett (sedan förkommet) blad varit fäst med lack vid den strukna 

sidan diskuteras i Smedmark 2, s. 553. 

Hur denna tidigare version av de första scenerna skiljer sig från MS Esp 2 framgår av 

»Textvarianter» i Smedmark 2, avsnittet ss. 669–672. 

 

3. På KB ligger som bilaga i manuskriptet till Herr Bengts hustru (dep. 111) en mindre 

handskrift med titeln »Om Människans Skapelse, Och Hennes Fall»; det är fråga om en 

avskrift som Sg gjort av 1500-talsdramat »De Creatione Mundi Om Menniskiones 

Skapelse, och hennes fal: Enn lithen tractat upå rijm Agerat». Den är inte en trogen 

avskrift utan Sg har bearbetat texten. 

Sg har fått uppslaget till det i Efterspelet inlagda »Skådespelet» från De Creatione 

Mundi etc. Om den bevarade handskriften med Sgs avskrift också har ett direkt 

samband med tillkomsten av Efterspelet 1878 är mera osäkert (jfr textvol. s. 524). 

I Smedmark 2 redovisas (ss. 554–555) papperssort, format och vikning i handskriften 

samt exemplifieras likheter och olikheter mellan De Creatione Mundi etc. och 

»Skådespelet» i Efterspelet. 
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Textens placering i Samlade Verk i  
förhållande till manuskripten 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive SV-sida. Huruvida 

SV-texten jämförs med MS 6, Wr eller MS Esp 2 framgår av inskjutna noteringar i 

förteckningen. 

 

     Sida    Sida 

     i SV    i MS 6/Wr/MS Esp 2 

 

 [Wr utgör förlaga:] 

      325  –    5 

      328  –    8 

      331  –   11 

      334  –   14 

 

 [MS 6 utgör förlaga:] 

      335 –     1 

      338  –    4 

      340  –    6 

      343  –    9 

 

 [Wr utgör förlaga:] 

      344  –   22 

      347  –   25 

      350  –   29 

      353  –   32 

      355  –   35 

      357  –   38 

      360  –   41 

      363  –   44 

 

 [MS 6 utgör förlaga:] 

      364  –   11 

      367  –   14 

      370  –   18 

      373  –   21 

      376  –   25 

      379  –   29 

      382  –   36 

      385  –   39 

      388  –   42 

      391  –   45 

      394  –   49 

      397  –   52 

      400  –   56 

      403  –   60 

 

 [Wr utgör förlaga:] 

      404  –   90 

      407  –   96 

      409  –   98 

      412  –  102 
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 [MS 6 utgör förlaga:]       429  –   77 

      413  –   61       432  –   81 

      416  –   64       434  –   83 

      418  –   67       437  –   86 

      421  –   70       440  –   89 

  

 [Wr utgör förlaga:]  [MS Esp 2 utgör förlaga:] 

      422  –  112       445  –    1 

       448  –    4 

 [MS 6 utgör förlaga:]       450  –    8 

      423  –   71       452  –   11 

      426  –   74       455  –   15 
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ERRATA 
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Förteckning över errata 

Följande ändringar skall införas i kommentaren i textvolymen i en ev. andra tryckning. 

 

480:16 pinnaler skall vara pinaler 

515:  2 Elisabeth Cervin skall vara »Elisabeth» (Wårman?) 

515:22 aderton skall vara tretton (se ovan s. 8) 

543:13 (se bilden s. 543) skall vara (se bilden s. 542) 
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Editionen av Prosaupplagan i Saml. Verk är den första som bygger, så långt det är 

möjligt, på Kymmendömanuskriptet 1872 sådant detta förelåg när det användes som 

förlaga för den s.k. Akademiupplagan. Också förstatrycket 1881 utgår från 

Kymmendömanuskriptet men sådant detta tedde sig 1880–81 sedan Sg under 

mellantiden gjort en mängd förändringar i det. Senare utgåvor går samtliga – direkt eller 

indirekt – tillbaka på förstatrycket (se ovan s. 11). I denna kommentar återges medelst 

skanning hela förstatrycket 1881 (dok. nr 5:1). 

Carl Reinhold Smedmark, vars utförliga kommentar till editionen av Mäster Olof i 

Svenska Vitterhetssamfundets serie utnyttjats på många ställen i föreliggande 

textkritiska kommentar, hade vid författandet av sin kommentar inte tillgång till de 13 

blad med utkast som Signe Lindberg återbördade till Göteborgssamlingen 1977 (se ovan 

s. 8). De återförda bladen beskrivs ovan ss. 50, 63 och 117–119; de skannas här i sin 

helhet (dok. nr 5:2.1–5:2.3).  

I Smedmarks kommentar finns med placering mellan ss. 24 och 25 avfotograferade 

fyra helsidor med utkast till Prosaupplagan ur Göteborgs universitetsbiblioteks Mäster 

Olof-samling. Texten i utkasten är på grund av det lilla formatet svårläst på bilderna, 

och detsamma gäller texten på ett femte avbildat utkast på s. 477 i textvolymen där en 

något beskuren sida av samma slag avfotograferas. Dessa återges därför i föreliggande 

kommentar i större format medelst skanning (dok. nr 5:3.1–5:3.2). I Smedmark 2 citeras 

på ss. 14–15, 17–18, 18–19, 24–27 och 53–56 texten på de fem sidorna. 

Byrådirektör Nils Ångström vid Kriminaltekniska laboratoriet i Linköping 

undersökte 1993 bläcket i samtliga Sgs ändringar i de bevarade korrekturen till U 1 av 

Versupplagan (se ovan ss. 95–96). De båda brev i vilka han redogör för resultatet 

återges här som dok. nr 5:4. 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 5:1. Prosaupplagan (förstatrycket 1881). 

 

Blad med utkast (huvudsakligen till Versupplagan) som 1977 återbördades till Mäster 

Olof-samlingen, dok. nr 5:2.1–5:2.3. 

Dok. nr 5:2.1. Ett vikt blad med utkast på fyra sidor till Prosaupplagan (1–4). 

Dok. nr 5:2.2. Ett blad med utkast på två sidor väsentligen till Mellandramat (1–2). 

Dok. nr 5:2.3. Elva blad (av vilka fyra är helark som är vikta till fyra sidor) med utkast 

till Versupplagan (blad nr 1–11). 

 

Sidor med utkast som tidigare avfotograferats i Smedmarks edition i Vitterhetssam-

fundets serie och i textvolymen i Saml. Verk, dok. nr 5:3.1–5:3.2. 

Dok. nr 5:3.1. Fyra sidor med utkast till Prosaupplagan, tidigare återgivna i  

Smedmark 2 (beteckningarna följer Smedmark; se ingressen ovan). 

Dok. nr 5:3.2. En sida med utkast till Prosaupplagan, tidigare återgiven något beskuren 

i textvolymen. 

 

Dok. nr 5:4. Nils Ångströms brev 4/6 och 7/7 1993. 
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Dok. nr 5:1. Prosaupplagan (förstatrycket 1881).



















































































































































































Dok. nr 5:2.1. Ett vikt blad med utkast på fyra sidor till Prosaupplagan (1–4).

1.4.



3.2.



Dok. nr 5:2.2. Ett blad med utkast på två sidor väsentligen till Mellandramat (1–2).

1.



2.



Dok. nr 5:2.3. Elva blad (av vilka fyra är helark som är vikta till fyra sidor) med utkast
till Versupplagan (blad nr 1–11).

Blad nr 1 recto.



Blad nr 2 recto.



Blad nr 3 recto.



Blad nr 3 verso.



Blad nr 4 recto.



Blad nr 4 verso.



Blad nr 5 (helark) sidan 1.



Blad nr 5 sidan 3.



Blad nr 5 sidan 4.



Blad nr 6 recto.



Blad nr 6 verso.



Blad nr 7 recto.



Blad nr 7 verso.



Blad nr 8 (helark) sidan 1.



Blad nr 8 sidan 2.



Blad nr 8 sidan 3.



Blad nr 9 (helark) sidan 1.



Blad nr 9 sidan 2.



Blad nr 9 sidan 3.



Blad nr 9 sidan 4.



Blad nr 10 recto.



Blad nr 10 verso.



Blad nr 11 (helark) sidan 4.



Dok. nr 5:3.1. Fyra sidor med utkast till Prosaupplagan, tidigare återgivna i Smedmark 2
(beteckningarna följer Smedmark).

»Blad 1. Baksidan.»



»Blad 2. Framsidan.»



»Blad 2. Baksidan.»



»Blad 3. Baksidan.»



Dok. nr 5:3.2. En sida med utkast till Prosaupplagan, tidigare återgiven något beskuren i

textvolymen.



Dok. nr 5:4. Nils Ångströms brev 4/6 och 7/7 1993.
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