
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Hans Sandberg och Margareta Brundin 

August Strindbergs Samlade Verk 

Nationalupplaga 

TEXTKRITISK KOMMENTAR TILL 

AUGUST STRINDBERGS SAMLADE VERK 

DEL 6 

RÖDA RUMMET 

 



Sviten av textvolymer (1–72) i Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk kompletteras  

av textkritiska kommentarer till respektive volym vilka publiceras i Litteraturbanken.  

 

Föreliggande textkritiska kommentar (färdigredigerad december 2008) gäller Röda rummet. 

Skildringar ur artist- och författarlivet, som redigerades av Carl Reinhold Smedmark och som ingår i 

textvolym nr 6, utgiven på Almqvist & Wiksell förlag 1981 (2 tr. 1981; 3 tr. 1983) samt 

 på Norstedts förlag (4 tr. 1989). På baksidan av titelsidan i textvolymen redogörs  

för vilka instanser och personer som var ansvariga för utgivningen 1981. 

 

Nationalupplagan utges av Stockholms universitet genom Institutionen för franska, 

 italienska och klassiska språk med stöd av Vetenskapsrådet och Statens kulturråd. 

 Ansvaret för utgivningen ligger hos en av Stockholms universitet, Vetenskapsrådet och 

 Statens kulturråd tillsatt ledningsgrupp (vars ordförande sedan 1992 är Gunnel Engwall).  

Upplagan kompletteras av bearbetningar – konkordans, ordindex och kumulerad ordlista – som 

framställs och successivt uppdateras vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. 

Bearbetningarna är tillgängliga i digital form.  

 

Redaktionskommitté (2008) 

Magnus Röhl (ordförande), Lars Dahlbäck, Hans-Göran Ekman, Gunnel Engwall, 

Anders Hallengren (adj.), Rune Helleday (adj.), Olle Josephson, Camilla Kretz (bitr. huvudredaktör), 

Björn Meidal, Bo Ralph, Per Stam (bitr. huvudredaktör), Hans Söderström (adj.), Carin Östman  

 

Huvudredaktör 

Lars Dahlbäck 

 

 

 

© Stockholms universitet 

Stockholm 2008 

Teknisk redigering och pdf-konvertering av 

 redaktionen för August Strindbergs Samlade Verk 

ISBN: 978-91-85493-06-7  



– TK 6 – 

Innehåll 

Särskilda anvisningar 5 

RÖDA RUMMET  7 

Textläget 9 

Manuskript 9 

Upplagor på svenska 9 

Upplagor på främmande språk 12 

Utgivarens egna ändringar 16 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 18 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 33 

Beskrivning av originalmanuskriptet 47 

Ändringar i originalmanuskriptet 53 

Ändringar med bläck i kapitelrubrikerna 53 

Ändringar med övriga pennsorter 54 

Längre strukna/utelämnade textpartier 55 

Ändringar som har censurkaraktär 82 

Ändringar i originalmanuskriptet 84 

Ändringar i första upplagan 87 

Beskrivning av korrekturet 89 

Strindbergs handskrivna ändringar i det bevarade korrekturet 90 

Ändringar mellan originalmanuskriptet och andra korrekturet 90 

Ändringar mellan andra korrekturet och första upplagan 92 

Förarbeten 93 

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet 99 

EPILOG TILL RÖDA RUMMET 101 

Textläget 103 

Manuskript 103 

Upplagor på svenska 103 

Upplagor på främmande språk 104 

Utgivarens egna ändringar 105 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 106 

 3



– TK 6 – 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 107 

Ändringar i andra upplagan 108 

Beskrivning av originalmanuskriptet 109 

ERRATA 111 

Förteckning över errata 113 

DOKUMENT 115 

Förteckning över faksimilerade dokument 117 

 4



– TK 6 – 

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 6, Röda rummet inkl. Epilog till 

Röda rummet som etablerades i samma del.  

Del 6, som utkom 1981, redigerades av Carl Reinhold Smedmark († 1995). Han 

färdigställde aldrig en textkritisk kommentar men levererade preliminärt material till en 

sådan, företrädesvis till den centrala variantapparaten. År 1992 redigerade Hans 

Sandberg och Margareta Brundin († 2007), som båda då ingick i redaktionen för 

Samlade Verk, tillsammans föreliggande textkritiska kommentar. Brundin ansvarade för 

de delar av kommentaren som rör utländska upplagor, manusbeskrivningar och 

förarbeten, Sandberg för övriga delar. Sandberg har 2006–07 i nära samarbete med 

redaktionen sett över och slutfört redigeringen av hela kommentaren.  

 

Följande särskilda förkortningar används: 

Smedmark 1952 = Carl Reinhold Smedmark, Mäster Olof och Röda rummet, 

akad. avh., Sthlm 1952 

U 3:1 / U 3:2 etc. = tredje upplagan, första tryckningen / tredje upplagan, andra 

tryckningen etc. (av Röda rummet) 
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Textläget 

Strindbergs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Röda rummet 

i SV. Första upplagan (1879) har använts som komplementtext. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med rubriken »Röda Rummet. / Skildringar ur Artist- och / 

Författarlifvet. / Af / August Strindberg» finns på KB i Stockholm. Manuskriptet är i 

gott skick men bitvis svåravläst på grund av den stora mängden ändringar, strykningar 

o.dyl. och på grund av att Sgs piktur ibland är osedvanligt oregelbunden. Att det har 

tjänat som TR-MS till U 1 framgår bl.a. av ett antal sättar- eller korrekturläsarnoteringar 

och av märken efter sättares fingrar. 

Av två blad som ursprungligen ingått i MS men som Sg tydligen avlägsnade därur 

förvaras det ena, paginerat 278–279, i ett gråpappersomslag bilagt MS på KB; det andra 

bladet är förkommet (se om de båda bladen nedan ss. 51 f. och 74 ff.). 

Upplagor på svenska 

Under Sgs livstid utkom 13 svenska utgåvor av Röda rummet. I 11 av dessa anges på 

titelsidan att de utgör egna upplagor, det gäller »Andra upplagan» t.o.m. »Sjunde 

upplagan» och »Nionde upplagan» t.o.m. »Trettonde upplagan». 

 

Bo Bennich-Björkman har för Strindbergsredaktionens räkning utrett om de 13 

utgåvorna av Röda rummet skall betraktas som nya upplagor eller ej (begreppet 

»upplaga» definieras i redogörelsen för redigeringsprinciperna i SV 1, s. 323). 

Utredningen redovisas i Bennich-Björkmans »PM angående (främst) problem att avgöra 

om [det] föreligger nysättning eller ej mellan olika tidiga upplagor av Röda rummet [---] 

2.9.92» (se dok. nr 6:18). Bennich-Björkman finner att allt tyder på att »Tionde 

upplagan» t.o.m. »Trettonde upplagan» ej är – med Saml. Verks terminologi – nya 

upplagor utan endast nya tryckningar (från stående trycksats; eventuellt har de 

åstadkommits medelst stereotyperingsförfarande) och att av »Fjerde upplagan» endast 
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en mindre del är nysatt, dvs. att den inte bör betecknas som en ny upplaga, medan 

övriga utgåvor av allt att döma är baserade på nysättningar. Antalet upplagor av Röda 

rummet som utkom under Sgs livstid reduceras därmed från 13 till 8. Bennich-

Björkmans utredning har utnyttjats vid upprättandet av översikten här nedan. 

 

Begreppen »upplaga», »tryckning» och »emission» i Saml. Verk definierades slutgiltigt 

först i samband med att redigeringsprinciperna offentliggjordes i SV 1 1989; 

benämningarna i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen (som utgavs första gången 

1981) på några av upplagorna av Röda rummet måste därför ändras (se 297:31 i 

»Errata»-förteckningen). 

 

1. Första upplagan (U 1) med titeln Röda rummet / Skildringar ur artist- och 

författarlifvet (360 s., 14,5 × 9 cm) trycktes i Stockholm av Central-tryckeriet i 1.550 

exemplar (antalet ex. enligt förlagskontraktet på Bonniers förlag, kopia på Strindbergs-

redaktionen) och utkom 14/11 1879 på »Jos.[eph] Seligmann & C:is förlag» i 

Stockholm (datum enligt Brev 2, s. 89). Att Sg läste korrektur på boken framgår både av 

uppgifter i brev till Anton Stuxberg och till förlaget (Brev 2, ss. 81, 90, 91, 96), och av 

ett bevarat andra korrektur på de sista sidorna av romanen med Sgs ändringar (tryckark 

23; ss. 353–360 i U 1; se dok. nr 6:15) och av Sgs anteckning »Sista Korr. lästes den 

1sta November» på ett av titelbladen i MS.  

 

2. Andra till och med fjärde upplagan (U 2–4), varav U 3 föreligger i två tryckningar 

(U 3:1 och U 3:2), utkom på Seligmanns förlag med samma titelsidetext (frånsett 

upplageangivelsen), sidantal och format som U 1. De utgavs under perioderna 4–11/12 

1879 (U 2), 8–14/1 1880 (U 3:1), 24–30/6 1880 (U 3:2) och 23–29/9 1886 (U 4). I 

kontraktet mellan Sg och Seligmanns om utgivningen av Röda rummet finns stipulerat 

att eventuella upplagor efter U 1 skulle omfatta vardera 1.500 exemplar. Inalles utkom 

Röda rummet 1879–1886 i nya upplagor och nya tryckningar i Sverige i – om man 

bortser från de 50 överexemplar som tydligen producerades av U 1 och U 3:2 – 7.500 

exemplar (K.-E. Lundevall, Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och 

Heidenstams debut och program, 1953, s. 358). U 2 och U 3 är tryckta i Stockholm på 

Central-tryckeriet (enligt DN-notis 28/12 1879 satta och tryckta på sex resp. åtta dagar, 
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U 3 med 16 sättare vid arbetet) och U 4 på Gernandts boktryckeri-aktiebolag i 

Stockholm. På titelsidorna i U 2, U 3:1, U 3:2 och U 4 anges att dessa utgör andra t.o.m. 

femte upplagorna. 

 

3. Femte upplagan (U 5) med titeln Röda Rummet / Skildringar ur artist- och 

författarlifvet (360 s., 14 × 9 cm) trycktes i Stockholm av Isaac Marcus’ boktryckeri-

aktiebolag och utkom under perioden 7–13/9 1899 på Hugo Gebers förlag i Stockholm 

(Jos. Seligmann & Co hade 1887 övergått i Hugo Gebers förlag; jfr nedan s. 83). Den 

benämns på titelsidan »Sjette upplagan». 

 

4. Sjätte upplagan (U 6) med titeln Röda rummet / Skildringar ur artist- och 

författarelifvet ingår i häftena 6–15 (ss. [243]–685) av Samlade Romaner och 

Berättelser, band I (SRoB utgavs 1899–1901 på C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag; 

se presentationen av SRoB i början av sviten med textkritiska kommentarer). 

 

5. Sjunde upplagan (U 7) med titeln Röda Rummet / Skildringar ur artist- och 

författarlifvet (360 s., 2 portr., 14,5 × 9 cm) trycktes i Stockholm av Kungl. 

Hofboktryckeriet–Iduns tryckeri-aktiebolag och utkom under perioden 3–8/10 1904 på 

Hugo Gebers förlag i Stockholm. Den benämns på titelsidan »Sjunde upplagan» 

(förlaget har förmodligen räknat U 3:1 och U 3:2 som två upplagor men bortsett från 

U 6). 

 

6. Åttonde upplagan (U 8) med titeln Röda rummet / Skildringar ur artist- och 

författarlifvet (336 s., 14 × 8 cm) trycktes i Stockholm av Alb. Bonniers boktryckeri i 

sammanlagt 5 tryckningar, vilka utkom (för tre av dem saknas utgivningsdatum i 

Svensk Bokhandelstidning) 20–26/3 1907 (U 8:1), 25–31/7 1907 (U 8:2), 1908 (U 8:3), 

1909 (U 8:4) och 1910 (U 8:5) som enkronasböcker på Albert Bonniers förlag i 

Stockholm. På titelsidorna i U 8:1–5 anges att dessa utgör nionde t.o.m. trettonde 

upplagorna. 

 

Inget tyder klart på att Sg skulle ha korrekturläst någon utgåva efter U 1. U 2–U 8 har 

inte påverkat textetableringen i SV. 
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Upplagor på främmande språk 

Röda rummet utkom under Sgs livstid i översättningar på norska, danska, finska, tyska, 

franska, ryska och engelska. Om översättningarna nr 7 och 8 nedan auktoriserats av Sg 

har inte kunnat fastställas. 

 

1. Røda Rummet utgavs 1883 som följetong i tidningen Dagen, Kristiania. Avsnitten är 

införda med något oregelbundna tidsintervaller (tjugotvå avsnitt publicerades fr.o.m. 

nr 28, 2/2, t.o.m. nr 69, 24/3, då man var framme vid kapitel 8, »Arme Fædreland» – 

den fortsatta publiceringen av romanen i tidningen har ej gått att dokumentera, men det 

finns ingen anledning att tro att den ej fullföljdes). På tidningens begäran gav Sg sitt 

tillstånd till publiceringen men förbjöd utgivning också i bokform utan hans särskilda 

medgivande (Brev 3, s. 178). Uppgift om översättare saknas.  

 

2. Det røde Værelse. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm utkom 

28/11 1885–12/4 1886 som följetong i Politiken och utgavs också som särtryck försett 

med ett titelblad med tryckeriuppgiften »Kjøbenhavn. Rasmussen & Olsens 

Bogtrykkeri. 1885». Översättare var Edvard Brandes. Hans kvittering av 

översättararvodet finns på ett papper i Gyldendals förlagsarkiv (enligt uppgift i Harry 

Jacobsen, Strindberg i Firsernes København, 1948, s. 166). 

Redan i början av 1880 hade Sg sålt Röda rummet till en dansk förläggare, Frederik 

Wøldike (Brev 2, ss. 117, 124, 127; Brev 21, s. 82), men någon dansk upplaga kom 

denna gång ej till stånd. – Ett kapitel, »Tidningsaktiebolaget Gråkappan», trycktes i den 

danska tidskriften Ude og Hjemme, april 1880, i översättning av tidskriftens redaktör 

Otto Borchsenius (Brev 2, s. 128). 

Edvard Brandes rensade i sin översättning med Sgs tillstånd romanen från 

antisemitiska inslag (Brev 5, s. 167). Så t.ex. är i kapitlet »Från Nya kyrkogården till 

Norrbacka» Borgs namn på Levi, Isaac (197:32 osv.), utbytt mot August (!), »judgosse» 

(197:37) ändrat till »Slave» (’slav’) och »jude» (199:14) till »Slubbert» (’lymmel’); 

vidare är karikatyren av Levis yttre (193:29–38) utelämnad och som en konsekvens av 

att Levis judiska identitet tonats bort är inledningen av hans bön vid graven (196:13–21) 

slopad liksom också, i sista kapitlet, berättelsen om Levis bror (284:34–285:25). 
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3. Den røde Stue. Skildringer fra Kunstner- og Forfatterlivet i Stockholm utkom under 

perioden 20–29/4 1886 på P.G. Philipsens förlag i Köpenhamn. Texten, som frånsett 

smärre differenser är identisk med följetongstexten i Politiken, föreligger här i 

nysättning. Politiken och Philipsens förlag stod gemensamt för arvodena till författare 

och översättare; se Jacobsen, s. 166. 

 

4. Das rothe Zimmer. Schilderungen aus dem Künstler- und Schriftstellerleben utkom i 

mars 1889 på G. Grimms förlag i Budapest i översättning av Heinrich Ortenburg (jfr 

Brev 7, s. 231). 

Det är möjligt att romanen dessförinnan helt eller delvis hade varit publicerad i den 

tyskspråkiga dagstidningen Pester Lloyd i Budapest (se Brev 7, s. 100). 

På bokens titelsida karakteriseras texten som »Autorisirte Uebersetzung aus dem 

Schwedischen» och på titelbladets baksida meddelas: »Die Uebersetzung ist nach der 

1. Auflage des schwedischen Originals (1879).» 

En tysk översättning hade diskuterats redan 1886 (Brev 6, s. 10 f.); meningen var då 

att översättaren in spe, Jens Christensen, skulle utgå från den danska versionen (Brev 6, 

s. 85).  
 
5. Das rote Zimmer. Schilderungen aus dem Künstler- und Schriftstellerleben utkom 

1905 i Strindbergs Werke Abt. II, Bd 1, Berlin, Leipzig: Seemann / München: Müller, i 

översättning av Emil Schering. På titelbladets baksida anges översättningen vara »erste 

vollständige Übersetzung [---] mit dem Epilog der auch im Schwedischen Original 

fehlt».  
 
6. Bohême suédoise. Peintures de la vie artistique et littéraire suédoise utkom 1908 hos 
Librairie Nilsson i Paris (se nedan) och Ljus förlag i Stockholm i översättning av 
Etienne Avenard. 

I ett brev till Ljus förlagschef Henrik Koppel 24/10 1907, som torde röra den franska 

översättningen av Röda rummet, avböjer Sg att läsa igenom den franska texten: »Det är 

mig omöjligt, dels emedan jag på tio år glömt den löpande Franskan, dels emedan det 

vore tortyr att rota i gamla högar [---].» 
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Redan 1884 hade J.H. Kramer, inför en tilltänkt följetongspublicering i en 

Paristidning, arbetat med en översättning av romanen (Brev 4, ss. 229 och 280). 

Några år senare, 1890, överenskom Théâtre Libres sekreterare Rodolphe Darzens 

med Sg om en översättning, förmodligen var avsikten att Kramers tidigare tolkning 

därvid skulle utnyttjas; kontakten med Sg hade förmedlats av Per Lamm, innehavaren 

av den skandinaviska Parisbokhandeln Librairie Nilsson (Stellan Ahlström, Strindbergs 

erövring av Paris, 1956, ss. 134 och 161). Översättningen publicerades aldrig (Brev 22, 

s. 35 f.). 

Kramers och Darzens översättningar är veterligen inte bevarade. 
 
7. Punainen Huone. Kuvauksia taiteilijaja kirjailijaelämästä utkom 1909 på Yrjö 

Weilins förlag i Helsingfors. Uppgift om översättare saknas i boken. 
 
8. Красная комната. Полное собраніе сочиненій, томъ четвертый (Krasnaja 

komnata, Polnoe sobranie socinenij, tom cetvertyj; ’Röda rummet, Samlade skrifter, 

band 4’) utkom 1909 på V.M. Sablinas förlag i Moskva i översättning av A. Kojranskij. 
 
9. The Red Room utkom 1913 (»Authorized translation» enligt uppgift på titelsidan) i 

London och New York på Howard Latimers förlag resp. G.P. Putnam’s Sons i 

översättning från tyskan av Ellie Schleussner. Översättningen bygger på Scherings 

översättning i den andra tyska upplagan (1905); liksom i denna har epilogen tagits med. 
 

________ 
 
Ytterligare två översättningar till franska av delar av eller hela Röda rummet har eller 
kan ha tillkommit under Sgs livstid; ingen av dessa är publicerad eller bevarad. 

Målaren Ivan Aguéli bad i brev från Paris den 10 oktober 1893 Richard Bergh att 

lägga ett gott ord för honom hos Sg, vars verk han ville översätta till franska; Aguéli 

berättade för Bergh att han »översatt ett par bitar ur Röda rummet, som gouterades» 

(cit. efter Axel Gauffin, Ivan Aguéli, del I, 1940, s. 105). Översättningarna torde inte 

vara bevarade. 
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I brev till Carl Larsson den 2 juni 1902 ber Sg att få adressen till fransmannen 

Maurice Gandolphe och frågar: »Det var ju han som öfversatte Röda Rummet?» Några 

spår av en sådan översättning har inte återfunnits. (Brev 14, s. 195.) 

 

Också en översättning till tjeckiska kan ha existerat i manuskript. Den tjeckiske 

översättaren Hugo Kosterka anhöll i brev till Sg 28/5 1892 om tillstånd att översätta 

verk av denne och fick då ett sådant (Brev 21, s. 343); mot slutet av samma år 

meddelade han i ett odaterat brev till Sg att en utgivning av Röda rummet var planerad 

till februari 1893 (Brev 21, s. 357). Utgivningen torde dock inte ha kommit till stånd.  
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Utgivarens egna ändringar 

Först citeras SV, därefter MS. Om formen i U 1 avviker från formen i MS, citeras även 

den förra. 

 

  12:37 rum’, upplyste Vaktmästaren. / rum, upplyste Vaktmästaren.’ [U 1: rum, 

upplyste vaktmästaren.’] 

       38 verket?’ frågade jag. / verket? frågade jag.’ 

  15:  1 handskskinn / handsskinn 

  25:10 utdela en / säga [utdela en str i MS och där ersatt med säga] 

  27:17 Lilla Trädgårdsgatan / lilla Trädgårdsgatan 

       26 Stora Humlegårdsgatan / stora Humlegårdsgatan [läsarten i MS dock något 

osäker] 

  29:31 yrkar», fortfor läsaren, »att / yrkar fortfor läsaren, att [U 1: yrkar, fortfor 

läsaren, att] 

  35:31 Rehnhjelm / baronen 

  37:24 Rehnhjelm / baronen 

       25 Rehnhjelm / baronen 

  45:27 Söder / söder 

126:  6 svarade: »det / svarade: det 

120:24 vårt / vår 

121:23 framme vid fönstret så / framme vid så [U 1: framme, så] 

126:  8 löner». / löner. 

133:31 revisorskan / hon 

135:25 Fabelkrantz / Fabelkranz 

145:26 hon / han 

174:32 vattenledningen, pro / vattenledningen pro 

191:15 vicevärden / vice-värden 

210:11 älskarinna. / älskarinna, [U 1: älskarinna …] 

217:18 förbannad, skrek Sellén! / förbannad skrek Sellén! [U 1: förbannad! skrek 

Sellén.] 
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220:22 Riksbanken, återupptog Falk! / Riksbanken återupptog Falk! [U 1: 

Riksbanken? återupptog Falk.] 

224:  1 Gyllenborst / Stjernborst 

       24 Gyllenborst / Stjernborst 

252:  9 veva upp / väfva upp 

269:  3 Nordstjärnan / Phoenix 

284:20 studentexamen med / studentexamen (med 

289:  4 och därför / och der- [U 1: att der] 

 

Ändringarna 35:31, 37:24 och 37:25 har gjorts med ledning av tiotalet analoga 

ändringar av »baronen» till »Rehnhjelm» eller till något annat i U 1; Sg har tydligen 

velat avlägsna »baronen» överallt men glömt att åtgärda på dessa tre ställen. – 

Ändringen 135:25 innebär harmonisering till den stavning av namnet som förekommer 

på ett annat ställe (136:30) i texten.  
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    8:  3 for / var 

       15 verandan / veranden 

       24 branterna / branten ner 

  11:22 hänsynslösa / samvetslösa 

  12:19 gården / huset 

  13:27 Skatternas påläggande / Skatternas påläggande

  15:17 mig!’ – Jag / mig!’ Jag 

  17:14 huru småningom / huru så småningom 

       36 [not:] Denna skildring är nu mera osann, sedan embetsverkens stora 

omorganisation blifvit företagen. / [saknas] 

  21:  1 känner / hör 

         7 rapp – rapp, rapp – rapp / rapp, rapp, rapp, rapp 

  23:  3 vid / af 

       16 gå / gått 

       23 upp den, lät / upp, lät 

       31 genast sutit / tagit åt sig kommandoordet 

  24:28 eller / och 

  28:  6 Falk / Han 

  29:33 filur / sate 

  30:  4 Olle / Ola 

         9 ovilkorlig.» [nytt stycke] – Observerade / ovilkorlig.» Observerade [SV har 

inte övertagit nytt stycke, endast tankstrecket] 

       18 svår / gräslig 

  32:32 vän Rehnhjelm / vän, baron Renhjelm 

       35 Rehnhjelm / Baron 

  33:  8 modellen / baronen 

  34:  9 modellen / baronen 

       16 syn på / se 
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  35:22 Modellen / Baronen 

       29 modellens / baronens 

  36:  7 modellen / baronen 

         9 till sta’n», utan / till stan utan [i SV har kommatecknet ej införts] 

  37:17 ädlingen / baronen 

       19 denne / han 

       30 för att sova / för sofva 

  39:17 gifvit honom sitt / gifvit sitt 

       18 klockan sex / kl. 6 

  40:  3 i besittning / i full besittning 

  43:  3 Falks / Falkens 

       26 voro / skulle vara 

  46:21 sitt / sitt

  49:  6 det emellertid / emellertid det 

       14 i det närmaste / i närmaste 

  51:30 Skål, gamla / Skål din gamla [i SV har kommatecknet ej införts] 

  52:22 »Min / – Min 

       24 se!» / se! – 

  54:25 man icke / icke man 

  57:  4 denne / han 

       18 omslagets baksida / omslaget till den samma 

  58:13 i X-köpings Allehanda / i en X-köpings Allehanda 

       15 mot / emot 

       24 originalnovell» etc. / originalnovell etc. 

  59:10 dag! [nytt stycke] Och / dag! – Och 

       14 är ... Falk. / är ... [Falk str] 

       17 är / er 

       17 Godt / Well 

       29 Nå / Well 

       35 den / det 

  60:  5 Nå / Well 

       12 Nå / Well 
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       13 Jag / Jak 

       22 gifva / gifve 

       31 Nå / Well 

       38 sjöförsäkringen / sjöfersäkringen 

  61:  1 allmänna / allmänne 

  61:  4 sjöförsäkring / sjöfersäkring 

         4 Detta / Dette 

         4 menniskor / mennisker 

         8 sjön! Men / sjön! Well! Men 

       22 Fyra / Fyre 

       27 trästock! Till / trästock! – Well Till 

       33 – Sa’ / – Well, Sir! Sa [i SV har apostrofen inte etablerats] 

  62:10 är / er 

       13 vet / ved 

       13 hvad han sa’ / hvad sa [i SV har apostrofen inte etablerats] 

       16 Nå. – Adjö, adjö. / Well! – Good by, Sir! 

  63:  6 någondera / endera 

  64:  2 fru Schloss afreste / Fru afreste 

         9 bröt / brast 

       11 1,500 pund sterling / £ 1500 Sterling 

  65:21 på de toma matsäcksknytena / på matsäcksknytena 

       28 sinne. / sinne. Och der låg han tills bloden flydde hans lemmar och hjernan 

upphörde att arbeta – men han dog icke – som han trott ett ögonblick, utan 

han steg upp igen kry och utsöfd och fortsatte att lefva, mången till förargelse 

och sig sjelf till mycket nöje. 

  66:  7 10 / 12 

         9 halsduk / vest 

  67:25 öfrigt har han / öfrigt han 

       37 två / ett 

  68:38 spekulationer att / spekulationer på att 

  69:31 menar / säger 

       35 äro egna / är egen 
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  72:24 öfverdådig / oförståndig 

  73:26 hade / , som 

  74:  2 man när / man alltid och när 

  76:31 namn, fortfor han; / namn; 

  77:  7 Falks hjerna / Falks feberaktiga hjerna 

       18 bordet, och / bordet. Men han skrattade och 

  78:32 uppgifvit antagna / uppgifvit det antagna 

       38 Olle / Ola 

  81:  8 H:s / H. 

         8 Frid, Fadrens / Fr. F:s 

         9 delaktighet / delaktigh. 

       16 visste intet om / hade beslutat afsäga sig 

       19 stod han på Regeringsgatan / på Regeringsgatan stod han 

       20 klädd / klädt 

  82:  2 2½ tr. upp. / 2½ tr. 

         8 skålp. /  [tecknet för skålpund; jfr SV 4, s. 26; SV 25, s. 607] 

       10 kannan, utan kärl. / Kannan. [i SV: Kannan, utan kärl.] 

       18 retande / lockande 

  83:24 Sjunde basunen och åttonde ve! / Sjunde basunen och åttonde ve! 

       29 fara över / fara fram öfver 

  84:  4 – emedan / emedan – 

       20 Sjunde Basunen / Sjunde Basunen 

  85:  3 gången / frågan 

         9 Jag känner ingenting om saken, och vet icke hvarom ni talar. / Jag förmodar 

att förläggaren tror det? Jag känner ingenting om saken! 

       14 Försoningsfacklan / Försoningsfacklan 

       18 anda / känsla 

       22 Yttersta Dom / Yttersta Dom 

       34 fruntimmer – ja / fruntimmer, ja 

       35 gift – , / gift, 

       35 inte / icke 

  87:26 symbolisera nytt / symbolisera ett nytt 
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       29 bakgrunden slås / bakgrunden under åhörarläktarn slås 

  88:14 det der borta / det borta 

       24 att han med en treqvartsblick kan mörda / att han kan med en treqvartsblick 

mörda 

       37 samt straffar de onda med att vända sitt ansigte ifrån dem, ty han måste vara 

rättvis som den högste / samt, ty han måste vara rättvis som Den Högste, 

straffar de onda med att vända sitt ansigte ifrån dem [Sg, som tillfogat ty han 

måste vara rättvis som Den Högste i marginalen utan lokaliseringstecken, har 

rimligen avsett denna ordföljd i MS; i SV Den Högste, dvs. med versaler] 

  89:  5 kommer en person med / kommer med 

       16 skrifvare / tryckeri 

       17 kryllar / myllrar 

       21 Lerbak. [nytt stycke] Beviljas / Lerbak. Beviljas 

       25 Lerbaken. / Lerbaken nu. 

  90:24 han, / han med en torka som skall föreställa eld, [Sg, som skrivit inskottet i 

marginalen utan lokaliseringstecken, har rimligen avsett denna placering i 

löpande text] 

       26 Denna kärnfulla / Detta slags 

  91:  4 skulle / skall 

         5 skulle / skall 

         8 det rör inte oss hvad han säger / Det der rör inte oss 

         9 konservative Struve skrifver / konservative skrifver 

       11 namn. år 829. år 1632 / namn. 829. 1632 

       18 Rödlufvan / Lagerström 

       27 Rödlufvan / Lagerström 

       34 hemlighetsfull. / hemlighetsfull, och derför var Falk rysligt nyfiken. 

  92:  2 Rödlufvan / Lagerström 

         6 Kongl. Maj:ts N. Proposition / K. M. N. Prop. 

       10 frågar / frågade den oskyldige 

       26 det inte / ingenting 

       35 Rödlufvan / Lagerström 

  93:  2 å regeringens vägnar sitt ogillande / sitt ogillande å regeringens vägnar 
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         3 kommer / har 

         8 Rödlufvan / Lagerström 

       18 länge: en / länge. En [SV: länge: En] 

       24 blifvit något druckna / blifvit druckna 

       29 icke till någon / icke någon 

  94:  2 Rödlufvan / Lagerström 

         8 Rödlufvan / Lagerström 

         9 Rödlufvan / Lagerström 

  95:13 Rödlufvan / Lagerström 

  96:  1 mitt fosterland / mitt arma fosterland 

       14 der! – Han / der!» Han 

       36 icke var en / icke en 

  97:15 remiss vid middagstimmens inträde / vid middagstimmans inträde remiss 

[SV: remiss vid middagstimmans inträde] 

       16 säga: fosterlandet / säga fosterlandet 

  98:19 Lassa, heter det! / Lassa! 

100:37 arme väntande / väntande arme 

104:22 förslagsställaren / förslagställaren 

       23 af: den / af den 

       26 som vanligt riktad / riktad som vanligt 

       27 regeringen / regering 

105:35 fosterländskhetens / sedlighetens 

       38 fosterländskhet. / sedlighet, under det hans hustru och barn suto hemma och 

väntade. 

106:19 var / voro 

       26 orättvis. / orättvis naturligtvis. 

108:  1 rolig / roligt 

       14 sina dramatiska studier / sina studier 

       14 bådningskontor / en telegrafbyrå 

       33 missöde i kulisserna, / missöde, 

       38 för allmänheten beskrifva konstverk / beskrifva konstverk för allmänheten 

109:  7 half / enda 
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       30 igen? – Han / igen? Han 

       30 pincenezen. – Jaså / pincenezen. Jaså 

       32 eller / Åh 

110:  3 ryggen åt den förkrossade / den förkrossade ryggen 

         4 vexlade i ett par löften / förvandlade i ett löfte 

       11 K / F 

       12 L / G 

       13 M / H 

       14 N / I 

       15 O / K 

       16 P / L 

       35 Gråkappan / Gråkappan

       37 Den Obesticklige / Den Obesticklige

111:22 Den Obesticklige / Den Obesticklige

112:  6 såld / flyttad öfver 

113:  6 ingen af medlemmarne anländt / ingen anländt 

         8 fram. / fram i verlden. 

       32 Rhenhjelm / baronen [SV: Rehnhjelm] 

114:36 tusan / fan 

117:17 fattighusets / fattighuset 

       20 fjerde / tredje 

       20 femte / fjerde 

118:11 förut. – Har / förut. Har 

119:15 föraktar jag henne / förakter jag dem 

       23 Rehnhjelm / Baronen 

120:14 religiösa / sedliga 

       34 jag mins / människotunga rör sig 

       35 dem / den 

121:  4 grad / potens 

       24 kring / omkring 

123:  8 menniskor / mennesker 

       34 affärer, min gosse / affärer, gosse 
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       36 stämmorna / stemmerne 

124:  4 detta / dette 

         5 kallas / kalles 

         7 professorer / professer 

       14 försäkrar / försäkrer 

       15 betala / betale 

       24 sedlar / sedler 

       24 är / er 

       29 tre hundra tusen riksdalerna / 300,000 Rdr 

       33 Derför / Derfer 

       33 bara / bare 

125:  8 brukar / bruker 

         8 göra / göre 

       10 kunna / kunne 

       14 här / her 

127:  9 framhviskade under ljudlös tystnad / hviskade under ljudlös tystnad fram 

128:26 sökte / söka 

130:21 100 / 200 

       23 skratt / hyssjningar 

131:25 ordnar –, hvarpå / ordnar. Hvarpå 

132:30 Nicolaus / Arvid 

133:  6 Ja / vet du 

       11 menar du? högg fru Falk in. / menar Du? 

       25 qvällen. [nytt stycke] Det var för brysselmattan, menade revisorskan. [nytt 

stycke] – Nej! / qvällen, [nytt stycke] – Nej! 

       30 ondska. [nytt stycke] – Hör / ondska. [nytt stycke] Det var för Brysselmattan, 

menade Revisorskan. [nytt stycke] – Hör 

135:  3 brorson? upptog / brorson, unge Baron? upptog 

       38 bättre än den / bättre den 

138:16 penningar / pengar 

143:32 skulle söka herr / skulle [struket: komma och söka] Herr 

144:30 ljusa / rena 
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145:11 låg därefter i / låg i 

       14 namnuppgifter; hela magasin / namnuppgifter; magasin 

146:  3 spela / några roler 

         8 är nöjd med att lyckas / mättas med handklappningar 

       16 gäller / gör 

       29 då verkligen ingen / då ingen 

147:17 författaren / han 

149:15 tungt hufvud, hvilket / tungt, hufvud på ett hufvud hvilket [SV: tungt, huvud 

vilket] 

       16 axlar, liksom som på / axlar som på [SV: axlar liksom på] 

       19 och ouppfunna laster / och laster 

       20 några / flertalet 

150:10 Flugan / Men flugan 

       24 förbannadt / förb. 

152:12 sorglöst / oskuldsfullt 

153:26 sig att / sig till att 

       26 »Teatern / Teatern 

       33 heter / hette 

154:  6 blot / blott 

155:26 helvetiskt svår / helvetisk, svår 

156:  8 Har han / Har Ni 

156:  9 Vill han / Vill Ni 

156:32 applådställen / applådsställen 

       33 drifver ocker / drifver stort ocker 

157:10 på Vadstena möte / i Vadstena slott 

158:  7 bestå / bjuda på 

159:26 dubbelslag – hördes / dubbelslag hördes 

160:29 besynnerlig på en tid / besynnerlig en tid 

163:  8 stå / kräla 

       24 krig; hans / krig; och hans 

       25 är / var 

       26 retas / retades 

 26



– TK 6 – 

       26 visar / visades 

164:  9 eländas / förorättades 

166:  9 sant! [nytt stycke] – Men / sant! Men 

       22 teaterdirektör / regissör 

       29 å rad / i rad 

167:11 invände mot / förnekade 

       13 och jag svarade / svarade jag 

       38 qvinnan med lefvande ande / qvinna med själ 

168:10 Olle kan / Ola kan 

       10 Olle har / Ola har 

       22 sant? [nytt stycke] Nu / sant? [nytt stycke] Det är synd om Lundell. Den der 

Marie har varit här och sökt opp honom; hon är bestämdt en beräknande 

qvinna som vill binda honom till giftermål! Det vore en verklig olycka som vi 

skola söka förekomma! [nytt stycke] Nu 

169:25 trogna / trognaste 

170:  6 qvinnan / qvinnorna 

         7 skulle skaffa / skulle gå och skaffa 

       16 skogen / helvete 

       33 jag / jag

171:17 Hvasa / Hva 

       18 det der med mjöldryg / det der med med mjöldryg 

       23 Visst är / Visst fan är 

       23 ha straff / ha sitt straff 

       24 mörda barn / mörda sina barn 

       28 och / att 

172:  4 genom det öppna / genom öppna 

       25 mörker? – Nå / mörker? Nå 

       25 frun vidare. / frun. 

       31 mildhet få dem att / mildhet att 

173:  9 sade: den der var bra. / sade: »den der var bra.» – [SV: sade: den där var bra. –] 

       11 – Tala han! sade revisorskan. / Tala han! 

174:  8 holmen när han var matros / holmen … 
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175:  2 igen våra / igen i våra 

         5 vattenprofvet som vi … / vattenprofvet … 

179:  8 jag! [nytt stycke] – O, du djefvul! [nytt stycke] Hon / jag! [nytt stycke] Hon 

181:27 fraser! Hvilka / fraser! Vet du att jag är försvarslös! Vet du att alla fria 

litteratörer äro försvarslösa? Tala icke om lagen, hycklare! Hvilka 

       38 traslappar / sopor 

183:14 icke prest vid grafven / i tysthet begrafvas 

       16 sagt åt henne att / sagt att 

185:20 längre / länge 

       31 det hela öfver hufvud / det öfverhufvud [SV: det hela överhuvud] 

186:21 trä / träd 

       27 Han gick dock / Men han gick 

188:19 djefvulsmyten / djefvulsbegreppet 

191:19 på ett särskildt sätt [nytt stycke] – Vi / i en särskild förklenande takt. vi 

192:28 en fintvätterska / Falks gamla tvätterska 

       33 pickles / röfvarättika 

193:20 kraniets / hufvudets 

       21 en kokosmatta / en utsliten kokosmatta 

       23 kandidaten / kandidat 

       26 farstudörrens / ytterdörrens 

       28 klädhängare / rockhängare 

       36 nedtrampad / nedtryckt 

194:15 glas och önskade / glas önskade 

       38 något. / något obehagligt. 

195:17 skorstenarne som om han väntade sotarn / skyarne som om han väntade regn 

       27 smälde lyckligtvis och / smälde och 

196:25 brottas / brytas 

       29 kasta jord / kasta mull 

197:14 punsch, tjugufem / punsch och tjugofem 

       36 var mig / är 

198:  9 den aflidna / den aflidne 

       26 ja / jag 
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199:37 det för / det der för 

200:18 nu? sade Struve och fick ett ärende ut. / nu sade Struve? 

       21 endast / blott 

203:21 höra om / för 

204:34 består då din / består din 

205:24 för henne kan jag tro / för henne i ro kan jag tro 

207:31 smålog / hånlog 

       31 utanför / derutanför 

208:24 då hon såg två i stället för en, räckte / räckte då hon såg två i stället för en 

[SV: då hon såg två i stället för en räckte] 

210:12 och jag / och att jag 

211:14 i går qväll / i går i qväll 

212:13 rymmer / reser 

       28 som ett / som endast ett 

215:  8 eftermiddag / förmiddag 

       21 är det med / är med 

216:  6 arbetarförbundet Nordstjernan? / arbetarförbundet? Nordstjernan? 

       13 Olle i / Olle och i 

217:38 knackades / knackade 

219:38 skaffa oss en / skaffa en 

220:  1 ett gammalt godt lån, så att / inte nytt lån, 

         2 ha utfallit / äro ju utfallna 

221:  3 före / för 

         6 ur den vattensjuka / ur vattensjuka 

222:14 högt! [nytt stycke] – Levin / högt! [nytt stycke] Levin 

223:13 gör som / gör du som 

       23 Nyström / Nyberg 

       28 Nyström / Nyberg 

       31 straffränta och provision. / straffränta. 

224:  8 midt i / nu på 

225:  2 i ordning / färdig 

       22 och / att 
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227:24 inte / för öfrigt 

228:30 tillsammans», sade talaren, »förlänar / tillsammans, fortfor talaren förlänar 

229:19 Gyllenborst / Stjernborst 

230:13 utseende: [nytt stycke] – Snickar / utseende: Snickar 

232:22 uppträde / uppträdande 

234:15 gliring?» sade Eriksson. »Den / gliring? sade Eriksson! Den  

[SV: utropstecken efter Eriksson] 

       25 här», sade / här, sade 

       26 sidan; »men / sidan; men 

235:19 finnes / finnas 

       24 [»Nej / [Nej 

       24 slag!»] / slag!] 

       35 höft; jag / höft, bara. Jag 

236:  3 grundlagsbestämmelse sådan / sådan grundlagsbestämmelse 

237:  7 [»Jag / [ – Jag 

         7 ordning!» skrek / ordning! skrek 

238:  3 det är / är det 

240:  6 mig in att / mig att 

       36 är dumt / är mycket dumt 

241:20 tjugo / 28 

       33 glas vatten / sockerbitar 

243:  1 jag var stil / jag stil 

244:  4 olycklige. Och / olycklige – och 

245:26 synlig / synligt 

247:13 en / någon 

248:28 politisk ekonomi. Fy fan! – En / politisk ekonomi, – fy fan! En 

250:  9 af döfvande / af några döfvande 

       13 klyfta / skifva 

       31 Trälund / Fälund 

252:21 Pst! / Falk! 

253:  7 lefver! [nytt stycke] Det / lefver! Skål! [nytt stycke] Det 

       25 sväfvade / silade sig 
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254:24 fan / f–n 

       36 Ladugårdslands kyrka / Ladugårdslandskyrka 

255:36 omdöme! Tag / omdöme! Gå på nu gossar! Tag 

261:  8 En / Någon 

       16 berättade / berättar 

       36 drog / drar 

262:  7 det var opatriotiskt / det opatriotiskt 

       19 H.B. / Borg. [SV: ej kursiverat] 

       21 pengar i den / pengar den 

263:  1 från / fr. 

266:  2 September 18.. / 1sta September 

       16 mun så / mun – så 

270:  4 höleveranser / pensionskassa 

       27 han samlar / Falk samlar 

274:14 Till den som vill läsa / Till den som vill läsa [i SV spärrad stil] 

       18 400 / 150 

275:22 förlusten / roen 

       25 hvilket / som 

276:  8 artisten / han 

       29 min konst / konsten 

       37 han också utdref / han utdref 

277:  3 lyckades / gick 

       20 synlig. Alltså … / synlig. 

       22 artisteriet blef / artisteriet och konstdyrkan blef 

279:  5 Första Budet. Kullslår / Första Budet. [ny rad] kullslår [SV: Första Budet 

kullslår] 

       15 dagar. / dagar och bott i Tolånga. 

       21 föda och kläda dig / föda dig och kläda 

       23 finnes / finnas 

       23 sina barn äro / sina äro 

280:  4 1865, förhoppningarnes / 1865–, förhoppningarnes 

       15 verlden, lefva med Gud. / verlden. 
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281:23 det! Ja! Ja! / det! Ja! 

283:  4 pressen / pressen 

       21 Bolaget Triton / Bolaget Triton 

284:  1 pengar – , så / pengar, så 

         9 i stället för / i st. f 

       12 fått / hade 

       17 ett / en 

       35 ritarakademien / målarakademien 

285:  7 Gröna Jägarn / Nacka 

       11 kr. / kronor 

       26 grassera / tilltaga 

       37 om morgnarne / en gång om dan 

286:  2 ny / egen 

         4 tre gånger / dubbelt 

       19 »knäppa» / hålla efter 

       24 Lundell har / Lundell – har 

       27 ritarakademien / Målarakademien 

       30 Lundell / L. 

287:  9 att behöfva gå / att gå 

       14 samling …» – Nej / samling …» Nej 

       16 vardt hvit / vardt alldeles hvit 

       17 förströelse / diversion 

288:24 pojke!» – »Jag / pojke!» »Jag 

289:  3 gifta sig för / gifta för 

       15 opp / ner 

       27 behof? – Den / behof? Den 

       30 Farväl alltså, för den här gången! Du skall snart höra af mig igen! / Far nu väl 

och låt mig höra om dig. 

       33 Slut. / [saknas] 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

    7:  6 fjolårets / fjorårets 

       30 han / hon 

    8:14 innanfönsterna / innanfönstren 

  10:  2 emot / mot 

       38 frid. – Förlåt / frid. Förlåt 

  12:  9 Ja! – Jag / Ja! Jag 

       12 hvilket / hvilken 

       16 flera / flere 

       16 Men – Öfvervaktmästaren / Men öfvervaktmästaren 

  13:  4 honom. [nytt stycke] Sedan / honom. Sedan 

  15:30 bordsskifvorna / bordskifvorna 

       32 bordsskifvan / bordskifvan 

  16:29 något göra / något att göra 

  18:  8 röcko / ryckte 

       11 röck / ryckte 

       15 röcko / ryckte 

       23 Rdr / kronor [SV: rdr] 

  19:  7 Falk – och / Falk och 

       13 trätopp / trädtopp 

       19 en slags / ett slags 

  21:  4 så / då 

       19 du – bara / du bara 

       33 skeppsbrott / skeppbrott 

  23:16 studieår / studier 

  25:31 värma / värme 

  28:36 ena / ene 

  29:  3 ut – på / ut på 

       17 sagdt är, tre / sagdt, tre 
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       33 vidare / vidare 

       36 grund.» – / grund». [dvs. tankstrecket saknas i U 1] 

  30:  2 sanning!) – »tillägger / sanning!) »tillägger 

         9 A / A 

       11 bekufva / kufva 

       12 hönsena / hönsen 

       31 vikt / vikit 

  31:  3 lite / litet 

       29 Nej. – Men / Nej. Men 

  32:10 är dyr / är så dyr 

  33:37 min / min 

  34:25 Falk hade lemnat / Falk lemnat 

  35:18 läst / lärt 

  37:  4 förakt – . Han / förakt. – Han 

       23 arvode / arvodet 

       29 riksdalrarne / riksdalerna 

  39:18 fick / fått 

       18 och / för att 

  40:  9 mannen – med / mannen med 

  42:  7 källarn / källare 

         9 måste / måste 

       31 Eugenie / Eugenie 

  43:  8 silkespapper på stucko / silkespapper stucko 

       33 förvåning. – Sjuarmade / förvåning. Sjuarmade 

       33 ljusastakan / ljusastaken 

  44:  9 kongl. / kungliga 

       11 kongliga / kungliga 

       14 kongl. / kunglig 

       22 konglig / kunglig 

       35 gånger – utan / gånger utan 

  45:37 icke / inte 

  46:30 Ja tror / Ja, det tror 
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       38 att kunna vända / att vända 

  47:21 nu hans / nu som hans 

       36 andras / andres 

  48:  6 bena. – Grinar / bena. Grinar 

         9 halfva! – Drick / halfva! Drick 

         9 gossar! – Du / gossar! Du 

  49:35 menade – – – inte / menade – inte 

  51:14 då / på 

  52:17 inte / icke 

       21 så / då 

       22 vänner. – Min / vänner. [nytt stycke] »Min [i SV har tankstrecket i MS ersatts 

med anföringstecken som i U 1] 

  54:20 flödat – jag / flödat. – Jag 

  55:  6 mistat / mist 

  56:  4 länge hade förberedt / länge förberedt 

         5 vanäran / den vanära 

  57:17 besluter / beslutar 

       22 rekommendera / rekommenderas 

  58:16 trähufvens / trähufvuns 

  59:18 manuskript – och / manuskript och 

       37 en – Ja / en ja 

  61:  9 Nå! – Derför / Nå! Derför 

       22 ger / gör 

  62:21 röck / ryckte 

       24 så / då 

       38 sålunda / således 

  63:27 trälappen. [nytt stycke] Han / trälappen. Han 

  65:13 intet / inte 

       20 bordsbön / bordsbönen 

  66:  4 muntert / munter 

       18 flygsandsfält / flygsandfält 

  67:13 det der begriper / det begriper 
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       27 jag har hört / jag hört 

  68:10 talt / talat 

       24 omkring rummet / omkring i rummet 

       26 stöflor / stöflar 

       29 eftermiddan / eftermiddagen 

  70:22 jag, vi två / jag, två 

       32 kunde / kan 

  74:  9 möblemang / möblering 

       12 razzior / razzier 

  75:14 oss nu tala / oss tala 

       36 fästades / fästes 

       37 röck / ryckte 

       38 se, se en / se, en 

  77:  3 tystne / tystna 

         3 ljuden / ljud 

         3 Häradshöfdingen / Häradshöfding [SV: häradshövdingen] 

       32 trägårdsmästare / trädgårdsmästare 

  78:  3 fästat / fäst 

       11 rättkänsla / rättskänsla 

       21 »försökt» / försökt 

  79:27 som / såsom 

       38 försynta / försynte 

  81:14 Nathanael Skåre / Nathanael Skåre 

       15 del! Han / del! [nytt stycke] Han 

  82:  7 à Rdr 1,50 / à 1,50 [SV: rdr] 

       35 ridstöflor / ridstöflar 

       38 eller, en / eller i en [SV: eller en] 

  83:33 jag – skötte / jag skötte 

       38 ridstöflor / ridstöflar 

  84:16 ridstöflor / ridstöflar 

       18 ridstöflor / ridstöflar 

  85:17 häftena upptagas / häftet upptages 
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       21 Hä? Tvåtusen / Hä? – Tvåtusen 

       21 jag! För / jag. – För 

       33 der / här 

  87:  8 visad in till / visad till 

       22 snöga / snöa 

       26 emblemer / emblem 

  88:17 säga / säger 

  89:20 man anhållan / man en anhållan 

       30 Rödlufvan. De / Rödlufvan. – De 

  90:16 på / för 

       34 sak-kunnige, han betonar sakkunnige, personer / sakkunniga, han betonar 

sakkunniga personer 

       35 Heldre / Hellre 

  91:10 Religion:s / Religion. 

       14 1. Gust. 2 / I. Gust. II 

       14 Efterverld. dom / Efterverldens Dom 

       20 Komm. / Kom. 

       20 Kost. / Kostat 

       22 Ingent. / Ingenting 

       23 v. / vid 

       36 spånen / spåren 

       37 snöga / snöa 

       37 i civil / i blå, civil 

  92:  8 Skrifmaterialier / Skrifmaterialer 

       14 fortfor / fortfar 

       14 Prop. / Proposition 

       21 Prop. / Proposition 

  95:30 det / den 

  96:  5 hette / heter 

       20 Han mäter af ett ungefär på lillfingret. [nytt stycke] – »och / (Han mäter af ett 

ungefär på lillfingret) – och [i SV etableras inte anföringstecknet efter 

tankstrecket] 
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       24 som tre / som för tre 

       35 bad få / bad att få 

  97:15 middagstimmans / middagstimmens 

  99:37 köpt / köpa 

100:15 skall / skulle 

       36 stöflorna / stöflarne 

101:  6 reversaler / reversal 

         6 kulörer / valörer 

102:19 förtroenden / förtroende 

103:  2 ett / en 

104:20 sådana / sådane 

       27 riksdan / riksdagen 

105:11 de derigenom gratis fingo / den derigenom gratis finge 

106:24 qvickhufven / qvickhufvuden 

107:  3 landsortstidningar som Författaren / landsortstidningar författaren 

       18 poemer / poem 

       21 poemer / poem 

108:25 namn, höll / namn, som höll 

       25 skadelös / skadeslös 

       28 flere / flera 

       33 recensioner / recension 

109:  3 mild – mot / mild mot 

         4 enda – af / enda af 

        24 bordsduk / bordduk 

        38 den / den 

111:29 gärdsgårdsstör / gärdsgårdstör 

113:  8 stöflor / stöflar 

114:22 hur / huru 

116:  8 himmeln / himmelen 

117:  3 tysta / tyst 

         8 tjensteflickor / tjenstflickor 

118:22 kurre Albert / kurre, som Albert 
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119:31 tror jag / tror att jag 

120:33 därföre / därför 

       37 sa / ser 

123:26 Rauch / Ranch 

       27 Vårt Land / Vårt Land 

       31 sjöoffcer / sjöofficer 

       38 andra / andre 

124:  1 Ryska / ryske 

       24 Enskildta / enskilda 

       26 kapitaler / kapital 

126:31 dem / den 

127:12 Mina / Mine 

       29 mina / mine 

128:  3 mina / mine 

         6 Mina / mine 

       11 också / alltså 

129:13 mina / mine 

       15 Mina / Mine 

       16 Mina / mine 

       32 Mina / mine 

131:10 sammankomst / sammankomsten 

       16 därför / därföre 

133:15 Och / Ack 

134:  6 göra / gör 

136:  4 influtne / influtna 

       29 Influtne / Influtna 

       36 hafvergryn / hafregryn 

138:  8 gråt. – Men / gråt. Men 

       24 kamrer – mot / kamrer mot 

139:28 att få ge / att ge 

140:17 lyftadt / lyft 

142:16 inte – det / inte det 
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143:12 »nihilistisk» / nihilistisk 

145:16 han / hon 

       23 år! – Herre! Har / år! Herre – har 

147:  3 derför så törs / derför töras 

       30 mästerligt / märkvärdigt 

149:  8 skenbar / skenbara 

       34 konservative / konservativa 

       37 konglig / kunglig 

151:11 Antinous / Antigonus 

       16 bevara / bevare 

152:  4 Minnena / Minnen 

       10 skymfar / skymfer 

       22 och de försvinna / så att de försvinna 

153:15 kamereraren / kamreraren 

154:30 resultat / resultatet 

       33 låtsas / låtsa 

155:19 nålstygn / nålstyng 

       24 utsigterna vara så / utsigterna så 

       26 Den banan / Denna bana 

       30 ta / taga 

157:  4 oqväder / oqvädar 

       32 tyckte / tycker 

158:26 var / vara 

159:  5 fel – egna / fel, egna 

         5 andras – nedslår / andras, nedslår 

160:11 riglade / reglade 

161:21 roler! – Kan / roler! Kan 

162:  3 sofva, – ändå / sofva ändå 

164:14 nationelt-patriotiskt / national-patriotiskt 

       17 rykte. [nytt stycke] Han / rykte. Han 

       33 skallrade / skallrande 

166:14 icke / inte 
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       35 lederna / leden 

168:11 en / ett 

       28 R. / R. 

169:18 bergknalle / bergsknalle 

       20 spaklingen / spatlingen 

170:  2 klagoskri / klagoskrin 

       14 kärng / käring 

       20 nu Mäster; Mäster; / nu, mäster! mäster! [SV: nu mäster; mäster;] 

       26 Mäster! – Mäster! / Mäster! mäster! 

       32 korrektionshuset / korrektionshus 

171:22 douce / dof 

172:  2 karbin! – Det / karbin! Det 

       17 göra! – Kom / göra! Kom 

173:36 arbete; och då / arbete; då 

174:  2 fästade / fästa 

       30 mörkret / mörker 

175:  9 skomakarn / skomakare 

       19 det! – Kör / det! Kör 

177:30 kyparen / kyparn 

178:27 fästat / fäst 

180:  6 nerifrån / nedifrån 

       14 eljes / eljest 

       15 ned emot / ner mot 

183:11 jag henne / jag af henne 

184:  8 Jo / Ja 

         8 spaklade / spatlade 

186:14 kom: verkligheten, verlden / kom i verkligheten: verlden 

       17 enskildta / enskilda 

       29 inskickade till / inskickade den till 

187:  8 pollyteknick / pollyteknik 

       17 olyckligtvis / lyckligtvis 

188:21 ser / såg 
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189:  9 Olle Montanus / Olle Montanus 

190:  6 Katrina / Katarina 

       24 Akta re du / Akta dej du 

191:  3 babbla / babblat 

192:32 klappträ / klappträd 

193:  5 oömt / ömt 

       20 hufvet / hufvudet 

194:  9 hunds / hund 

195:26 det? – Det / det? Det 

196:23 sof du godt / sof godt 

       28 icke / inte 

197:14 ett halft stop / ett halfstop 

       20 lättfattliga / lättfattligt 

       23 Gudarne (han / Gudarne – han 

       25 läsare) – gifvit / läsare – gifvit 

       34 heter – jag / heter. Jag 

198:13 sånt / sådant 

199:19 mina / mine 

       24 sånt / sådant 

       27 tömde i / tömde det i 

200:  3 hvad / hvem 

202:  8 orediga / oroliga 

205:  4 och jag ber / och ber 

206:12 sig till att / sig att 

207:26 stöflorna / stöflarne 

209:15 födelsedag / födelse 

       30 matin=chagrin / matin: chagrin 

       33 Morgonspindel=Sorgespindel / Morgonspindel, sorgespindel 

210:32 rigtade / sigtade 

214:28 upphjelptes / upphjelpts 

216:16 djefvel / djefvul 

218:21 Levin! – [nytt stycke] Denne / Levin! [nytt stycke] Denne 
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       24 andra / andre 

       37 beviljningssedel / bevillningssedel 

219:36 700 / åtta hundra [SV: sju hundra] 

220:17 skärgårn / skärgården 

222:25 ska / skall 

223:14 ångersymptomer / ångersymptom 

       34 Lät / Låt 

224:15 direktion / direktionen 

       23 Ah / Åh 

       24 Lät / Låt 

225:  8 låst / läst 

       28 flere / flera 

228:  5 barndoms hem / barndomshem 

       15 menniskor / menniskorna 

229:21 låtsades / låtsade 

       24 öfriga / öfrige 

       38 måtte / måste 

230:37 förnämaste / förnämsta 

231:  1 reformprojekter / reformprojekt 

232:  8 magt så skulle / magt, skulle 

234:  8 Mina / Mine 

       19 kosmopilitanska / kosmopolitiska 

235:34 mina / mine 

236:  5 målet = denationalisering / målet, denationalisering 

237:  2 Mina / Mine 

         5 Mina / Mine 

         9 man tänka / man väl tänka 

240:29 våran / vår 

241:14 hufvet / hufvudet 

242:  4 duger inte / inte duger 

         6 kåldolmar / kåldolma 

       12 så du / så att du 

 43



– TK 6 – 

       25 så vara / vara så 

       28 Neej / Nej 

       36 hufvet / hufvudet 

244:29 om och gick, upp genom / om, gick upp genom 

245:  1 skötessynd / skötesynd 

246:13 beväring …» Har / beväring» – har 

       34 prylade / pryglade 

247:12 »Slå, inte, gossen!» / »Slå inte gossen!» 

248:11 blifvit / blifva 

       25 heldre / hellre 

       25 lågo / låge 

       26 kommo / komme 

250:38 kongl. / kungliga 

251:  8 statsråd – vilka – det / statsråd. Hvilka? Det 

         9 kände – ty / kände, ty 

       15 stygn / styng 

       28 uttaladt, (som man tror) i / uttaladt, som man tror, i 

       30 saxen kastade / saxen och kastade [SV: saxen, kastade] 

       33 hufvut / hufvet 

252:32 fästade / fäste 

254:  9 vers / verser 

255:  7 ini / inuti 

       25 De neutrala / De neutrale 

256:  3 van vid att / van att 

         5 nersättande / nedsättande 

         5 teaterdirektion / teaterdirektionen 

         8 gång», »af / gång, af 

       35 gull / guld 

257:24 knackar / knäcker 

259:10 pars / part 

260:23 menniskans / menniskornas 

       25 religionartad / religionsartad 
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       28 psykiskt (!) och / psykiskt och 

261:  8 talte / talade 

       37 rullgardin / rullgardinen 

262:  6 mer – jag / mer. Jag 

       13 kom hem igen / kom igen 

264:14 de / det 

       15 Beda / Beda 

       20 mamsell / Mansell 

       25 kann / kan 

265:  8 splitter / spitter 

       15 skälbössa / sälbössa 

       31 H.B. / H. B. 

267:  4 H.B. / H. B. 

269:  8 farstudörren / förstudörren 

       23 böja / höja 

270:16 pappersrullar / pappersrullor 

271:19 ornamentsbildhuggaren / ornamentbildhuggaren 

272:13 lazaretter / lazarett 

       19 ä / är 

       23 timma / timme 

273:10 venster in i / venster i 

275:10 särskildt / särskild 

       28 själ! [nytt stycke] När / själ! När 

277:23 så / då 

278:  7 Vår tids stora idé = arbetets fördelning, leder / Vår tids stora idé: arbetets 

fördelning leder 

       12 förstarne / furstarne 

       16 läsit / läst 

281:22 kallar / kallade 

282:29 talte / talade 

283:  7 reaktionära / reaktionär 

       15 nihilister – d.v.s. / nihilister d.v.s. 
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       16 konservativa / konservative [läsarten i MS dock osäker] 

284:22 ämnen (det / ämnen – det 

       31 jag! [nytt stycke] Brodern / jag! Brodern 

       35 ämnat / ämnar 

286:  5 förses / förenas 

         6 Katrina / Katarina 

         9 hoptiggna / hoptiggda 

       14 trogna / trogne 

       33 stund då sabbatsfriden / stund sabbatsfriden 

287:14 der / det 

       29 sparde / sparade 

288:17 hörs / höres 

289:  4 äktenskap, och det / äktenskap, det 

       32 H. B. / H. B. 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Manuskriptet till Röda rummet har tidigare kommenterats i Smedmark 1952, dels i 

avsnittet »Manuskriptgranskning», ss. 171–176, dels i en bilaga, »Beskrivning av 

manuskriptet till Röda rummet», ss. 339–340. Smedmark belyser (på ss. 171–176) med 

hjälp av iakttagelser i manuskriptet och Sgs brev Röda rummets tillkomsthistoria. I 

»Tillkomst och mottagande» i textvolymen (ss. 294–295) redogör han utförligt för vad 

Sgs två brev till Rudolf Wall i mars och april 1879 har att berätta om tillkomsten. 

Nedanstående beskrivning bygger delvis på bilagan i Smedmark 1952 men fördjupar 

och kompletterar denna i flera avseenden. 

 

MS till Röda rummet förvaras i KB (signum: V.f. 196). Det överlämnades dit den 

29 maj 1888 »af ett anonymt sällskap, som inlöst handskriften för att hjelpa författaren» 

enligt en anteckning med överbibliotekarien Klemmings karakteristiska handstil på det 

blad i MS som rymmer innehållsförteckningen (se nedan). Initiativtagare till 

penninginsamlingen för manuskriptköpet, som förmedlades av Axel Strindberg, var 

Oscar Levertin (två brev från Levertin till Axel Strindberg från april 1888 i KB, SgKB 

Doss. 9:4:2, samt brev från Levertin till Edvard Brandes [1888], i Georg och  

Edv. Brandes, Brevväxling med svenska och finska författare och vetenskapsmän, II, 

utg. av John Landquist, 1942, s. 49). 

Redan 1879 erbjöd sig Sg att sälja MS inklusive epilogen och med nycklar till 

modellerna (brev i slutet av november 1879, sannolikt till Birger Schöldström; Brev 2, 

s. 101 f.): »Känner du någon dåre, som skulle vilja köpa Röda Rummets manuskript 

med de utskurna (af mig) kapitlen, Epilogen, det nertagna förfärliga slutet (tryckt i ett 

korr. ex.), fullständig personalförteckning och fotografier af hufvudpersonerna; 

naturligtvis icke att begagna annat än som kuriosum och med starka, väl garderade 

förbehåll, derför skulle dåren vara en man af heder.» 

MS (inkl. 2 titelblad och 1 blad med innehållsförteckning) består av 178 folioblad 

Lessebo Bikupa (ca 23 × 38 cm) med årtalen 1876, 1877 och 1878 i vattenstämpeln, 

ett ark brevpapper (13,8 × 20,9 cm; finns i lägg nr 1, angående lägg se nedan) samt ett 

halvt folioblad (ca 23 × 23,5 cm; finns i lägg nr 4) som ursprungligen varit klistrat över 

ett kasserat textstycke. Texten är skriven med brunsvart bläck och finns med några 
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undantag på båda sidor av bladen. Blå och röd färgpenna samt blyerts förekommer i 

inskottsmarkeringar, strykningar och ändringar. Talrika märken av sättares fingrar kan 

iakttagas. 

Till karaktären är MS med sina många ändringar, strykningar och omdispositioner – 

som ofta måste ha gjorts omedelbart under löpande författande – ett konceptmanuskript. 

Det fick vid tryckningen 1879 fungera som TR-MS. Ingenting talar för att något annat 

sammanhängande manuskript än detta har existerat (se Smedmark 1952, ss. 171–176). 

Tre opaginerade blad föregår själva romantexten: 

1. Titelblad nr 1, »Röda Rummet.», präntat av Sg. Under titeln har Klemming tillagt: 

»af Strindberg / originalhandskrift». På bladets versosida har Sg nedskrivit en 

preliminär dispositionsplan och gjort beräkningar av antalet tryckark och trycksidor (jfr 

Smedmark 1952, ss. 172–173). – Se dok. nr 6:1. 

2. Titelblad nr 2, »Röda Rummet. / Skildringar ur Artist- och / Författarlifvet. / Af / 

August Strindberg.» (avbildat i textvolymen s. [5]). Under det Voltaire-citat som utgör 

romanens motto står, överpenslat med bläck: »Här ha ni bitarne. Hvarför slog ni sönder 

min kruka? / Saint-Preux.» (syftar på en passus i Jean-Jacques Rousseaus brevroman 

Julie, ou la Nouvelle Héloïse [1761; ’Julie eller Den nya Héloise’], del 6, brev nr 7 [från 

Saint-Preux till Julie]). Längre ner på sidan har Sg antecknat: »Börjades den 15de 

Februari 1879 / Slut den 15de Augusti s.å / Sista Korr. lästes den 1sta November.» – I 

nedre högra hörnet finns en anteckning (av bibliotekarien Harald Wieselgren): »Skänkt 

till K. Bibl. af ett anonymt sällskap, enl. uppgift af Ö.B. Klemming vid aflemnandet till 

MS-Saml. den 29 Maj 1888.» (Vid sidan av denna anteckning har någon skrivit med 

blyerts: »Harald Wieselgrens hand».) – I övre högra hörnet står skrivet med röd krita 

(okänd hand): »1591». – Se dok. nr 6:2. 

3. Blad med innehållsförteckning. I övre högra hörnet på rectosidan är en anteckning 

i bläck av Klemming: »Gåfva till Kongl. Bibl. 29 Maj 1888 af ett anonymt sällskap, 

som inlöst handskriften för att hjelpa författaren Det här befintliga 23e kapitlet blef icke 

tryckt.» Av Klemmings hand är också titeln »Röda Rummet / af Strindberg». Under 

denna har Sg mitt på sidan skrivit och strukit »Afdelning I.» och (efter ett 

avskiljningsstreck) »I Vårbrytningen.» På den nedre delen av sidan följer en förteckning 

som Sg gjort upp över kapitel I–XX med rubriker och, t.o.m. kap. IX, sidnummer i MS; 
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kap. V har rubriken »Första steget», kap. VI har rubriken »Oåterkalleligt» struken och 

ändrad till »Röda Rummet», i övrigt är rubrikerna desamma som i den färdiga romanen, 

vilket också gäller rubrikerna i förteckningens fortsättning på bladets versosida, där 

Klemming invid »XXIII Menniskors öden» antecknat »otryckt». – Se dok. nr 6:3. 

 

Bladen med själva romantexten har Sg paginerat med bläck på båda sidor, 1–345. Vissa 

oregelbundenheter i sifferföljden föreligger emellertid. Efter p. 97 följer ett blad utan 

text som av Sg på ena sidan försetts med paginasiffrorna »98.99.» (den andra sidan är 

tom). Siffran 123 saknas helt i nummersviten. Efter det blad som på de båda sidorna är 

paginerat 127 och 128 har följande blad på de båda sidorna, där texten fortsätter, samma 

paginasiffror, 127–128. I stället för enbart siffrorna 168, 288 och 306 står 168a och b, 

288a, b och c samt 306a, b och c. Sidan efter p. 277 och före p. 282 är av Sg paginerad 

»278b), 279, 280, 281,». Omständigheter rörande dessa oregelbundenheter i 

pagineringen berörs i nedanstående redogörelse för buntarna/läggen. 

Den del av MS som innehåller själva romantexten har från början utgjort 15 buntar, 

eller lägg, av vikta helark (ett vikt helark = två folioblad). Varje lägg har bestått av 4–7 

vikta helark lagda i varandra. De flesta av dessa ark har sedan skurits, alternativt fallit 

itu i vikningen. Vilka blad som ursprungligen tillsammans utgjort ett helark går att 

konstatera om man för ihop brottytorna. I flera fall kan man även se att textfragment 

från den ena arkhalvan hamnat på den andra halvan. Ibland hänger emellertid de 

innersta (mittersta) arken i läggen fortfarande samman, vilket i förekommande fall 

noteras här nedan; i vissa fall är arken fortfarande hopfästade med blå tråd; märken i 

brottytorna och andra omständigheter tyder på att samtliga lägg hållits ihop på detta vis. 

Läggen redovisas nedan på så sätt att först beskrivs det rekonstruerade lägget, 

därefter noteras eventuella tillagda (udda) blad. 

 

Lägg   1  omfattar 5 helark (= 10 blad), pp. 1–20; det innersta arket, pp. 9–12, är intakt 

(ej itu i vikningen); en inskjutning till p. 9 är skriven på ett brevpappersark. 

Lägg   2  omfattar 7 helark (= 14 blad), pp. 21–48; de två innersta arken, pp. 31–38, är 

intakta. 

Lägg   3  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 49–72; ett opaginerat udda blad med text 

skriven på ena sidan utgör inskott till p. 68. 
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Lägg   4  omfattar 1 halvt ark (= 1 blad), pp. 73–74, + 6 helark (= 12 blad), pp. 75–

98/99 (på p. 97 slutar kap. 9; den sista, dubbelpaginerade, sidan är oskriven); 

på övre halvan av p. 75 har ett halvt folioblad varit klistrat som ersättning för 

underliggande (ej struken) text, klistringen har lossats i sen tid; det innersta 

helarket, pp. 85–88, är intakt; det felande halvarket, som alltså skulle ha 

utgjort läggets sista blad, kan antingen ha varit oskrivet (som den 

dubbelpaginerade sidan 98/99) eller innehållit förkastad text (jfr Smedmark 

1952, ss. 176 och 340 samt 362 not 25). 

Lägg   5  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 100–122, 124 (p. 123 är överhoppad); de 

två innersta arken, pp. 108–115, är intakta och hopfästade med blå tråd. 

Lägg   6  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 125–128, 127–145 (två blad är båda 

paginerade 127–128); p. 145 verso är blank och opaginerad. 

Lägg   7  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 146–168a, 169; de två innersta arken, 

pp. 154–161, är intakta och hopfästade med blå tråd; ett udda blad, skrivet på 

ena sidan och paginerat 168b, utgör inskott till p. 168a. 

Lägg   8  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 170–193; de två innersta arken, pp. 178–

185, är intakta och hopfästade med blå tråd. 

Lägg   9  omfattar 4 helark (= 8 blad), pp. 194–209. 

Lägg 10  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 210–233. 

Lägg 11  omfattar 5 helark (= 10 blad), pp. 234–253; på p. 252 börjar det uteslutna 

kapitlet »Menniskors öden» (se »Tillkomst och mottagande» s. 296), 

föregående sida har av Sg paginerats »251, 52, 53, 54, 56, 57, 58». 

Lägg 12  omfattar 5 ½ helark (= 11 blad), pp. 256–277; det felande halvarket mellan 

p. 253 och p. 256, fortsättning på det uteslutna kapitlet »Menniskors öden», 

har av Sg flyttats till kapitlet »Sista brickan» och ompaginerats från 254–255 

till 306b–306c (se »Tillkomst och mottagande» s. 296); slutet av 

»Menniskors öden» upptar pp. 256–258. 

Lägg 13  omfattar 4 helark (= 8 blad), pp. 282–288a, 289–297, + 2 halva ark (= 2 blad), 

pp. 298–301; de två innersta helarken, pp. 286–293, är hela i vikningen och 

hopfästa med blå tråd; det som felas mellan p. 277 och p. 282 har utgjorts av 

två blad, ingående i Olle Montanus tal på arbetarförbundet, vilka Sg – av 

hänsyn till förläggaren har det förmodats – uteslöt eftersom de innehöll 
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judesatiriska inslag (se »Tillkomst och mottagande» s. 296); det ena av dessa 

blad, pp. 278–279, har återfunnits (se nedan ss. 74–77, där texten på bladet 

citeras in extenso, och dok. nr 6:12); bladet är numera i ett gråpappersomslag 

bilagt MS tillsammans med en maskinskriven redogörelse vari det sägs att det 

skänktes till KB 1935 av Eric von Rosen som inköpt det långt tidigare och 

som omtalat det första gången i en artikel i Svenska Dagbladet 28/1 1929; 

någon, troligen Sg, har antecknat »Röda Rummet» med blåpenna på det 

återfunna bladet; ett udda blad, skrivet på ena sidan, som Sg paginerat 

»278b), 279, 280, 281» (235:31–236:4), ersätter den uteslutna texten; ett 

annat udda blad, pp. 288b–288c, utgör inskott till p. 288a. 

Lägg 14  omfattar 6 helark (= 12 blad), pp. 302–325; de två innersta arken, pp. 310–

317, är intakta och hopfästade med blå tråd; inskjutet är ett blad, pp. 306b–

306c, som ursprungligen ingått i lägg 12 med paginering 254–255 (se ovan). 

Lägg 15  omfattar 5 helark (= 10 blad), pp. 326–345; det innersta arket, pp. 334–337, 

är intakt. 

 

På pp. 1, 9, 24 och 304 finns i marginalen rester eller spår av lack och i marginalen på 

p. 288a finns en fastlackad pappersremsa. Enligt Smedmark har Sg antagligen med hjälp 

av lacket satt fast små pappersremsor, med vilka han velat markera glansnummer i de 

nio eller tio första kapitlen som han sände till Rudolf Wall på Dagens Nyheter 

(Smedmark 1952, s. 176; om kontakten med Wall jfr ss. 294–295 i »Tillkomst och 

mottagande»). 

 

MS (exkl. de tre opaginerade bladen i början) innehåller följande anteckningar, som är 

eller torde vara av annan hand än Sgs.  

 

P.   53  i marginalen vid den av Sg strukna inledningen till femte kapitlet är skrivet 

med svart bläck, troligen av Seligmann: »Utgår»; detta är med svart bläck 

överskrivet (-penslat) med »Qvarstår!», vilket ord sedan strukits, också med 

svart bläck. Attribueringen av »Qvarstår!» på p. 53 och på p. 61, där samma 

notering återkommer med samma tekniska utförande (se nedan), är osäker; 

möjligen har Sg skrivit in dessa ord. – Se dok. nr 6:5. 
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P.   54  »Moses» är ändrat till »Smith» med svart bläck och med Seligmanns hand 

(58:8). Seligmann har upptäckt att Sg, när denne ändrat systematiskt från 

»Moses» till »Smith», här har missat en sådan namnförekomst. 

P.   61  början av kapitel 6 (66:1–26) är struken med bläck; i marginalen står skrivet 

med samma hand och teknik som på p. 53: »Qvarstår!». 

P. 252  vid början av det uteslutna kapitlet »Menniskors öden» har förläggaren med 

blyerts skrivit: »Synes mig utan saknad kunna utgå! / JSn.»; under 

anteckningen har Klemming förtydligat: »Seeligmann»; vid rubriken har 

Klemming skrivit: »Otryckt». – Se dok. nr 6:11. 

P. 306a under lokaliseringstecken med hänvisningen »(Forts. 306b)» står med blyerts 

av okänd hand: »jemför sid 255» (dvs. den sida som ompaginerats till 306c, 

se ovan). 

 

Följande sättaranvisning torde ha givits av Sg: 

 

P. 334  i marginalen vid diktcitatet »Antingen är vårt land [---] lika de gamla …» 

(281:3–8) står skrivet med svart bläck anvisningen »petit» (en liten stilgrad). 
 

Följande noteringar gjorda av sättare eller korrekturläsare förekommer: 

 

P.   28  e »såg ut som en» markering för arkskifte 2/3 i U 1; svart bläck 

P.   63  e »fruktar han är» markering för arkskifte 5/6 i U 1; svart bläck 

P. 138  e »talat om honom.» markering för sidbyte 165/166 i U 1; blyerts 

P. 150 e »från spindelnätet.» markering för arkskifte 11/12 i U 1; svart bläck 

P. 317  e »Han vågade härom» markering för sidbyte 332/333 i U 1; blyerts 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Sg har normalt ändrat med bläckpenna i MS men i detta förekommer också sporadiskt 

ändringar med blyerts, rödpenna och blåpenna. I inget fall har utgivaren funnit skäl att 

attribuera ändringarna till någon annan än Sg. 

Ändringar med bläck i kapitelrubrikerna 

Förteckningen upptar endast de ändringar som Sg gjort med bläckpenna i kapitel-

rubriker. 

Sg ändrar senare med färgpenna i flera av de rubriker som registreras här; dessa 

ändringar redovisas i nästa förteckning, »Ändringar med övriga pennsorter». – Fler 

ingrepp med bläck i MS av Sg redovisas i »Längre strukna/utelämnade textpartier» 

nedan. 

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

 

  66:  2 /   61 Oåterkalleligt! ä t Röda rummet. 

  87:  2 /   81 Allmänt väl. ä t Kollegiet för Allmänt väl. ä t Stora Riks Kollegiet för 

Allmänt väl. ä t Arma Fosterland! 

190:  2 / 218 En begrafning ä t På Nya Kyrkogården och Norrbacka ä t Från Nya 

Kyrkogården till Norrbacka 

202:  2 / 231 Offret ä t På Altaret 

221:  1 / 259 Tjugotredje ä t Tjugofjerde 

227:  1 / 266 Tjugofjerde ä t Tjugofemte 

227:  2 / 266 Arbetar-rörelse ä t Om Sverge 

244:  1 / 289 Tjugofemte ä t Tjugosjette 

259:  1 / 308 Tjugosjette ä t Tjugosjunde 

259:  2 / 308 Correspondance Inédite ä t Brefvexling 

268:  2 / 318 Konvalescens ä t Tillfrisknande 

272:  1 / 323 Tjuguåttonde ä t Tjugunionde 

272:  2 / 323 Befrielse ä t Från andra sidan ä t Från andra sidan grafven 

282:  1 / 336 Tjugonionde ä t Trettionde 
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Ändringar med övriga pennsorter 

Förteckningen upptar samtliga ingrepp med blyerts, rödpenna och blåpenna av Sg i MS 

– med reservation för att två av strykningarna med rödpenna (264:12 och 265:17) kan 

ha gjorts av Seligmann, och med undantag för sju ingrepp som redovisas i förteckningen 

»Längre strukna/utelämnade textpartier» nedan (ett av dessa ingrepp, med blåpenna, 

82:22, kan ha gjorts av Seligmann). 

Åtta av ingreppen (57:2, 221:1, 227:1, 244:1, 259:1, 272:1, 282:1 och 282:2) utgörs 

av ändringar som Sg gjort i kapitelrubrikerna. 

Lokaliseringstecken och anvisningar som rör pagineringen (exempelvis »Forts. 

sid 15», »(sid 68)», »306b», »(Forts. 306b)») registreras inte. 

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

 

  57:  2 /   53 Första steget ä t Hos Förläggaren (med blyerts) 

  92:32 /   85 e »pågingo.»: Svens ä t Sven (med blyerts) 

  97:12 /   90 e »på»: en ä t ett (med blyerts) 

121:23 / 124 e »vid»: fönstret str (med blyerts) 

127:  1 / 129 e »in»: genom dörren str (med blyerts) 

143:13 / 150 e »taklampan»: , och det röda Génèvekorset på hvit botten lyste så 

sårhelande på den ljusgröna Absinth-buteljens etikett str (med blyerts) 

189:22 / 217 e »skriva.»: Det var hans hemlighet och hans hopp. str (med blyerts) 

221:  1 / 259 Tjugofjerde ä t Tjugotredje (med blåpenna och rödpenna; återställer den 

ursprungliga lydelsen) 

227:  1 / 266 Tjugofemte ä t Tjugofjerde (med blåpenna och rödpenna; återställer den 

ursprungliga lydelsen) 

244:  1 / 289 Tjugosjette ä t Tjugofemte (med blåpenna och rödpenna; återställer den 

ursprungliga lydelsen) 

259:  1 / 308 Tjugosjunde ä t Tjugosjette (med blåpenna och rödpenna; återställer den 

ursprungliga lydelsen) 

260:30 / 310 e »en»: underlig str (med blåpenna); ä t egen (med rödpenna och ifyllt 

med bläck) 

264:12 / 314 e »den där»: satans str (med rödpenna) 
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265:17 / 315 e »men är»: ta mig fan str (med rödpenna) 

272:  1 / 323 Tjugunionde ä t Tjuguåttonde (med blåpenna och rödpenna; återställer 

den ursprungliga lydelsen) 

282:  1 / 336 Trettionde ä t Tjugonionde (med blåpenna och rödpenna; återställer den 

ursprungliga lydelsen) 

282:  2 / 336 Defilé ä t Revue (med blyerts) 

Längre strukna/utelämnade textpartier 

Förteckningen upptar längre strykningar och uteslutningar (omfattande minst ca 

tjugofem ord); till dessa har lagts några kortare strykningar som bedömts också vara av 

intresse.  

MS till Röda rummet uppvisar, om man jämför med andra Sgs-mss med prosatexter, 

osedvanligt många och intressanta strykningar. Flera ingår i de kraftiga 

omstruktureringar av romantexten som Sg vidtog under författandets gång, några av 

dem kan emellertid tolkas som censur, som Sg företog på egen hand eller för att 

tillmötesgå krav eller önskemål från förläggaren Seligmann. 

Ändringar som Sg har gjort inne i senare strukna eller uteslutna textpartier registreras 

inte; undantag från denna princip görs dock för det avsnitt som börjar på 17:19 och för 

en del av det avsnitt som börjar på 220:27. – Redogörelserna för hur ändringarna 

uppkommit fångar inte alltid upp alla komplikationer i processen utan kan vara något 

förenklade.  

Samtliga ändringar är gjorda med bläck med undantag av två ändringar med blyerts 

(ändringen 143:13 och en ändring av rubriken i 139:34), en med rödpenna (220:27) och 

tre med blåpenna (17:34, 77:11 och 82:22, den sistnämnda kan dock ha gjorts av 

Seligmann) samt ett förtydligande med blåpenna av bläckändringen 77:18. 

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

Kommentarer ges i kursiv stil efter respektive citat. 
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  16:35 /   9  e »förödmjukelser,»:  

Jag såg odågor stiga fram och vinna befordran och såg flit och nit och 

intresse sättas tillbaka; jag teg så länge jag kunde, men en gång talade jag 

och så blef det ett uppträde och så var det slut! Låt oss tala om annat! 

Meningen har ursprungligen slutat med »förödmjukelser» och punkt. 

Därefter följer det textparti som Sg strukit med bläck (det har dessutom 

penslats över med bläck); textpartiet har sedan ersatts med: »af stygn 

utan tal [---] i armarne på litteraturen!».  

 

  17:19 /   9  e »lämpa sig!»:  

Falk hade talat utan att få resonans och derför afbröt han [tidigare: 

derför kände han sig trött och slö]. Han hade kommit dit med fullt hjerta 

[tidigare: med hjertat fullt af friska vårkänslor] och kände han sig så tom 

och ödslig [tidigare: och oaktadt han egentligen icke fått meddela sig 

kände han sig så tom och ödslig]. 

Det textparti som strukits (med bläck) har av allt att döma följt som nytt 

stycke efter »sig» och en punkt. Sg har, tydligen i samband med 

strykningen, fyllt ledigt utrymme i raden ovanför strykningen och i högra 

marginalen med: »Och Du vet inte [---] jag flyr det med nöje!». 

 

  17:34 / 10–15 e »dem,»:  

Komna till Norrbro föreslog Struve att de skulle gå in till La Croix, der 

man kunde träffa litteratörer och artister efter deras sinne. Han sade 

deras, så att Falk icke rätt förstod hvad slags sällskap han skulle råka uti. 

Emellertid stego de in. 

La Croix’s Café hade redan då, i slutet av 60talet, upphört att vara det 

elegantaste caféet i Stockholm. Förgyllningen hade mörknat, den 

hvitmålade boisseringen hade blifvat brun af det myckna rökandet, 

möblerna voro icke nya och respekten för stället hade försvunnit, de 

gamla kunderna af första klassen hade gifvit sig af; man såg icke mera 

garnisonens officerare och högre embetsmän läsa sin Figaro eller Débats; 

icke heller syntes de Kongliga Teatrarnes Premieraktörer, icke 
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litteraturens kända storheter inne i Schackrummet. Det var bara en stor 

samling af okända och missnöjda. Litteratörer som skrifva inuti spalterna 

och aldrig fått sätta ut sina namn, författare som vid första anloppen efter 

ärans kransar och band blifvit kastade ur sadeln och sprattlande i sanden 

mottagit publikens hånande skrattsalvor, aktörer som blifvit vägrade 

debut eller som misslyckats, artistelever som brutit med Akademien, 

medikofilare som buro cyankalium i fickan sedan de sett möjligheten till 

en kandidat försvinna med sista mankerade omsättningen. Redan vid 

inträdet kunde en fin näsa upptäcka att här röktes sexöres-cigarrer och 

sorlet som uppstod af de många gruppernas olika samtal liknade det 

hotande gnyet från en missnöjd folkhop; en och annan bredskyggig hatt 

hade glömt sig qvar på ett och annat hufvud och en temligen allmän 

frånvaro af galoscher gjorde, att tobaksångorna blandades med lukten af 

vått läder. 

Struve kastade en blick bort till ett välbekant hörn och upptäckte 

genast den grupp han sökte. 

– Här träffar Du din man, hviskade Struve till Falk i det han lotsade 

honom fram till ett bord vid hvilket suto två temligen beskänkta personer. 

Den ena var en tjuguåtta års bondpojke med ett rundt skinande ansigte; 

han åt smörgås och drack öl. Den andre – det var »mannen» – var en ful 

ung man som talade högljudt och deremellan slog sin kamrat i ryggen, i 

hufvudet, på bröstet och armarne. 

– Får jag presentera Häradshöfding Falk för vännerna Riksdagsman 

Per Ilsson i Träskåla och Litteratör Napoleon Lagerström – 

Westmanländing – i Rödlufvan. 

– Mjukaste tjenare, tog Lagerström ordet. Här ska Häradshöfdingen se 

på en representant af det betryckta folket! Ser han inte betryckt ut! Hva? 

Här slog han Riksdagsmannen på hjessan så att denne råkade i skratt 

och frustade smörgåssmulor rätt framför sig. 

– Jo, det är en skön pojke, ska Häradshöfdingen tro, vi äro sockenbor 

vi, så att derför äro vi litet förtroliga, tillade han då Falk såg häpen ut. 
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Här slog han Riksdagsmannen på låret så att denne måste för skams 

skull yttra sitt missnöje. 

– Ah, Du är en kältring Napoleon! 

– Tyst Du och håll mun till voteringen börjar. Har Ni sett en sådan 

bondbasse! Se på honom bara! Och en sådan der ska representera! Inte 

må Du tro att Du representerar oss inte, inte mig åtminstone – 

– Nej lä vara! protesterade Per Ilsson mot ett svårare slag i ryggen. 

– Kan Häradshöfdingen tänka att den här schatten – vi ha varit på 

riksdagen i qväll, det vill säga jag är referent för Rödlufvan, referent jo – 

vet ni hvad referent är?, dräng åt den här – har Du gått i folkskolan? Har 

Du gått i folkskolan frågar jag! 

– Skrik inte så fasligt, Napoleon, bad Per Ilsson. 

Falk var häpen och ledsen, och visste icke huru han skulle ställa sig ty 

han hade ännu pietet för allt hvad han trodde på. 

Struve hade sedan han aflemnat Falk i sällskapets vård, slagit sig ner 

vid ett bord bredvid, afknäppt sin venstra manchett framtagit en mycket 

tjock plånbok; ur denna hemtade han fram långa smala pappersbitar och 

ett kuvert med ett tolföres frimärke på; derpå lockade han till sig en 

kypare och bad om bläck och penna och så började han skrifva så att det 

yrde om papperet. För att få vara i fred för Vestmanländingens 

vänligheter ansåg han sig först böra kasta ett ben åt honom. 

– Häradshöfdingen tänker bli litteratör yttrade han. 

– Nej, tänker Ni, nå då Gud sig annåda! Kypare, Punch, en hel punch! 

Du får betala Pelle! Tänker Ni? Det fria ordets man! Det är skönt! Skönt! 

Ni är liberal! Hva! Det måste man vara nu för tiden när det inte fins 

någon opposition i Riksdan! Jo det är skönt det här nya statsskicket. Nu 

ha de indelat menskorna i: de som ha åtta hundra riksdaler och de som 

inte ha det! Och det var jag med och hurra på härom året; då styrdes man 

åtminstone af bättre folk men nu! Fy fan! Ah jag vet, jag vet! Man kan 

förvärfva! Har inte den här Träskåla ärft sin gård, ärft sina åtta hundra; är 

det inte samma elände. Hvad är riksdan nu? En sockenstämma; en 
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kommunalstyrelse! Nej! Här ska bli något nytt! Något annat! Nytt ska det 

vara! 

– Men till hvilket politiskt parti ansluter sig då herr Lagerström?, 

inföll Falk som ville söka få något reda i den trassliga härvan och få 

kännedom om hvar landet låg. 

– Herr Lagerström? Hör nu! Jag säger Du, och sen får Du göra hvilket 

Du vill! Du är Stockholmare, det ser jag på och du är stursk som alla 

Stockholmare, men jag är Vestmanländing och det kan vara så godt det. 

Skål Du! 

Skålning och handtryckning. 

– Ja Du jag är också bondfödd, och jag säger hvad jag tänker, ser Du, 

men nu ska vi inte prata smörja. Jo, vi voro på riksdan i qväll – 

Här drog han en lång suck, tömde ett helt glas punch och fortfor: 

– Sätt i Dig du Träskåla, det är inte jag som bjuder! Du! Falk heter 

Du? Falk? Du frågade mig hvilket politiskt parti jag tillhör. Jag tillhör de 

missnöjdes; jag är missnöjd med allting, allting! Men hvad hjelper det, 

när man är proletär! 

– Men ni har ju tillfälle att gifva luft åt Era idéer då ni är medarbetare i 

en frisinnad tidning. 

– Medarbetare! Luft! Håhåhå! – Referent, dräng, pennskaft, 

handtlangare! Men hvad är det nu Struve sitter och klottrar igen? 

Han bemäktigade sig på sitt rättframma sätt papperen och hann 

verkligen läsa tillräckligt för att det skulle vara för sent för Struve att 

bevara sin hemlighet då han störtade upp och återtog sina papper. 

– Jaså, din kameleont, Du fortsätter att skrifva dina korrespondenser 

till Folkets Fana fastän du inträdt i Den Konservative. Jo det här är också 

en skön pojke skall Du tro, Falk! Det är ett snyggt sällskap du råkat i. 

– Förlåt, måste Falk taga ordet, är icke Bror Struve i den liberala 

Rödlufvan? Har jag tagit så vilse? 

– Nej det är han inte efter som han i går inträdde i Den Konservative. 

Men inte ska Du förvåna Dig öfver sådant. Han började sin bana som 

Redaktör – man börjar alltid den här banan som Redaktör – och slutar 
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den med tacksamhet som korrekturläsare – emellertid började han som 

Redaktör för Det Röda Spöket som utgafs i någon ort nere vid Öresund; 

så dog den, hvarpå han tog transport till den konservative Bondplågaren i 

någon småstad vid Venern; så flyttades tryckeriet och boktryckaren och 

tidningen med Redaktör och inventarier till en annan stad, men der måste 

man byta om färg såvida man ville ha prenumeranter. Och så klef han in i 

Bondevännen Är det inte sannt Struve? 

– Låt mig vara i fred, bad Struve, som med den största likgiltighet 

fortsatt att skrifva och tycktes vara van vid att Lagerström berättade hans 

historia. 

– Ja, fortfor berättaren och derpå blef han dimitterad till Rödlufvan 

och nu sitter han i Den Konservative och skrifver korrespondenser till 

den eldröda Folkets Fana. Det är sköna pojkar? Är det inte, Per Ilsson? 

Hva? 

Här fick denne, som åtnjutit ett relativt lugn, åter ett slag i ryggen 

hvarvid han brast i skratt så att ögonen hotade att sprängas ur hufvudet på 

honom. 

– Men, fortfor Vestmanländingen, hvilken tycktes finna en lisa i att 

risa sin kamrat: han har hustru och barn förstås och då går allting an! 

»Han har hustru och barn»; det är ett godt ord. Fy fan! 

Falk kände sig upprörd och så ledsen öfver allt hvad han erfarit denna 

qväll, att han beslöt lemna sällskapet under hvad förevändning som helst 

i synnerhet som ruset tycktes vara i tilltagande och man icke visste hur 

det kunde sluta. Han fattade sin hatt och tackade för godt sällskap. 

– Jaså, Du är högfärdig; Du är generad af mitt sällskap, Du har sutit 

och sett på min smutsiga krage, tror du inte jag märkt det, men jag 

förlåter dig, för jag tycker om Dig, jag kan inte hjelpa det, fastän jag 

föraktar dig. Du är äregirig, det vet jag, och derför skall Du så visst bli 

olycklig, för nu blir inte konjunktur för sådana som Du på trettio år och 

derför skall du spilla dina krafter och dö af brist på motstånd, dö, sa’ jag, 

som en hund! Det är för små förhållanden för att så stora brottslingar ska 

kunna födas som behöfdes. Du tycker det är dålig luft här, Falk! Ja det är 
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det. Du skall inte stanna här; du är bestämdt mycket ung och mycket 

oskyldig. Kom igen till oss när du blir lika dålig som vi. Här har du min 

hand! Du är välkommen när du vill! 

Han räckte Falk sin hand och tryckte hans. Det var ett varmt och fast 

handtag som tycktes draga en till sig, så att det var nästan med 

ansträngning som Falk kunde slita sig från det sällskap som han ville fly. 

Medan han höll på att söka sig fram mellan borden och vändt ryggen 

åt sällskapet hörde han Lagerströms röst, hvilken blifvit allt starkare 

under ruset, interpellera Struve som alltjemt skref. 

– Det var en skön stek han bjudit dig på. Kollegiet för utbetalandet af 

Embetsmännens löner; en hvass titel; minst fyra spalter à 10 Riksdaler … 

Falk hörde orden men fattade icke rätt deras mening. När han var 

utom dörren andades han lättare och hans första tanke var: »Ett fasligt 

sällskap!» ty han hade skönhetssinne och afskydde den råhet som under 

skrytsamt sken af öppenhet lägger upp sitt eget jags innersta till 

beskådande för den förstkommande, men så tänkte han att så gjorde alla 

druckna och mannen var ju drucken. Det oaktadt kände han en viss 

dragning till den der råa personen, han kände att de hade mycket att säga 

hvarandra om de kommo på tu man hand och det skulle han ha behöft i 

qväll. Han hade sett två af de fria ordets män i hvilkas led han stod i 

begrepp att inträda och han hade sett en representant af det betryckta 

folket hvars talan han fört så varmt och för hvars skull han kanske 

förstört en bana. Men oupphörligt framstod för honom det fula ansigtet af 

den råe person hvars närhet han flytt. Han kände att de egde mycket 

gemensamt; att de voro missnöjda, att de hade ett gemensamt stort hat, en 

gemensam stor kärlek, och han måste mot sin vilja erkänna ändå att det 

var hans man. 

Meningen före det strukna textpartiet har ursprungligen slutat med 

»dem» och punkt. Det citerade textpartiet som följer därefter har Sg 

strukit med blåpenna (det har dessutom penslats över med ett 

bläckstreck). Tydligen i samband med strykningen har Sg omedelbart 

efter »dem» i stället tillagt: »hvarpå de skildes med ömsesidig lättnad.» 
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  24:11 / 21  e »han sa att»:  

– Att Du va en skurk! Ja det hörde jag inföll nu Arvid, och det är Du, 

ty det är du som utfärdat qvittot – att jag skrifvit under, det borde du 

tacka mig för, i stället för att håna mig 

Antagligen har Sg avbrutit meningen efter »han sa att» och så skrivit det 

sedan (med bläck) strukna stycket, innan han – efter strykningen – 

återvänt och fortsatt meningen: »jag var en skurk – om» etc. 

 

  28:12 / 25  e »erövrat.»:  

Och åter vaknade hans gamla böjelse, hans hemliga kärlek att få bli 

målare, som fadern och brodern med det grufliga medel som ligger i en 

embetsexamen för några år hade lyckats undertrycka. 

Meningen är struken med bläck. 

 

  30:  9 / 27  e »stora A?»:  

Ola riste sitt hufvud och log ett saligt leende. 

– »Vilja vi hafva en sats, som är både till innehåll och sammanhang 

ovilkorlig, så sätta vi Jag i stället far A (stora A!), hvartill vi hafva 

fullkomligt rätt, då det i omdömet A = A satta sammanhanget emellan 

subjekt och predikat är satt i Jaget och genom Jaget.» 

Den vise mannen lyfte på hatten liksom för att betyga sig sjelf aktning 

för de utmärkta ord han lät ha den äran gå öfver sina bleka läppar. Ola 

fattade hans hand, och behöll den hvilande i sin under det den vise 

fortfor. 

– »Sålunda förvandlar sig satsen A = A i den andra, eller Jag är Jag. 

Denna sats är nu icke blott till sitt sammanhang utan äfven till sitt 

innehåll ovilkorlig. Då vi nu i stället för A = A icke kunde säga, att A är; 

så kunna vi deremot i stället för Jag = Jag säga: Jag är. Jaget sätter sig 

sjelf och det är blott till följe af detta sättande af sig sjelf; det är endast 

och allenast emedan det satt sig sjelft. Och omvändt: Jaget sätter sitt 

varande endast och allenast genom sitt blotta varande. Vi erhålla sålunda 
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lätteligen denna kategori, då vi abstrahera från innehållet och blott 

reflektera på den menskliga andens handlingssätt …» 

Struket med bläck. 

 

  42:  1 / 38  e »nöje.»:  

När han lutade sig ned öfver den lilla sirenen stack hon sin hand i hans 

bröstficka och hade inom en sekund kilat som en ål under täckena till 

andra kanten af sängen; der dök hon upp och visade triumferande sitt 

byte. 

– Nej, se så mycket pengar! Se! – Får jag den der? 

Hon höll en ganska stor sedel i handen och såg så skälmaktigt på 

honom att han icke kunde säga nej, hvilket för öfrigt hade hjelpt litet 

eftersom de vanliga motiveringarne af hans fattigdom blifvit så grundligt 

vederlagda, dels genom hennes stränga bevisföring, dels genom hans ofta 

påkommande skrytparoxysmer, hvarförutom han i dylika fall hade en 

aldrig sinande tröstekälla: man får ta igen det på något annat! 

Struket med bläck och ersatt med: »– Hur mycket ska du ha! [---] och 

smörjer sig!». 

 

  47:34 / 44  e »pojkar!»:  

Med dylika qvickheter kryddade värden sina gästers måltid, hvilken 

icke behöfde kryddas för dem som voro fastande. Han hade knutit 

servietten om halsen och derigenom förhöjt det patriarkaliska och värdiga 

i sitt yttre, hvarigenom också hans 

Struket med bläck. 

 

  55:34 / 51  e »förödelsen,»:  

föll han ner på soffan och gret! – ty han var ingen absolut dålig menniska 

– sådana finnas icke – hans ondska var mera inlärd, en vana, ett antaget 

sätt. 
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Stärkt af gråten reste han på sig och började städa. Hans första tanke 

var: tänk om någon sett honom! Då hade han skjutit sig! Han tog upp 

näsduken och låtsade torka svetten ur pannan. Derpå 

Struket med bläck. 

 

  57:  2 / 53  e »Förläggaren.»:  

Dagen efter den stora scenen med brodern hade Arvid Falk på 

morgonen vaknat borta på sin vindskammare på Gref-Magnigatan och 

med muntert sinne klädt sig framför det öppna fönstret som bildade ram 

till en utsigt öfver Djurgårdsbrunnsviken och Ladugårdsgärdet ända bort 

till Wärtan. Han kände sig för första gången fri och han hade ända hittills 

lefvat i beroende af andra; det nya ansvar han kände då han nu skulle 

skaffa sig sitt bröd sjelf gjorde honom modig och han erfor en 

spänstighet i sinnet som han aldrig afvetat då den ej ännu blifvit tagen i 

anspråk. Han hade tillbragt den föregående aftonen i Röda Rummet, det 

lilla schackrummet hos Berns, innanför södra läktarn, och han hade der 

träffat artister och andra missnöjda, men der var ungdom och talang på 

flere händer, några hade redan ett litet namn och de gingo blott och 

väntade på att de gamle skulle vika för påtryckningen och gifva dem det 

berättigande de visserligen redan egde, men ännu icke fått fullmagt på 

men hvilken när som helst kunde komma. Som han funnit sig väl i 

sällskapet hade man dröjt länge och resultatet var att hans kassa nu på 

morgonen befann sig i ett ganska tröstlöst skick. Detta missförhållande 

bidrog endast att försätta honom i ändå bättre lynne, ty han skulle ut och 

söka arbete och situationen var ny och derför intressant, tillochmed 

spännande. 

Kasserad början till det femte kapitlet. Stycket är struket med bläck. – Se 

dok. nr 6:5. 

 

  62:20 / 58  e »rockficka,»:  

o, hvad den skyddsengeln litet skyddade hans hjertas känslor! Det fans då 

en annan ung man i hans ställning, som vågat trotsa hunger och nöd och 
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som vågat säga den store ockraren att det fans andra behof än kroppens. 

Han skämdes först, men så tänkte han på att dessa arbeten, huru litet 

ärofulla de voro, de dock icke voro vanhedrande och att han endast 

genom dem skulle kunna en gång få sitt ord hördt och spridt 

Struket med bläck och ersatt med »den drog honom [---] förehöll honom 

hans högmod». – Se dok. nr 6:6. 

 

  64:29 / 60  e »litteraturen!»:  

Han öfverlemnade sig åt dystra betraktelser öfver det enkla förhållandet 

att sakerna i allmänhet voro annat än de syntes och han beslöt nästan att 

återvända till sin förra bana, der han åtminstone blef förödmjukad af 

jemlikar eller sina öfvermän. Han tänkte på huru han stått som en 

betjentpojke inför den fordne bodbetjenten Moses och lydigt uträttat 

ärender på dennes vinkar. Och på hvad grund? Derför att Moses hade 

magten! Han, frihetsmannen, förtryckhataren hade sålunda i första taget 

krupit för magten, derför att det gällde hans egna intressen; för att få vara 

fri, hade han gjort sig till slaf åt råheten, åt penningbegäret! Han insåg att 

han sjunkit ett par linier, att han hade förnedrat sig. Dessa hans vackra 

tankar som slogo ut fingo dock icke vidare fortsätta att utveckla sig till 

några frukter, ty de afbrötos af ovanliga sugande och stickande känslor 

från magtrakten. 

Struket med bläck och ersatt med »Återigen vaknade högmodets djefvul  

[---] sugande och stickande känslor.» 

 

  65:22 / 61  e »ensam!»:  

– att han kände sig utpekad, utstött, förföljd af ödet och dylikt. När han 

uttömt sina sista krafter på onyttigt raseri – lade han sig på sin soffa och 

somnade! 

Struket med bläck. Tydligen i samband med strykningen har Sg tillfogat 

utropstecknet efter »ensam» och meningen »Och han blef ond på Gud!». 
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  75:18 / 69  e »allvarligt;»:  

– Verkligen? Tycker ni det! Kanske ni skulle kunna krama sexton 

oktavsidor ur henne, för kontant betalning? Säg! 

– Sexton? Ett hundra sexton, om ni behagar! 

– O, min Gud, och jag som bara fått ihop åtta! 

– Det tror jag nog om man förfar syntetiskt. På den analytiska vägen 

ter sig ämnet alltid på ett annat sätt! 

– Ni åtager Er således leveransen! Tjugofem Riksdaler betalar jag! 

Kanske ni behagar dem i förskott. Se här! Var så god! O, hvad det käns 

lätt! 

– Nej, det är alldeles för mycket! Vet ni hvad förläggaren ger? Kanske 

fem eller högst tio! 

– Åh han skulle skämmas! Se här! Tag pengarne och ni befriar mig 

från en stor börda! 

– Nå efter ni så vill! Jag tackar! Kanske jag får lof att skrifva en lapp! 

– Nej, jag tackar, det behöfs inte! Ha vi slutat äta nu så att vi få börja 

dricka! Vi måste dricka i qväll efter vi ha så glada anledningar. 

Meningen före strykningen har av allt att döma ursprungligen slutat med 

»allvarligt» och punkt. Därefter följer det citerade som strukits med 

bläck, punkten efter »allvarligt» har tydligen ersatts av semikolon och 

den strukna texten av: »jag har just emottagit [---] Tro mig!». 

 

  76:21 / 70  e »borg.»:  

– Den Lutherska koralen är i sanning herrlig! sade han med 

andaktsfull stämma och såg på Falk! Det är den religiösa känslan i dess 

herrligaste uttryck! 

Struket med bläck. 

 

  77:11 / 71  e »Lundell!»:  

hvarpå han steg upp, bad om ursäkt och gick ut i tidningsrummet. Hvad 

han sökte fann han genast – Gråkappan. På fjerde sidan stod följande: 

»Subskriptionsanmälan. »I alla Rikets boklådor. Ett länge kändt religiöst 
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behof … göra sig gällande … den religiösa känslan … representanter … 

fariséer … Försoningsfacklan. Tidskrift för det Christliga hemmet. 

Utgifvet af Arvid Falk, (Den unge lofvande författaren, hvars dikter 

vunnit loford af Vitterhetsakademien) Första häftena komma bland annat 

att innehålla Håkan Spegels Herrliga versstycke Guds werk och hvila, om 

hvilket vi icke behöfva yttra oss långt, då det kan sägas sjelft vara den 

religiösa känslan i dess herrligaste uttryck.» 

 Han hade läst och förstått. Smith tänkte göra honom till redaktör af 

Haqvin Spegel, hvilket han ju i morgon kunde kontramandera. 

Struket med blåpenna. 

 

  77:18 / 71  e »bordet,»:  

Hans skratt gick så till att läpparne drogos isär, så att tandköttet blef 

synligt i öfre käken och lyste rödt genom de tunnsådda mustascherna 

hvilka stråvis letat sig upp ur den magra marken, hvarpå ett kort 

hväsande pinade sig fram genom springorna mellan de glesa tänderna. 

[Därefter ej struket men utelämnat i TR:] Men han skrattade 

I MS punkt efter »bordet». Det citerade stycket är struket med bläck och 

blåpenna. 

 

  80:  6 / 74–75  e »rivas bort.»:  

Det harmoniska och animerade samqvämet afbröts för ett ögonblick af 

baronens hastigt inträffade sjukdom. Denne skulle nemligen resa sig upp 

för att på närmare håll taga kännedom om något som en lång stund oroat 

honom och plågat honom med ovisshet och som tycktes stå i nära 

förbindelse med Selléns vest. 

När Falk kom hem om natten hade han två bref emot sig. Det ena 

innehöll en förfrågan från Lagerström i Rödlufvan om han ville hjelpa till 

med att referera Andra Kammaren påföljande morgon, emedan det skulle 

bli ett långt plenum; Det andra brefvet hade följande lydelse. 

Timoth. Cap 4. v. 27, 28, 29. Corinth: Cap. 30 v. 4, 5, 6. 

J. J. N. 
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Dyre Br! 

Vår H.J.Chr. Nåd och frid, F.s kärlek och D.H.As delaktighet o.s.v. 

Jag såg af Gråkappan i går att Du ämnar ge ut Försoningsfacklan. 

Kom upp och sök mig i min verksamhet i morgon kl. 8. 

Din återlöste br. 

Nathanael Skåre. 

Brefvet var oförskämdt; han kallade Falk Du och befallde honom 

komma upp. Men Falk var nyfiken att få se den store profeten, hvars 

namn gick kring land och rike. Derför gick han och lade sig med beslutet 

att vara i Skåre’ verksamhet kl. 8 och sedan gå att referera Andra 

Kammaren. 

Kapitel 6 har ursprungligen haft ovanstående slut. De båda första 

styckena är strukna med bläck; det därefter följande brevet, som börjar 

på p. 75, och det avslutande stycket är inte strukna men har av Sg 

överklistrats med ett halvt folioblad (också paginerat »75») med den nya 

texten (början av kapitel 7). (Det halva foliobladet är numera avlägsnat.) 

Tydligen först sedan strykningen gjorts har Sg efter »rivas bort.» tillfogat 

meningen »Och så gick qvällen [---] på litteratörens törniga bana.». (Se 

dok. nr 6:7.) 

 

  82:22 / 76  e »ungdom.»:  

Der föreställdes under rubriken Oskuld tvenne halfnakna, halfvuxna barn 

med retande former, hvilka badade. Der syntes – under rubriken Föd 

mina Lam – en ung flicka stående på en stätta med klädningen upplyftad 

öfver en charmant engelsk vad, en hög vrist och en nätt fot, räckande gräs 

åt ett lam på andra sidan stättan. Under Hemmets frid föreställdes en ung 

flicka spelande piano, sjungande Sankey och visande ett par 

formfulländade engelska ben. Bönen förrättades af en halfvuxen flicka i 

blotta linnet, med runda axlar och ben. Missionsplanscherna voro ännu 

oskyldigare. Der var oskulden så ren som den gått ur skaparens händer. 

Struket med blåpenna. 
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  86:19 / 80  e »polisonger.»:  

När Falk kommit ut på gatan fick han så klart för sig hvad han hade 

bort säga och göra deruppe, men nu var det som vanligt för sent. 

Struket med bläck. 

 

  86:29 / 80  e »innan han»:  

kände harmen koka inom sig. Han tänkte ett ögonblick kasta porträttet 

och manuskriptet i rännstenen, men så kom den kloka fäderneärfda 

vishetsregeln om att man skall taga sitt förnuft tillfånga – det vill säga: 

vara dum – öfver honom, och så kröp det osaliga fäderneärfda tviflet på 

egen omdömesförmåga in i hans själ, och hans medfödda vekhet, som 

alltid sökte vackra motiv under andras handlingar och dåliga under egna, 

straffade honom såsom orättvis och han insåg att den store mannen 

förtjenade att biograferas och att han sjelf bara var afundsjuk, och så blef 

han lugn igen och likgiltig och tålig, framför allt tålig, ty med tålamod, 

hade han lärt, skulle man kunna besegra verlden – och det trodde han. 

Derför afstod han också från sin plan att gå upp och läsa lagen för Moses 

– utan gick i stället ner till Riksdagshuset. 

Struket med bläck och ersatt med »fann det. En källarglugg [---] gå en 

säker hungersdöd till mötes.» 

 

  93:30 / 86  e »varit.»:  

– Men talar ni då aldrig om annat än pengar häruppe? frågade frågaren 

Falk. Finnas då inga andra intressen? Har då nationen inga andra behof 

än de ekonomiska? 

– Jo visst! Hör på nu får du höra. 

Struket med bläck. 

 

  97:18 / 91  e »Fosterland!»:  

Nionde Kapitlet. 

 Derefter höllo Falk och Lagerström plenum på Tennknappen, der man 

hade stämt middagsmöte. Ygberg kom först och aflevererade genast vid 
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inträdet sina 48 verktum Ulrica Eleonora till Falk, hvarpå han ansåg sig 

ha rättighet att äta sig mätt, hvilket han enligt vanliga begrepp borde ha 

kunnat göra på den tid han till källarmästarens sorg tillbragte vid 

smörgårdsbordet. 

 Så kom Sellén. Han var uppsluppen och ledsen och ond och upprörd. 

Han kom från konstutställningen. Han visste att han icke skulle få sälja. 

En gammal professor hade rådt honom att bli embetsmålare. En ung 

professor hade sagt att han var en charlatan. En god vän hade rådt honom 

bära hem sin tafla. En af hans fiender hade berömt den öfvermåttan. 

Kasserad början till det nionde kapitlet. Struket med bläck. – Se 

dok. nr 6:8. 

 

100:35 / 94  e »herrn.»:  

– Nej ser Du utropar Frun, som anfallit tidningarne. 

Försoningsfacklan! Med pastor Skåres porträtt! Åh så söt han är! Se hit 

Nicolaus! 

Nicolaus ville inte se dit, men han ville dock ha full upplysning i 

saken. 

– Är det den der tidningen han ger ut! 

– Din bror, ja visst är det! 

– Observera att jag inte har någon bror. Om någon af min slägt 

förnedrar sig så att han blir skandalskrifvare så, då tillhör han icke 

slägten mer! God morgon på en stund. 

Struket med bläck. 

 

105:28 / 102 e »egenskaperna.»:  

utom den att vara gift, men dermed fick han ett års anstånd efter som han 

för öfrigt var utrustad enligt bolagets önskningar 

Struket med bläck. 
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109:21 / 107 e »’Professorn i Karl IX’»:  

som han kallades, emedan han icke kunde annat än Carl IX och två af 

dennes sämsta söner, hvilkas kläder och vapen och husgeråd han i sin 

ungdom tecknat på Gripsholm och Skokloster och sedan år ut år in målat 

af, ibland med ibland utan egare, ibland rätt bra, ibland medelmåttigt, 

ofta dåligt. 

Struket med bläck och ersatt av meningen »Han kallades så, emedan han 

aldrig målade [---] ibland med, ibland utan kungen.» 

 

110:36 / 109 e »underverk.»:  

Men den qvällen svors en ed i Röda Rummet, och den hölls – den hålles 

än. 

Struket med bläck. 

 

116:  2 / 116 e »fallet.»:  

Ty om man vill utreda lyckats begrepp, så skulle man finna att i det 

samma ingick något futuriskt. Det futuriska i Selléns lycka, såsom sådan 

var att han fick resa till Norge på den produkt hans arbete frambragt, det 

vill säga pengar. Dermed vore dock icke poneradt annat än att han fick 

resa, och i resat per se låg icke något som kunde inverka på hans lycka i 

futurum. Härmed ville han dock icke hafva sagt något som skulle verka 

nedslående på Sellén. Ty att denne var en talang, det stod öfver allt 

tvifvel, men en talang behöfver utvecklas. 

Struket med bläck. 

 

118:31 / 120 e »veckan.»: 

som ville ge mig en andlig skrift när han gick sin väg. 

– Nå hvad sade du då? 

– Ja, det vill jag inte tala om! 

Struket med bläck. 
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139:34 / 169 [tidigare 146] e »rosor.»:  

Fjortonde Kapitlet. 

Dagen derpå innehöll Rödlufvan bland annat följande notis: 

Sjöförsäkringsaktiebolaget Triton hade i går afton sin bolagsstämma i 

Börsens lokal under ordförandeskap af Baronen v. Xenstjerna. Af 

årsberättelsen framgick att bolaget ansvarar för 169 millioner Rd med en 

fond af 300,000 Rdr. Att denna verksamhet allt mer fattas af den 

gångbara svindeln torde häraf vara tydligt. Att endast fem procent i år 

kunde utdelas åt aktieegarne, härrör icke af stormarne, utan af 

direktionens samvetslöshet att under föregående år utdela för mycket, 

ända till 36 procent, af försäkringstagarnes pengar. Att staten gifver 

sanktion åt sådana företag och att landets förnämsta män låna sina namn 

åt dylikt ofog, är helt enkelt skamligt. 

Förkastad inledning till kapitel 14 på sida som varit paginerad »146». 

Rubriken är struken med blyerts, övrigt med bläck. Bladet har 

återanvänts och paginerats »168a» och »169» (motsvarar SV 154:38–

156:9) varvid den strukna texten hamnat upp och ner. – Se dok. nr 6:10. 

 

143:13 / 150 e »taklampan.»:  

och det röda Génèvekorset på hvit botten lyste så sårhelande på den 

ljusgröna Absinth-buteljens etikett 

Tillskrivet i marginalen och sedan struket med blyerts. 

 

155:13 / 168a e »Suetonius.»:  

– Hvad vill herrn debutera i! Ta en lätt rol. Shakespeare? Hä! Hamlet? 

– Åh, nej! Det är för mycket! Och för öfrigt är det icke så rådligt att 

komma efter Herr Falander i hans triumfrol! 

Struket med bläck och tydligen ersatt med det betydligt längre »– Får 

jag säga Herrn [---] Det var förspillda ord.» 

 

179:  4 / 204 e »högt – »: 

som ett djur kan älska ett annat! 
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Hon hade tagit in nyckeln utifrån; och utan att höra på hans sista ord 

sprang hon i hans armar. han steg upp och drog för spånjalusierna. 

Struket med bläck och tydligen ersatt med »– Hvarför skickade [---] fällt 

ner spånjalusierna!». 

 

188:19 / 216 e »djävulsmyten.»:  

(fy f–n hvad studenter äro otäcka, det förefaller mig som om de jemt 

gingo och prånglade ut mynt om hvilkas äkthet de icke voro fullt säkra) 

Struket med bläck. (Lokaliseringsordet är etablerat efter U 1; MS har 

»djefvulsbegreppet».) 

 

198:12 / 226 e »dopet»: 

inte att någon jude angriper dopet 

Struket med bläck. 

 

220:27 / 252, 253, 306b [struken tidigare paginering: 254], 306c [str: 255], 256, 257, 

258  e »Adresskalendern!»: 

Tjugutredje Kapitlet 

Menniskors öden. 

Vid femtiden på eftermiddagen satt Borg rödflammig och däst inne på 

Lagergrens vid ett bord öfverfyldt med buteljer af alla färger. Vid hans 

sida syntes Redaktören af Gråkappan, litet mindre blek än vanligt, men 

mycket mera moralisk och fast i principerna efter den starka måltid Borg 

hade bestått. Han tummade sitt långa ljusa helskägg och tycktes 

nedslagen. 

– Hvad grubblar du på? sade Borg för att säga något, ty han hade för 

godt förstånd för att kunna vara intresserad af den andres toma tankar. 

– Åh, vet du bror, jag sitter och tänker öfver all usel jullitteratur jag 

fått kämpa mig igenom de här dagarna … 

– Och nu sitter Du och sörjer öfver litteraturens usla tillstånd! Det bör 

ju roa dig att det är dåligt då Du sjelf är en misslyckad! Jag trodde du satt 

och grubbla på ditt förfallna lån. 
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– Medge ändå att de här unga, de här som kommit upp efter oss, sedan 

vi lemnade Upsala, äro bra tunna! fortfor Redaktör Modigh som hade en 

underbar förmåga att låta allt man slog öfver honom rinna af sig. 

– Det är derför att de måste söka imitera er uselhet för att kunna 

hoppas på erkännande. 

– Ah, du pratar! 

– Pratar? Hvad menar du med det? 

Struve inträdde med detsamma i rummet, utdelande helsningar till 

höger och venster åt artister och litteratörer hvilka med sin personliga 

närvaro sökte åtminstone förmildra de domar som derinne dömdes af de 

stränga herrarna. Derpå framträdde han till Gråkappans bord, slog sig ner 

och tog fram en alldeles ny bok i vackert omslag och lade den framför 

Modigh. 

Dennes ögon blixtrade till i det han fattade boken och läste omslaget: 

– Dikter – hm – af Arvid Falk! Ha! Jaså! Den der humbugen i 

Rödlufvan! Den ska jag väl knäppa! 

Och han skrapade med ena foten på golfvet som om han dödat en 

mask. 

– Dåligt naturligtvis! Låt oss se! 

Han skar upp ett blad midt inuti boken och läste. 

– Hm; hör på ska ni få höra – 

Han tog upp en blåpenna och vätte den på tungan. 

»Och hans anlets unga blomstervår!» 

– Blomstervår? Hvad är det för slag? Anletets blomstervår! Duger 

inte! Fosfor! – – Ett sådant gnäll! Läs bara innehållsförteckningen! 

Rosen, Liljan, Nässlan, Gråsparfven, Hämplingen, Näckrosen; bara 

zoologi och botanik! Och så koketterar han med modesti, den äregiriga 

skurken! Han »qvittrar ödmjukt utan prakt och snille». Och så angriper 

han religiositeten: »Fritt må bleka bönesystrar, Himla sig vid psalmers 

ljud.» Himla sig! Jag ska lära honom att behandla heliga saker med 

vanvördnad! Och hör! Hvilken lögnaktighet. Sjömannens maka! Tror 

någon Christen menniska att en sjömans hustru, en för detta köksa 
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sjunger så här »Till sömns jag kysser ditt ögonpar, två strålar från 

lyckliga solskensdar.» Det är opoetiskt derför att det är lögn; sanningen 

är poesiens skönaste smycke; hvart skulle vi komma utan sanningen mina 

herrar! 

– Får jag se på omslaget ett ryck sade Borg och tog åt sig boken. Han 

grinade ett bredt grin och sade: 

– Ja det är då ett gnällande som är alldeles förbannadt [ä t förtvifladt]; 

stora långa karlarne låta som kattor med ryggmergslidande! [ä t i Mars.] 

Och de der vilja väcka verldens intresse, när de inte kunna det på annat 

sätt, med bleksot och hjertfel, [ä t polyper;] lungsot törs de inte komma 

med, ty det är för gammalt. Och då gå de och äro breda i ryggen som 

bryggarhästar och röda i ansigtet som vindragare. Der jemrar den der sig 

öfver qvinnans otro, han som aldrig pröfvat annat än skökors [ä t 

skökans] tro på betalningen; och den der som sjunger [ä t skrifver] om att 

han »ej har gull men blott sin lyra» – en sådan lögnare; han har fem tusen 

i räntor och fideikomissrätt till en stol i Svenska Akademien! Och den 

der otrogna cyniska hånaren [ä t ricaneuren] som icke kan öppna sin mun 

utan att skicka [ä t stinka] fram en oren ande, han jolmar gudlighet. Deras 

poesier äro inte en smul bättre än de som för trettio år sen lades under 

guitarrnoter af prestgårdsmamseller; de skulle skrifva åt sockerbagarn för 

tolf öre tummen och inte gå och besvära förläggare, tryckare och 

recensenter med att göra dem till skalder! Hvad skrifva de om! Om 

ingenting d.v.s om sig sjelfva! Det är opassande att tala om sig sjelf, men 

det passar att skrifva? [tillagt: Hvad jemra de sig öfver? Öfver sin 

oförmåga att kunna lyckas! Lyckas! Det är ordet!] Ha de gifvit luft åt en 

enda tanke som skulle kunna röras hos några andra, hos tiden, samhället; 

hade de fört de eländas talan, en enda gång skulle deras synder varda 

dem förlåtna, men det ha de icke; derför äro de som en ljudande malm – 

nej som ett skrällande jernskräp och en sprucken narrbjellra – ty de hade 

icke kärleken till annat än till nästa upplaga af Bjurstens litteraturhistoria, 

Svenska Akademien och sig sjelfva!» – 
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Borg var flammig i ansigtet af ansträngningen och svalkade sig med 

en cognac. Struve och Modigh klingade med hvarandra och skrattade! 

Fram mellan borden kom nu slingrande en liten rund person med 

utseende af en sockenskräddare. Hans ansigte låg inbäddadt i en krans af 

fett; hans ögon voro ljusblå talgiga, stupida; munnen öfverskuggades 

ännu icke af några mustascher, men mellan näsan och öfverläppens nedre 

kant vexte några hårstrån hvilka dragits åt sidorna och snotts i spetsar i 

afsigt att ge ett elegant utseende åt den otympliga personen; håret, som på 

morgonen blifvit lagdt i några elegiska Lamartine-lockar hade under 

skoltjenstgöringen på förmiddagen återtagit sin naturliga form och stod åt 

alla kanter som en kanonviska. Toiletten som skulle förete spridda drag 

af artistiskt sjelfsvåld var helt enkelt slarfvig och uppslagen på rocken 

voro rent af osnygga. 

– God dag, skald, sade Borg; har du några sorger i dag? Du ser så tärd 

ut som stug-grisen. 

Skalden helsade däst och elegiskt på Modigh och Struve först såsom 

varande tidningsskrifvare. 

– Kommer inte Din recension snart? Jag har verkligen väntat bra 

länge? sade han till Modigh. 

– Jo, jag har den färdig och den är redan lemnad till sättning; vill du 

ha korrektur? 

– Ja tack, det kanske är bäst! 

– Du behöfver inte vara rädd för den, inföll Borg. Jag har läst den och 

der står både »tårdränkta metrar» och »genialiskt offertorium» som du 

begärde. 

– Gör det det? 

– Ja det gör det verkligen, svarade Modigh. 

– Således är det bäst att vi göra oss i ordning att mottaga din supé, 

sade Borg. Nå, har du läst det här, fortfor han och sköt fram Falks dikter? 

Hvad tycker du om det? 
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– Jag har bara titta i dem! Åhja! Inte som värst dåligt! svarade skalden 

med ett medlidsamt löje. Det är ganska talangfullt, men jag kan inte gilla 

alla hans anapester. 

– Jag ska rappa honom så att han skall låta bli sådant der en annan 

gång, sade Modigh. Hela karlen, att döma efter hans otidigheter i 

Rödlufvan, förefaller mig vara en humbug! 

– Tycker du det? sade skalden och spetsade sina feta öron. Vet du jag 

tror att jag delar din åsigt. Struve du som känner honom från Rödlufvan 

vet väl hvad han går för? 

– Jag? sade Struve och flög upp som om han satt sig på en stoppnål! 

Jag känner honom högst obetydligt. Det är visserligen en ganska hygglig 

karl men han är allt lite inbilsk; för öfrigt ska nybörjare alltid höra 

sanningen annars bli de så lätt förstörda! 

– Ja det är rätt, sade skalden. 

– Du tänker således rappa honom ordentligt? frågade Borg utmanande. 

– Ja det kan du lita på! 

– Men om du inte har läst boken och inte tänker läsa den, så måste du 

åtminstone läsa omslaget! Se der, läs! 

Modigh tog emot boken, läste och gjorde en grimas: 

– Det är ju Moses förlag! Fy – fan! Och ni tror att jag tänker att ta och 

berömma den der. Det får du göra Struve! 

– Nej, det gör jag visst inte, det är aldrig någon som har berömt mig! 

– Men, invände skalden, man kan ju alltid berömma på ett sådant 

sätt … 

– Nej du, inte när Moses skall läsa det! Han kan nog vår språklära han, 

försäkrade Modigh. 

– Se der kommer en yngling som kan recensera vackert, sade Borg 

och visade på unge Levi som kom framslingrande till bordet! Kom hit 

Isaac så ska du få recensera en bok som farbror Moses har gifvit ut! 

– Skall jag? Jag har ju aldrig skrifvit? svarade Levi blygsamt. 

– Nå hvad gör det, någon gång ska bli den första! sade Modigh. Här i 

julbrådskan ha våra korrekturläsare fått recensera böcker, så att det har 
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sjungit om det och en dag fick vi lof att skicka polisreferenten på en 

konsert, men det höll på att gå illa, för han råkade af okunnighet att 

berömma ett fruntimmer som hade nekat att sjunga på en middag hos 

Moses. Nå Levi? Är du hågad att debutera? 

– Ja bevars! Jag ska göra mitt bästa! 

– Men, invände skalden, Du ska inte glömma att omnämna den 

typografiska utstyrseln; det smickrar alltid förläggaren och grämer 

författaren. 

– Nå hvarför ska jag gräma författaren, om jag tycker om hvad han har 

skrifvit, eller om det är bra hvad han skrifvit, ty det förstår jag inte att 

bedöma … 

Ett högljudt skratt afbröt den barnsliga bekännelsen och saken var 

afgjord! 

På förläggaren Seligmanns inrådan (se manuskriptbeskrivningen ovan 

s. 48 f.) uteslöts det ursprungliga tjugotredje kapitlet »Menniskors öden» 

men Sg flyttade ett parti av texten till nuvarande tjugofemte kapitlet 

»Sista brickan» (i SV avsnittet fr.o.m. 256:27 »det är ett gnällande» 

t.o.m. 257:15 »och sig själva!» ). Pagineringen på de båda sidor som 

flyttades ändrades med rödpenna från »254» och »255» till »306b» och 

»306c». Jfr »Tillkomst och mottagande» s. 296. 

Här ovan återges det uteslutna kap. 23 intakt, dvs. med det flyttade 

textpartiet återfört till sin ursprungliga plats. – Två av sidorna innehåller 

strykningar med rödpenna, dels p. 255 (senare 306c), som är struken i 

sin helhet frånsett »och sig sjelfva» överst på sidan, dels p. 258, som 

strukits i sin helhet. Vid ingen av dessa båda strykningar har här fästs 

något avseende utan hela texten på sidorna har återgivits. – På pp. 306b 

och 306c (tidigare 254 och 255) finns ett antal ordbyten och ett tillägg 

gjorda med bläck. Det är omöjligt att avgöra om dessa ingrepp gjorts 

före eller efter överflyttandet. I citeringen ovan redovisas ändringarna 

och tillägget inom hakparentes. – Se dok. nr 6:11 och dok. nr 6:13. 
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235:30 / 278–279  e »typer.»: 

Den vigtigaste rolen vid Svenska denationaliseringsarbetet spela dock 

judarne. Jag bibehåller denna benämning oaktadt de sjelfva för att få 

flytta frågan in på det religiösa kalla sig Mosaiske Bekännare; men häruti 

göra de orätt, ty det är i rent antropologiskt hänseende de verka. 

Judarne äro också ett tysktalande folk, hvarföre assimilationen 

försiggått nästan utan förföljelser, och man kan säga att all raceskilnad 

upphört och att blandningen blifvit fullkomlig. Man har blandat ihop 

minnen, historia, religion, föräldrar, fädernesland. Man fick också vid en 

offentlig fest höra en jude, på vers gratulera en Finsk deputation och 

erinra om huru deras förfäder tillsammans kämpade vid Lützen – för 

protestantiska läran! Man ser ofta judar skrifva »vår litteratur börjar i den 

nordiska mytens dunkla natt» och en skref en gång en bok som han 

kallade »Vårt Land och Folk». Det var en styf karl! En sådan stor kärlek 

till vårt land och folk har också icke blifvit obelönad – och att judarne 

älska vårt land högt, ja högre än sitt eget – derpå ha vi mångfaldiga bevis, 

och att Svenska nationen besvarat denna kärlek tror jag icke att judarne 

förneka. Så stor var judarnes patriotism för sitt nya fädernesland att de 

vid 1869 års Riksmöte anhöllo som en rättighet – hvilket vi sjelfva anse 

som en besvärlig skyldighet – att få dela statsembetenas tunga börda, och 

Svenska folket mottag tacksamt ett så oegennyttigt offer, hvilket gick 

desto lättare som en döpt och adlad jude satt i Första Kammarens 

talmansstol, hvilken han nyss utbytt mot Lantmarskalkstafven. 

Judarne hafva också genom ett liberalt sätt, frihet från en hel mängd 

fördomar, och storartad frikostighet gjort sig högeligen omtyckta. 

Derföre hafva också landets förnämsta litterära förmågor strömmat till de 

judiska förläggarne och hembjudit dem sina arbeten, hvilka de förut fingo 

sälja för en spottstyfver. Jag vill här endast uppräkna några af de 

förnämsta författarnamnen för att icke onödigtvis spilla tid: 

Almqvist, Bellman, Braun, Bäckström, Carlén, Hedberg, Fru 

Lenngren, Lidner, Ling, Mattis Lundström, Bernhard Elis Malmström, 

G.H. Mellin, Nicander, Viktor Rydberg, Mari Sofi Schwartz, Snoilsky, 
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Per Sparre, Stagnelius, Topelius, Wallin, Wirsén, Vitalis. Att Svenska 

litteraturen under så gynsamma förhållanden skulle ta en ny fart och 

blomstra upp insåg hvarje tänkande, som vet, att det är förläggaren som 

bestämmer hvad som skall tryckas, det vill säga: litteraturen, och hvad 

som skall förbli otryckt! 

Att en fremling lättare och med mera fördomsfri blick skulle kunna 

döma öfver Svenska litteraturen insågs rätt snart af Professorerna i ämnet 

vid rikets båda Universitet, hvarföre de skyndade att nämna tvenne 

judynglingar till docenter d.v.s. till sina efterträdare. Lifvade af exemplet 

skyndade en Juris professor, hvilken studerat den Judiska rätten och 

insett dess stora företräden för den enskilde som för det allmänna att 

nämna en ung jude till sin underlärare i Svensk rätt. 

Vi se sålunda att det är förtal då man föreburit att judarne endast äro 

hågade för handel, och vi inse detta ändå klarare då vi betrakta dem på 

Sg avlägsnade ur MS två blad i Olle Montanus tal på arbetarförbundet 

Nordstjärnan varav det ena (pag. »278»–»279») som innehåller den 

ovan citerade texten återfunnits (se »Tillkomst och mottagande» s. 296, i 

manuskriptbeskrivningen ovan s. 51 och dok. nr 6:12). Han ersatte de 

avlägsnade bladen med ett blad innehållande en halv sida text 

(pag. »278b, 279, 280, 281»; i SV 235:31–236:4, t.o.m. »alltid skall»). 

 

239:19 / 286 e »illustrerad m.m.»: 

Nej mina unga vänner, utbrast recensenten i slutet, I skrifven för att bli 

prisbelönta, och det blifven I, så länge I skrifven om ingenting ty temat 

var »jag» o.s.v. 

Struket med bläck. 

 

247:34 / 294 e »avritat»: 

i afritartidningar hvilka förbundit sig att aflemna ett visst antal, vanligen 

52, storheter om året. Det var en statsman, en herre som låtit välja sig till 

riksdagsman och sedan pratat och bråkat tills hans namn genom ofta 
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omnämnande och omtryckande blifvit innött i allmänhetens öron och 

ögon – ingenting vidare. 

Struket med bläck och ersatt med »5 gånger.» 

 

258:25 / 307 e »åv!»: 

Falk gick ombord utan att göra vidare motstånd; båtkarlarne hissade 

på och snart gick Uria för en refvad märssegelkultje ut genom stora 

Sjötullen. 

Struket med bläck. 

 

280:26 / 334 e »kläde!» och avskiljningstecken (i form av tre asterisker): 

Svenska Nationen har förlorat hvarje spår af den ridderlighet den sagt 

sig ega! 

Struket med bläck. 
 

288:30 / 344 e »i höst!»: 

Jag besöker honom ibland, dem rättare! Det är som att komma till en god 

brasa efter att ha vandrat i höstregn [föregående ord svårläst]! Jag är icke 

den som går i andras hus för att sedan göra interiörer, men – jag tror, 

efter hvad jag sett, att 

Struket med bläck och ersatt med »Jag vet mycket litet i qvinnofrågan ty 

den rör mig icke, men jag tror, efter hvad jag sett, att» 
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Ändringar som har censurkaraktär  

I detta avsnitt sammanställs i princip samtliga ändringar som har censurkaraktär. Flera 

av dem redovisas också på andra ställen i kommentaren. Den exakta gränsen mellan 

ändringar som har censurkaraktär och de som inte har det är emellertid ibland svår eller 

omöjlig att dra. Bland de ändringar som registreras nedan kan finnas sådana som Sg har 

gjort av andra skäl än censurhänsyn, t.ex. för att åstadkomma en betydelseförskjutning 

eller för att variera uttrycken. Omvänt är det möjligt att ändringar som kunde eller borde 

införlivats med förteckningen inte har kommit med. 

I vilken utsträckning Joseph Seligmann utövat regelrätt förläggarcensur eller gjort 

ansatser till att utöva sådan censur i Röda rummet går inte att avgöra. En rad ändringar i 

MS och U 1 kan vara dikterade av krav eller önskemål från Seligmann men det kan 

också vara fråga om självcensur som Sg ålagt sig. Bevarad brevväxling mellan Sg och 

Seligmann som skulle kunna kasta ljus över ändringarnas uppkomst saknas. Seligmanns 

förslagskorrespondens lär ännu på 1970-talet ha funnits i Hugo Gebers förlagsarkiv 

(Jos. Seligmann & Co övergick 1887 i Hugo Gebers förlag) men har inte gått att spåra 

vid utgivningen av Röda rummet i Saml. Verk 1981, inte heller vid redigeringen av 

föreliggande textkritiska kommentar. 

Vid etableringen av texten har utgivaren dragit konsekvenserna av att 

förläggarcensur inte har kunnat beläggas med säkerhet. Alla ändringar som skulle kunna 

vara föranledda av – eller rent av vara företagna av – Seligman i syfte att censurera 

texten har attribuerats till Sg och följaktligen medtagits i denna.  

Sg tog i åtminstone två fall hänsyn till Seligmanns önskemål i samband med 

slutredigeringen av Röda rummet. Dels lyfte han ut det tjugotredje kapitlet, 

»Menniskors öden», som Seligmann kritiserade – »Synes mig utan saknad kunna utgå! 

JSn» har denne anmärkt i marginalen i MS vid början av kapitlet (Sg använde dock en 

del av texten till detta i det nuvarande tjugofemte kapitlet »Sista brickan»); det utlyfta 

textpartiet citeras i sin helhet ovan ss. 74–79 och återges i dok. nr 6:11. Dels sökte han 

efterkomma Seligmanns önskemål om ett försonligare slut i romanen och skrev en 

epilog, som han dock drog tillbaka och publicerade först senare (se »Tillkomst och 

mottagande», ss. 296–297). 
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Om det är Seligmann som skrivit »Utgår» i MS vid den sedermera strukna 

inledningen till femte kapitlet (se ovan s. 51 och dok. nr 6:5) – vilket förefaller högst 

troligt – har han påverkat slutredigeringen även på detta ställe. 

 

Förteckningen nedan upptar ändringar i MS och U 1 som har sådan karaktär – 

avlägsnanden av antisemitiska inslag och av andra inslag som kunde tänkas väcka anstöt 

– att man kan misstänka att det föreligger någon form av »censur». 

Ändringarna överallt av bokförläggarens namn »Moses» till »Smith» (se i 

förteckningen nedan t.ex. ändringen 57:3) – liksom strykningen av en skildring av hur 

Arvid Falk tycker sig ha krupit för makten, representerad av Moses (i förteckningen 

ändringen 64:29) – innebär att Sg tonar ner den judekritiska tendensen i romanen. Detta 

gäller också bortopererandet av den judetysk-danska brytningen i Smiths/Moses språk (i 

förteckningen ändringarna 59:10–60:36 och 123:1–125:15) och avlägsnandet av 

satserna »inte att någon jude angriper dopet» (198:12 nedan) och »när jag lånar av 

judar» (200:36 nedan). Två blad (= Olle Montanus ’tal’), som varit förkomna och varav 

det ena (235:30 nedan) återfunnits, lyfte Sg förmodligen bort av samma skäl: bladen – 

inte enbart det återfunna utan av allt att döma också det saknade – innehöll antisemitiska 

inslag (jfr Nina Solomins uppsats »Strindbergs judefientlighet fram till 1882» i 

Strindbergiana 11, 1996, s. 13). 

På ett antal ställen i MS har Sg vidare strukit eller bytt ut andra inslag som skulle 

kunna uppfattas som stötande (två strykningar med rödpenna, 264:12 och 265:17, kan 

vara Seligmanns eller någon annans). Mest är det fråga om svordomar (i förteckningen 

nedan ändringarna 46:25, 118:30 m.fl.). Utmönstringen av sådana har fortsatt i 

korrekturet. Ett textparti, där Sg förstucket anklagar de religiösa tidskrifterna för att 

appellera till det sexuella, är struket med blåpenna, om av Sg eller Seligmann eller 

någon annan är oklart (82:22 nedan; se »Tillkomst och mottagande», s. 297 ). 

Först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS; först citeras 

den variant till vilken ändrats, därefter den övergivna varianten. Kommentarer till 

ändringarna ges i förteckningen med kursiv stil. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Om inte annat sägs är ändringen gjord med (vanligt) bläck. 

 

  46:25 / 43 var mycket roligare / var fan så mycket roligare 

  57:  3 / 53 Smith – namnet hade han af en öfverdrifven beundran för allt 

amerikanskt tagit sig då han en gång i sin ungdom gjort en liten utflykt 

till det stora landet – / Moses 

 

I Smiths/Moses repliker på pp. 55–58 i MS (i SV: avsnittet 59:10–62:16) har Sg på 

närmare 200 ställen eliminerat hans judetysk-danska brytning, mestadels genom att 

skriva över (överlagra) i själva texten (det är emellertid ibland svårt att avgöra om 

ändringar alls har gjorts eller, när det går att konstatera att ändringar företagits, att 

urskilja den underliggande texten; de aktuella MS-sidorna återges i faksimil i 

dok. nr 6:6). Här ges tio exempel på sådana ändringar i Smiths/Moses repliker: 

  59:10 / 55 God dag, god dag! / Ko-ta, Ko-ta! 

  59:15 / 55 Jag har icke hört / Jak har icke hert 

  59:21 / 55 låta trycka / låte tricke 

  59:31 / 55 Herrn vet ju / De ved ja 

  59:34 / 56 Den med Stearinljusen / Den med de Stearinljus 

  59:34 / 56 Lika mycket / Lika micket 

  60:13 / 56 bättre än jag gör / pettre än jak ger 

  60:14 / 56 stora, sköna andliga författare / store, schene andlige ferfattere 

  60:18 / 56 Guds skapade verk / Guds skapete verk 

  60:36 / 57 se nu vignetten / se nu den vignett 

 

  62:14 / 58 bad mig göra något som jag inte kan tala om / bad mig kisse hans ref 

  62:22 / 58 åt Smith, och / åt ockraren Moses, och 

  64:29 / 60 litteraturen! Han drack / litteraturen! Han öfverlemnade sig åt dystra 

betraktelser öfver det enkla förhållandet att sakerna i allmänhet voro 

annat än de syntes och han beslöt nästan att återvända till sin förra bana, 

der han åtminstone blef förödmjukad af jemlikar eller sina öfvermän. 
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Han tänkte på huru han stått som en betjentpojke inför den fordne 

bodbetjenten Moses och lydigt uträttat ärender på dennes vinkar. Och på 

hvad grund? Derför att Moses hade magten! Han, frihetsmannen, 

förtryckhataren hade sålunda i första taget krupit för magten, derför att 

det gällde hans egna intressen; för att få vara fri, hade han gjort sig till 

slaf åt råheten, åt penningbegäret! Han insåg att han sjunkit ett par linier, 

att han hade förnedrat sig. Dessa hans vackra tankar som slogo ut fingo 

dock icke vidare fortsätta att utveckla sig till några frukter, ty de afbrötos 

af ovanliga sugande och stickande känslor från magtrakten. Han drack 

  82:22 /   76 ungdom. Falk / ungdom. Der föreställdes under rubriken Oskuld tvenne 

halfnakna, halfvuxna barn med retande former, hvilka badade. Der syntes 

– under rubriken Föd mina Lam – en ung flicka stående på en stätta med 

klädningen upplyftad öfver en charmant engelsk vad, en hög vrist och en 

nätt fot, räckande gräs åt ett lam på andra sidan stättan. Under Hemmets 

frid föreställdes en ung flicka spelande piano, sjungande Sankey och 

visande ett par formfulländade engelska ben. Bönen förrättades af en 

halfvuxen flicka i blotta linnet, med runda axlar och ben. 

Missionsplanscherna voro ännu oskyldigare. Der var oskulden så ren som 

den gått ur skaparens händer. Falk 

118:30 / 119 tusan / fan 

119:31 / 121 ni ska få / ni ska djeflar i mig få 

119:31 / 121 ska’ ta mig f–n / ska djeflar i mig 

 

På pp. 126, första 127, första 128 och andra 127 i MS (i SV: avsnittet 123:1–125:15) 

har Sg fortsatt att ändra i Smiths/Moses repliker, på ca 130 ställen (MS-sidorna återges 

i faksimil i dok. nr 6:9). Här ges tio exempel på dessa ändringar: 

123:  4 / 126 Skönt / Schönt 

123:11 / 126 det stora bolaget / det store bolag 

123:20 / 126 härmed äran inbjuda / härmed ären inbjude 

123:25 / 126 låta göra / låte gere 

123:28 / 127 Gif mig Statskalendern / Gif mig den Statskalender 

123:31 / 127 hafva en stor sjöoffcer / hafva en stor sjöoffceren 
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123:38 / 127 den Ryske Annæorden / den Risske Annæorden 

124:  6 / 127 mycket pengar / micket penger 

124:  8 / 127 Södra Teaterkällarn / Sedre teaterkeller 

124:10 / 127 glömde det vigtigaste / klemte det viktikaste 

 

124:13 / 127 Hvad skall / Hvad faen skall 

170:23 / 193 hin onde / satan 

170:24 / 193 hin onde / satan 

170:28 / 193 såna der / såna der djeflar 

171:33 / 195 Hvem har / Hvem fan har 

176:15 / 201 förbannad / djeflig 

178:25 / 204 och mycket intressantare / och fan så mycket intressantare 

179:  3 / 204 Älskar du mig? Mig? /– Ja, så högt – // Älskar du mig? Mig? / – Ja, så 

högt – som ett djur kan älska ett annat! 

190:24 / 218 Akta re du, så att jag inte lappar dej! /Akta re du, så att jag inte ger dej på 

fulan [dåtida slangord med betydelsen ’vulvan’, ’anus’ el.dyl.]! 

191:  3 / 219 den där halta Olle / den der djefla Olle 

191:  8 / 219 de der arga hundarne / de der satans hundarne 

191:17 / 219 satan / djefvel 

198:12 / 226 dopet, – det / dopet, inte att någon jude angriper dopet – det 

200:36 / 229 en femtia! / en femtia när jag lånar af judar! 

224:10 / 262 dra åt skogen / dra åt helvete 

235:30 / 277 typer. – Jag / Den vigtigaste rolen [---] vi betrakta dem på [texten 

innehåller den återfunna delen av Olle Montanus tal på 

arbetarföreningen; den citeras i sin helhet ovan ss. 80 f. och återges i 

dok. nr 6:12]  

238:  8 / 284 Hvad i Herrans namn / Hvad fan 

256:27 / 306 balldeles förtvifladt / alldeles förbannadt 

256:38 / 306b jolmar gudlighet. / jolmar gudlighet som gamla horan. 

258:20 / 307 ett fult namn / ett fult judnamn 

264:12 / 314 den der schajas / den der satans schajas [»satans» är str med ett tjockt 

streck med rödpenna, om av Sg eller någon annan är omöjligt att säga] 
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265:17 / 315 är sant / är ta mig fan sant [»ta mig fan» är str med ett tjockt streck med 

rödpenna, om av Sg eller någon annan är omöjligt att säga] 

Ändringar i första upplagan 

  12:19 /   6 var på gården, »och där sitter han hela dan» / var på huset, »och der sitter 

han hela dan» 

 

På pp. 55–58 i MS (i SV: avsnittet 59:10–62:16) har Sg, antagligen av slarv eller 

brådska, underlåtit att ändra på följande elva ställen i Smiths/Moses repliker; 

ändringarna har sålunda införts i första upplagan: 

  59:17 / 55 är / er 

  60:13 / 56 Jag / Jak 

  60:22 / 56 gifva / gifve 

  60:38 / 57 sjöförsäkringen / sjöfersäkringen 

  61:  1 / 57 allmänna / allmänne 

  61:  4 / 57 sjöförsäkring / sjöfersäkring 

  61:  4 / 57 Detta / Dette 

  61:  4 / 57 menniskor / mennisker 

  61:22 / 57 Fyra / Fyre 

  62:10 / 58 tiden är / tiden er 

  62:13 / 58 vet / ved 

 

114:36 / 114 tusan / fan 

 

På pp. 126, första 127, första 128 och andra 127 i MS (i SV: avsnittet 123:1–125:15) 

har Sg, antagligen av slarv eller brådska, underlåtit att ändra på följande 15 ställen i 

Smiths/Moses repliker; ändringarna har sålunda införts i första upplagan: 

123:  8 / 126 menniskor / mennesker 

123:36 / 127 stämmorna / stemmerne 

124:  4 / 127 detta / dette 

124:  5 / 127 kallas / kalles 
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124:  7 / 127 professorer / professer 

124:14 / 127 försäkrar / försäkrer 

124:15 / 127 betala / betale 

124:24 / 128 sedlar /sedler 

124:24 / 128 är / er 

124:33 / 128 Derför / Derfer 

124:33 / 128 bara / bare 

125:  8 / 128 brukar / bruker 

125:  8 / 128 göra / göre 

125:10 / 128 kunna / kunne 

125:14 / 127 här / her 

 

170:16 / 192 Drag åt skogen / Drag åt helvete 

171:23 / 194 Visst är / Visst fan är 
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Beskrivning av korrekturet 

Bilagt MS till Röda rummet finns på KB ett andra korrektur – uppenbarligen är det 

fråga om ett halvt arkkorrektur – omfattande romanens sista åtta sidor (ark 23, ss. 353–

360, i textvolymen 284:11–289:33). – Korrekturet återges i sin helhet i dok. nr 6:15. 

Nederst på s. 353 i korrekturet har Sg skrivit: »Önskas [eg. »Onskas»] 3dje Korr. för 

att få se det slutets udd icke blir afbruten genom felaktig sättning. Sg.» Med ’slutet’ 

avser Sg ett postskriptum till Borgs brev som inte finns i MS, utan som han förmodligen 

infört i första korrekturet och som han nu i andra korrekturet företar ändringar i (se 

»Tillkomst och mottagande», ss. 296–297, och Brev 2, ss. 90–91). PS:et finns endast i 

det bevarade korrekturet (s. 360); i U 1 är det avlägsnat. Det hade följande lydelse innan 

korrekturändringarna infördes (det avslutande avskiljningsstrecket tillhör citatet):  

 P.S. Jag hörde, till min ledsnad, att du genom dryckenskap och oordentligt lefverne 

kommit att tänka öfver tillvarons ändamål. På din något omotiverade fråga: Hvad är 

lifvet? som du ställer på mig, kan jag endast svara: Hur skall jag veta det? Jag tror icke 

man kan komma sanningen närmare. 

 Att jag, som icke är författare, lånat svaret af Sverges störste och djupaste skald lär du 

väl märka, och för att angifva källan citerar jag passagen ordagrant. »Hvad är politiken? 

Du svarar: det lär vara Statskunskapen. Hvad är Statskunskapen? Du dricker din granne 

till, slår locket igen på stopet och svarar ingenting derpå.» 

 Om du icke förstår detta, så skall jag uttrycka mig tydligare på ett mera kändt 

kulturspråk, till exempel det Turkiska, och svara dig som så: Bosch! 

________ 

Sgs övriga ändringar i korrekturet återfinns på ss. 357 och 359 i detta. Sgs ovannämnda 

anteckning på s. 353 och samtliga korrekturändringar är gjorda med svart bläck. 
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Strindbergs handskrivna ändringar i det bevarade korrekturet 

Sid- och radhänvisningar avser SV. Först citeras den variant till vilken Sg ändrat, 

därefter den övergivna varianten. 
 
287:14 samling …» – Nej / samling …» Nej 

289:  4 att der ingås så få äktenskap, det är qvinnans fel / der ingås så få äktenskap, 

att det är qvinnans fel 

       15 brinna opp / brinna ner 

 

Efter »der var det inte.» (287:14) finns ett lokaliseringstecken. Förmodligen har Sg 

avsett att ha ett tankstreck också här. 

 

I det avslutande PS:et, som alltså inte kom med i U 1, har Sg gjort dessa ändringar (den 

variant till vilken Sg ändrat citeras först, därefter den övergivna varianten): 

 

veta det? – Jag tror / veta det? Jag tror 

och i stället för / och för 

ordagrant: [nytt stycke] »Hvad är / ordagrant. »Hvad är 

svara dig som så: [nytt stycke] – Bosch! / svara dig som så: Bosch! 

Slut. / ––––  

Ändringar mellan originalmanuskriptet och andra korrekturet 

Före andra korrekturet har Sg och/eller andra i första korrekturet gjort följande 

ändringar – stavnings- och interpunktionsändringar redovisas dock ej – vilka samtliga 

har accepterats i SV, med undantag av 284:35 (det första av två ställen), 285:11, 286:5, 

286:9, 286:14, 286:19, 286:33, 287:14, 287:29, 287:35, 288:17, 289:1, 289:4 (två 

ställen) och 289:32. – Först citeras andra korrekturet, därefter MS. 

 

284:35 ämnar / ämnat 

       35 ritarakademien / målarakademien 
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285:  3 från sina / från sin 

       11 fallne gossar / fallna gossar 

       37 om morgnarne / en gång om dan 

286:  2 en ny kyrka / en egen kyrka 

         4 tre gånger så stor / dubbelt så stor 

         5 förenas med / förses med 

         9 hoptiggda / hoptiggna 

       14 de trogne / de trogna 

       19 ni låta / ni låter 

       27 ritarakademien / Målarakademien 

       30 mot det att Lundell / mot det att L. 

       33 stund sabbatsfriden / stund då sabbatsfriden 

287:14 det var det / der var det 

       17 förströelse / diversion 

       29 sparade / sparde 

       35 du gamle / du gamla 

288:17 intet ljud höres / intet ljud hörs 

289:  1 djefvuln / djefveln 

         3 gifta sig för / gifta för 

         4 der ingås / och der- ingås 

         4 att det är / och det är 

       32 H.B. / P.S. Jag hörde, till min ledsnad, att du genom dryckenskap och 

oordentligt lefverne kommit att tänka öfver tillvarons ändamål. På din något 

omotiverade fråga: Hvad är lifvet? som du ställer på mig, kan jag endast 

svara: Hur skall jag veta det? Jag tror icke man kan komma sanningen 

närmare. / Att jag, som icke är författare, lånat svaret af Sverges störste och 

djupaste skald lär du väl märka, och för att angifva källan citerar jag passagen 

ordagrant: »Hvad är politiken? Du svarar: det lär vara Statskunskapen. Hvad 

är Statskunskapen? Du dricker din granne till, slår locket igen på stopet och 

svarar ingenting derpå.» / Om du icke förstår detta, så skall jag uttrycka mig 

tydligare på ett mera kändt kulturspråk, till exempel det Turkiska, och svara 

dig som så: Bosch! // H.B. 
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Ändringar mellan andra korrekturet och första upplagan 

Efter andra korrekturet har Sg och/eller andra i ett eller flera senare korrektur gjort 

följande ändringar, vilka samtliga, med undantag av ändringen 284:21, har accepterats 

i SV. – Först citeras andra korrekturet, därefter U 1. 

 

284:12 hade / fått 

       17 en slags / ett slags 

       21 hebräiska samt / hebräiska, samt 

285:  7 Nacka / Gröna Jägarn 

       11 fallne gossar / fallna gossar 

       26 tilltaga / grassera 

286:19 hålla efter / »knäppa» 

       29 efterföljd. Smith / efterföljd: Smith 

287:16 vardt alldeles hvit / vardt hvit 

289:  1 djefvuln / djefveln 

       27 behof? Den mannen / behof? – Den mannen 

       30 Far nu väl och låt mig höra om dig. / Farväl alltså, för den här gången! Du 

skall snart höra af mig igen! 

 

PS:et i andra korrekturet är alltså avlägsnat i U 1, men ordet »Slut», som står efter det 

korrekturändrade PS:et, har bibehållits. 
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Förarbeten 

Det bör ha existerat åtskilliga förarbeten till Röda rummet som nu har gått förlorade. 

Det som finns kvar är endast några tidiga anteckningar (dels i ett häfte med rubriken 

»En Tvifvlares Anteckningar», dels i ett häfte med rubriken »Collectanena» etc.), vilka 

kan knytas till planeringen av Röda rummet, en övergiven kapitelrubrik på ett utkastblad 

till ett annat verk samt en preliminär dispositionsplan med omfångsberäkningar skriven 

på ett av de båda bevarade titelbladen i MS. 

Framväxten av romanen speglas framför allt i de talrika ändringarna i MS och i Sgs 

brev från tiden för författandet året 1879, framför allt i de båda brev 29 mars och 5 april 

som Sg skrev till Rudolf Wall, då han erbjöd denne romanen som följetong i Dagens 

Nyheter, och i ett odaterat brev till Seligmann angående en epilog till romanen (se 

»Tillkomst och mottagande», ss. 294–295 resp. s. 297). 

En ofta omtalad s.k. nyckel till romanen saknar intresse för beskrivningen av Röda 

rummets tillkomst. Det rör sig om anteckningar på en papperslapp där 

verklighetsmodellerna till sex av figurerna och tre av tidningarna i boken utpekas. 

Dokumentet, som förvaras i Strindbergsarkivet på KB (Nylin-samlingen, nr 13), dök 

upp och faksimilerades första gången i en artikel i DN 14/7 1922 där det återges i 

faksimil. En del forskare har betraktat det som äkta, dvs. antagit att det är skrivet av Sg. 

Margareta Brundin har emellertid, med hänvisning till att pikturen inte är Sgs, frånkänt 

denne upphovsmannaskapet i broschyren »Röda Rummet 100 år. En utställning i Kungl. 

biblioteket hösten 1979–våren 1980» (se också Gunnar Brandell i Strindberg. Ett 

författarliv, I, 1987, s. 274, och Bo Bennich-Björkmans understreckare »Villospår i 

sökandet efter Strindbergs förebilder» i SvD 14/8 1996). 

Det som bevarats av förarbetena och annat material som har samband med Röda 

rummet – anteckningarna i de två häftena, kapitelrubriken och dispositionsplanen – 

redovisas här nedan. 

 

I. På omslaget till ett litet, hemmagjort häfte som innehåller en serie, delvis aforistiska, 

reflexioner med titeln »En Tviflares Anteckningar» (titeln är skriven med blyerts av 

annan hand än Sgs) finns en senare tillfogad kommentar av Sg: »(Detta, från 1870-talets 

början, tyckes ha ingått i Röda Rummet, och är verkligen af undertecknad / August 
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Strindberg / efter Th H Buckle kanske mest.)». – De spår anteckningarna avsatt i 

romanen inskränker sig emellertid till vissa besläktade tankegångar från Buckle, Platon 

m.fl. i kapitlet »Från andra sidan graven» i Olle Montanus efterlämnade brev, det avsnitt 

som är rubricerat »Strödda anteckningar under promenader i det fria» (i SV 6, ss. 277–

281). – Sg ville 1886 avtrycka hela manuskriptet till »En Tviflares Anteckningar» (och 

placera det på året 1873) i tredje delen av Tjänstekvinnans son, vilket Bonnier motsatte 

sig. Det är numera ederat och kommenterat i SV 21 Tjänstekvinnans son III–IV, 

ss. 253–262, och faksimileras i den textkritiska kommentaren till denna volym. – »En 

Tviflares Anteckningar» har analyserats av Smedmark i avhandlingen 1952, ss. 75–80, 

och av Gunnar Brandell i Strindberg. Ett författarliv, I, 1987, ss. 168–171. – Enligt 

Smedmark bör anteckningarna härröra från tidigast 1872 och senast 1875; flertalet av 

dem är enligt honom sannolikt från åren 1873 och 1874 (avhandlingen 1952, s. 75). – 

Häftet (ca 16,5 × 20 cm), som är sammanställt av vikta blad handgjort papper utan 

vattenstämplar, finns i Uppsala universitetsbibliotek. 

 

II. I ett (28-sidigt, opaginerat) hemmagjort häfte med omslagstiteln »Collectanea / Varia 

/ Miscellanea» (’Notiser [ur andra författares skrifter] / Varia / Blandgods’) daterat 

»MDCCCLXXVIII» (1878) och innehållande »Anteckningar till Svensk Kulturhistoria» 

förtecknar Sg på två av sidorna (sista uppslaget i häftet, dvs. sista sidan samt det bakre 

omslagets insida), den första med rubriken »Till / Röda Rummet», olika företeelser i 

samhället varav en del kom att belysas i romanen. De båda sidorna återges i faksimil i 

dok. nr 6:16. – Smedmark kommenterar häftet i avhandlingen 1952 (s. 163 och s. 360 

not 172). I kommentaren i SV 10 Svenska folket II behandlas häftet på ss. 399–400; där 

faksimileras dessutom framsidan och sex andra sidor (se även kommentaren till SV 8 

Gamla Stockholm, s. 189 samt bildtexterna till bild nr 12 a–d i denna volym). – Häftet 

(ca 10 × 22 cm) är sammanställt av vikta blad av handgjort papper med bokstäverna 

»MH» samt bikupemärke och årtalet 1872 i vattenstämpeln. Det tillhör Nordiska museet 

och ingår i Sgs arbetsmaterial till Gamla Stockholm och Svenska folket (»Samlingar till 

en Svensk Kulturhistoria») som förvaras som deposition i KB. Anteckningarna på de 

båda sidorna under rubriken »Till / Röda Rummet» har Sg gjort dels med blyerts, dels 

med bläck; nästan samtliga är därefter strukna med bläck. Osäkra läsarter är markerade 

med frågetecken inom kursiverad hakparentes efter det svårlästa ordet; osäkra bokstäver 
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i slutet av ett ord markeras på samma sätt; svårlästa passager omfattande ett par ord upp 

till en rad har på tre ställen markerats med uteslutningstecken: 

[Vänstra sidan:] Till 

Röda Rummet. 

Hycklaren Nyström. Den ekonomiskt betrygga[de?] 

dygden 

Expositionskarrierer – 

Festtalarekarrierer. – Phoenix sexan på 

Runebergs[?] mull  Vasenius. 

Aftäckning af Byster med festtalare. 

Rita af Herrgårdar = Biografe[n?] 

Min första Biografi. Wilhelmina 

Porträttera = Målare-lycka. 

[---] 

Fennomani = för en Biffstek 

Pastor Bring 10 Bu[?] – 

Värnpligtig. 

Arbetsbyte = Gör mig stor i dag så skall 

jag göra dig d–t stor imorgon – Porträttet 

och viskskaftet. 

Grafisk öfversigt öfver den Svenska 

Bankrörelsen. Och nagot[?] – 

Exercis- [Excersis-?] (artillerireglement)  

[---] 

Återförsäkringsbolag räddar affäre[n?] 

genom att vingla – 

Försäkringsföreningens medlemmar. 

Oxelösunds aktierna – Cervin – Hallsberg[s?] 

aktierna – Wallenberg – »Skojare!» 

Föreläsning om Grekiska Konstens 

Fulhet med illustr. 
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Hans verksamhet som referent. 

Välgörande Sällskap. Syföreningar. 

 

[Högra sidan:]  En som skrämt sig till ryktbarhet. 

Hjalmar återfinnes afmålad på 

en djurgårdsaffisch betraktande Jättinnan. 

Referat 

[här: vågrät klammer över »Nykterhet» som endast täcker detta ord, 

dvs, med sin mittspets uppåt] 

Nykterhet. 

Arbetare. 

Valmöte. 

[ovan till vänster: lodrät klammer täckande »Arbetare» och 

»Valmöte»] 

Clichéernas Historia – 

I Nykterhets Basunen nr 6, 1878 är Drottning 

Victoria afritad. [---] 

Absintören (Abs. Historia Nykterhets Basunen 

no 9 1878.) 

Av de motiv och uppslag som Sg förtecknat tycks endast en mindre del ha kommit till 

användning vid författandet av romanen. Några exempel: »Porträttera = Målare-lycka» 

(när Lundell gör lycka som porträttmålare, kap. 23), »Försäkringsföreningens 

medlemmar» (Smith/Moses letar fram namn för grundandet av försäkringsbolaget 

Triton, kap. 12), »Hallsberg[s?]aktierna» (Triton-aktierna, se Smedmark 1952 s. 299, 

kap. 23), »Hans verksamhet som referent» (Arvid Falk som referent i riksdagen och på 

Lilla Börssalen, kap. 8 och 12), »Välgörande Sällskap» (Barnkrubban Betlehem, 

välgörenhetsbesöket i Vita Bergen, kap. 13 och 16), »Referat [---] Arbetare» (mötet i 

Arbetarföreningen Nordstjärnan, kap. 24), »Clichéernas Historia» (klichén på Ulrika 

Eleonora, som tidigare fungerat som kliché på Elisabeth av England, kap. 5), 

»Absintören» (Falander i kap. 14 »Absint»). 
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III. På versosidan av ett blad som ingår i utkasten till Gillets hemlighet står: »Röda 

Rummet / Cap. 1: / Stockholm i fogelperspektif. Karambolage i Berns Salong». 

Smedmark anser att kapitelrubriken tyder på att Sg tänkt »föra in Arvid Falk i Röda 

rummet [på Berns] redan i första kapitlet» (Smedmark 1952, s. 339). – Sidan återges i 

dok. nr 6:17; hela utkastet registreras i den textkritiska kommentaren till SV 11. – 

Bladet (ca 24 × 31,5 cm), av handgjort papper utan vattenstämpel, finns i Mörnerarkivet 

i Örebro universitetsbibliotek. 

 

IV. Den preliminära dispositionsplanen är skriven på versosidan av det ena bevarade 

titelbladet i MS (se ovan s. 49). Sg har där gjort olika beräkningar av det antal sidor som 

romanen skulle få i trycket. – Anteckningarna analyseras och kommenteras i Smedmark 

1952, ss. 172–176. De återges i faksimil i dok. nr 6:1. 

Smedmark analyserar 1952 hur Sg gick tillväga i ett inledande skede vid författandet 

av Röda rummet. Han kommer fram till att Sg på detta stadium hade romanen klar för 

sig endast i mycket stora drag, och att Sgs tillvägagångssätt förmodligen varit detsamma 

under den fortsatta tillkomstprocessen: han arbetar inte utifrån en mer detaljerad plan 

utan han låter romanen ta form successivt under arbetets gång. Här följer ett referat av 

Smedmarks tolkning av anteckningarna på versosidan. 

Sg utgår i sina sifferberäkningar på sidan från att en manussida i folio – det format 

MS hade – motsvarar en sida i oktav i trycket; vidare att 1 ark manuspapper blir, när det 

vikts på mitten, 4 manussidor, och att 1 tryckark i oktavformat blir 16 sidor i trycket.  

Sg bör först ha gjort noteringen »10 / 36 / 3 Delar / 360 sidor. / 1201. hvarje del / 12 

sidor hvarje kapitel / 3 ark hvarje kapitel». När han kastade ner dessa siffror, var 

förmodligen de tre första kapitlen skrivna, dvs. kap. 1 = ss. 1–15, kap. 2 = 16–24, kap. 3 

= 24–36. Med ett beräknat genomsnitt på 12 sidor per kapitel (= 3 manusark per kapitel) 

och en föresats att skriva 3 delar om vardera 10 kapitel (varje del omfattande 120 sidor) 

blir bokens omfång 360 sidor.  

Denna plan på 3 delar har tydligen sedan ändrats och Sg laborerar i nästa 

sifferberäkning med att skriva 4 delar om vardera 6 tryckark: »Del I. / Proletärer / 6 

[tryck]ark = 96 sidor (24 [manus]ark papper) / Del II. / I vårbrytningen. / Del III / 

[senare struket:] Del IV.» Beräkningen torde ha gjorts någon gång efter det att kap. 9 
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fullbordats, detta slutar nämligen mitt på s. 97, dvs. nära talet 96. 4 delar om vardera 6 

tryckark = 24 tryckark. 24 tryckark à 16 sidor = 384 sidor. 

Utöver dessa planer finns emellertid ett tredje alternativ. Till höger om den förra 

noteringens »(24 ark papper)» står »7 tryckark» och därunder »28 ark skrifpapper[?]». 

Sg planerar nu återigen 3 delar, han stryker »Del IV» i föregående beräkning. Varje del 

skall nu omfatta 7 tryckark. 3 delar om vardera 7 tryckark = 21 tryckark. 21 tryckark à 

16 sidor = 336 sidor. Kanske har beräkningen gjorts efter det att kap. 12 skrivits, detta 

slutar nämligen på sidan 112, sidantalet i var och en av de planerade 3 delarna. 

Ännu i den tredje planen har Sg tänkt sig »Proletärer» som en första del eller 

avdelning och »I vårbrytningen» som en andra. Men i det bevarade (opaginerade) bladet 

med innehållsförteckning i MS återfinns endast »Afdelning I», »Proletärer» har ersatts 

med rubriken »I Vårbrytningen». I själva romantexten i MS står över kap. 1 

»Stockholms i fogelperspektiv» (p. 1) enbart »Första Afdelningen», som strukits; någon 

rubrik »Andra Afdelningen» finns inte. Sg fullföljde inte heller plan 3. 
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

Sida  Sida 

i SV  i MS 

 

    7 –     1 

  10 –     3 

  13 –     6 

  16 –   opaginerad 

  19 –   16 

  22 –   19 

  25 –   22 

  28 –   25 

  31 –   28 

  34 –   31 

  37 –   34 

  40 –   37 

  43 –   40 

  46 –   42 

  49 –   45 

  52 –   48 

  55 –   50 

  58 –   54 

  61 –   57 

  64 –   59 

  67 –   62 

  70 –   65 

  73 –   67 

  76 –   70 

 

 

 

  79 –   73 

  82 –   75 

  85 –   79 

  88 –   81 

  91 –   84 

  94 –   87 

  97 –   90 

100 –   93 

103 –   97 

106 – 102 

109 – 106 

112 – 110 

115 – 114 

118 – 118 

121 – 122 

124 – 127 

127 – 129 

130 – 133 

133 – 136 

136 – 140 

139 – 144 

142 – 148 

145 – 152 

148 – 157 
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151 – 162 223 – 261 

154 – 166 226 – 264 

157 – 171 229 – 268 

160 – 176 232 – 272 

163 – 181 235 – 276 

166 – 185 238 – 284 

169 – 190 241 – 288a 

172 – 195 244 – 289 

175 – 199 247 – 292 

178 – 203 250 – 297 

181 – 206 253 – 301 

184 – 210 256 – 305 

187 – 214 259 – 308 

190 – 218 262 – 312 

193 – 221 265 – 315 

196 – 224 268 – 318 

199 – 227 271 – 322 

202 – 231 274 – 325 

205 – 234 277 – 330 

208 – 236 280 – 333 

211 – 240 283 – 337 

214 – 243 286 – 341 

217 – 246 289 – 344 

220 – 250  
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Textläget 

Strindbergs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Epilog till Röda 

rummet i SV. Första upplagan (1882) och andra upplagan (1890) har använts som 

komplementtexter. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med rubriken »Epilog» och Sgs anteckning (med blyerts) 

»(till Röda Rummet som aldrig trycktes emedan författaren tyckte den var för vacker)» 

finns på KB i Stockholm. MS har (se nedan s. 109) tjänat som TR-MS till U 1. 

Upplagor på svenska 

1. Första upplagan (U 1) med rubriken Epilog och underrubriken till Röda Rummet 

(hvilken aldrig trycktes) ingår i fjärde årgången (1882) av Literärt Album (ss. 187–192), 

en årlig kalender som redigerades av Gustaf Meyer. Kalendern trycktes i Lund av 

Fr. Berlings boktryckeri och stilgjuteri och utkom under perioden 14–19/12 1882 på 

Oscar L. Lamms förlag i Stockholm. Sg har sannolikt korrekturläst texten. 

 

2. Andra upplagan (U 2) med rubriken Epilog till röda rummet ingår i Tryckt och 

Otryckt II (ss. [28]–34) som trycktes i Stockholm av Alb. Bonniers boktryckeri och 

utkom under perioden 13–19/6 1890 på Albert Bonniers förlag i Stockholm. Sg torde ha 

korrekturläst texten. 

 

3. Tredje upplagan (U 3) med rubriken Epilog till röda rummet ingår (ss. [321]–327) i 

häfte nr 54 av SRoB, band IV (se presentationen av SRoB i början av sviten med 

textkritiska kommentarer). 

 

4. Fjärde upplagan (U 4) med rubriken Epilog till röda rummet ingår i Fabler och 

smärre berättelser (ss. 70–74) som trycktes i Stockholm av Alb. Bonniers boktryckeri 
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och utkom som enkronasbok under perioden 25/2–3/3 1909 på Albert Bonniers förlag i 

Stockholm. 

Upplagor på främmande språk 

Epilogen till Röda rummet ingår i Emil Scherings tyska översättning Das rote Zimmer 

1905 (se ovan s. 13) och i Ellie Schleussners engelska översättning The Red Room 1913 

(se ovan s. 14). 
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Utgivarens egna ändringar 

Först citeras SV, därefter MS. Om formen i U 1 avviker från formen i MS, citeras även 

den förra. 
 
305:31 Falk / Borg 

306:30 dotter, då / dotter, [ny rad] då [i U 1: dotter. [ny rad] Då] 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Först citeras U 1, därefter MS. 

 

304:16 hvilken / som 

       22 efter, rappningen / efter, och rappningen 

305:  2 dertill / till 

         4 mun, en / mun och en 

       26 har han den / har den 

307:  8 I om I inte behagen / Ni om Ni inte behaga 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Först citeras MS, därefter U 1. 

 

304:18 nerrökta / nedrökta 

       27 kärlek nästan / nästan kärlek 

       29 rännstenen en grönskande / rännstenen grönskande 

305:19 fruns rum, och han hade lagat låsen i herrns rum, och han hade köpt / fruns 

rum, och han hade köpt 

       24 stannar / stannade 

       34 småa / smula 

       34 bredare och mattan / bredare, mattan 

       34 möbeltyget och pendylen / möbeltyget, pendylen 

306:  8 påstod och / påstod samt 

307:  2 förödmjukelser / förödmjukelse 

       26 Slut. / [saknas] 
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Ändringar i andra upplagan 

Följande ändringar har bedömts vara gjorda av Sg i korrektur (först citeras U 2, 

därefter U 1): 

 

304:20 mansålder; grunden / mansålder; och grunden 

307:  9 lyckliga! / lyckliga! Varen så god bara! 

       16 långliga / långa 

 

Dessa tre ändringar har tillförts texten i SV. 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS till Epilog till Röda rummet finns i KB (signum: V.f. 196). Det inköptes på 

Stockholms Bokauktionskammare i oktober 1944 (KB:s accessionskatalog, 1944/20:1) 

och är nu i gråpappersomslag bilagt manuskriptet till Röda rummet. 

MS består av tre folioblad Lessebo Bikupa (ca 22,5 × 38 cm) med årtalet 1876 i 

vattenstämpeln. Texten är skriven med brunsvart bläck på bladens båda sidor, 

rectosidorna är bladnumrerade med violett bläck 1–3; sista ordet »Slut», längst nere på 

fol. 3 recto, är skrivet med violett bläck (texten på fol. 3 verso – ett kort replikskifte på 

åtta rader, som inte tycks ha hört till Epilog till Röda rummet – är struken); en 

ofullständig rubrik överst på fol. 1 recto, »Tjugo        Kapitlet», är struken med violett 

bläck, övriga strykningar och ändringar är gjorda med samma bläck som texten. Vid 

MS:s rubrik »Epilog» har Sg tillfogat med blyerts: »(till Röda Rummet som aldrig 

trycktes emedan författaren tyckte den var för vacker).» – Se dok. nr 6:14. 

MS har tjänat som TR-MS för första utgåvan i Literärt Album 1882 (se brev till 

Gustaf Meyer 13/8 1882). 
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Förteckning över errata 

Följande ändringar har införts i den fjärde tryckningen (1989): 

 tredje tr. har ändrats till 

309:27 en sorts här ant.: en sorts 

310:17 Djurgårdsvaktaren en av Djurgårdsvaktarna 

320:15 diktcitatet är hämtat från 

Klassiska författare i svenska 

witterheten, 1834, tredje häftet, 

där dikten tillskrives Stiernhielm; 

dikten torde dock vara författad av 

någon Stiernhielm-imitatör på 

1600-talet 

verserna återfinns bl.a. i Klassiska 

författare i svenska witterheten, 1834, 

tredje häftet, där de tillskrivs 

Stiernhielm; de torde dock vara 

författade av Olof von Dalin (»Nya 

tiden i Swerige», i Witterhets-arbeten, 

1767) 

321:  2x) lokal där kontroll och stämpling, 

»kröning», av mått, vikter, vågar 

och transportkärl ägde rum 

lokal för kröning, dvs. kontroll och 

stämpling, av mått, vikter och kärl etc.; 

laggkärl och trämått kröntes utomhus 

med järnstämplar som glödgades vid 

öppen eld 
x) motsvarar 320:36 i 1:a–3:e tryckningarna 

 

Följande ändringar kommer att införas i en eventuell femte tryckning:  
 fjärde tr. skall ändras till 

  60:  3 nu,Ibsen nu, Ibsen 

141:33 vattenkaraffinen. vattenkaraffinen – 

178:  1 i häftig gråt i en häftig gråt 

285:38 Skåre; han Skåre; han  [semikolonet kursiveras] 

296:  5 skydd’» blir skydd’», blir 

297:31 en tredje och fjärde upplaga följde 

1880 och en femte 1886 

en tredje upplaga (i två tryckningar) 

följde 1880 och en fjärde 1886 

309:17 »var på huse» »var på huset» 

315:26 Maiard och Bréville Bayard och Biéville 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

I första hand har MS-blad som innehåller textkomplikationer av något slag 

faksimilerats; dessutom återges det bevarade korrekturet, två av förarbetena och Bo 

Bennich-Björkmans promemoria.  

 

Dok. nr 6:1. 2 MS-sidor (titelblad 1, opag.); på rectosidan romanens titel, på 

versosidan påbörjad dispositionsplan och beräkningar av antal ark- och 

trycksidor.  

Dok. nr 6:2. 1 MS-sida (titelblad 2, opag.); på rectosidan romanens titel samt 

noteringar av Sg och andra. 

Dok. nr 6:3. 2 MS-sidor (ett blad med innehållsförteckning, opag.); förteckning över 

romanens 24 kapitel med början på rectosidan och fortsättning på 

versosidan. 

Dok. nr 6:4. 1 MS-sida (pag. »1»); första sidan i första kapitlet med exempel på 

ändring i en kapitelrubrik och på rest av lack (till höger upptill). 

Dok. nr 6:5. 1 MS-sida (pag. »53»); den strukna inledningen till femte kapitlet; i 

marginalen har ordet »Utgår» (troligen skrivet av Seligmann) skrivits 

över med »Qvarstår», vilket i sin tur strukits. 

Dok. nr 6:6. 4 MS-sidor (pag. »55»–»58»); Sg har systematiskt eliminerat de 

judetysk-danska inslagen i Smiths/Moses repliker, i allmänhet medelst 

överlagringar i texten med bläck. 

Dok. nr 6:7. 2 MS-sidor och en lapp (pag. »74»–»75» och en lapp med en ny början 

till »Sjunde Kapitlet»); p. 74 innehåller tillägg och strykningar vilka 

sammanhänger med omskrivningen av pag. 75; den senare som skrivits 

på en separat lapp återges som en egen bild.  

Dok. nr 6:8. 1 MS-sida (pag. »91»): den kasserade inledningen till kap. 9 och en ny 

sådan. 

Dok. nr 6:9. 4 MS-sidor (pag. »126», »127 [1:a]», »128», »127 [2:a]»): Sg fortsätter 

här att eliminera judetysk-danska inslag i Smiths/Moses repliker (jfr 

dok. nr 6:6). 
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Dok. nr 6:10. 1 MS-sida (pag. »169»): den förkastade inledningen till kap. 14 på en 

sida som tidigare varit paginerad »146»; den strukna sidan står nu upp-

och nervänd. 

Dok. nr 6:11. 8 MS-sidor (pag. »251», »252», »253», »254 [tidigare paginerad 

’306b’]», »255 [tidigare paginerad ’306c’]», »256», »257», »258»): 

pag. 251 innehåller en ändring av pagineringen, pag. 252–258 det 

uteslutna kap. 23 (»Menniskors öden»); pag. 306b och 306c är de till 

kap. 25 (»Sista brickan») flyttade sidorna, som tidigare varit paginerade 

»254» och »255».  

Dok. nr 6:12. 4 MS-sidor (pag. »278», »279», »278b, 279, 280, 281», »282»): 

pag. 278–279 är det uteslutna blad som återfunnits och som innehåller 

judesatir – bladet paginerat 280–281 är fortfarande försvunnet.  

Dok. nr 6:13. 4 MS-sidor (pag. »305», »306a», »306b», »306c»): pag. 306b och 

306c, de båda sidor som flyttats till kap. 25 (»Sista brickan») var 

tidigare paginerade »254» resp. »255».  

Dok. nr 6:14. 1 MS-sida (Epilog-manuskriptets första sida, bladpag. »1») med Sgs 

blyertsnotering »(till Röda Rummet som aldrig trycktes emedan 

författaren tyckte den var för vacker)». 

Dok. nr 6:15. Det bevarade andra korrekturet till romanens sista åtta sidor, ark 23, 

ss. 353–360. 

Dok. nr 6:16. Ur »Collectanea Varia Miscellanea», sista uppslaget i häftet, dvs. de två 

sidor med anteckningar som förebådar Röda rummet.  

Dok. nr 6:17. Versosida av ett blad som utgör utkast till Gillets hemlighet, med 

rubriken »Röda Rummet / Cap. 1: / Stockholm i fogelperspektif. 

Karambolage i Berns Salong» [karambolage dels biljard- och allmän 

spelterm, dels ’sammanstötning’, ’trassel’, ’villervalla’]. 

Dok. nr 6:18. Bo Bennich-Björkmans »PM angående (främst) problem att avgöra om 

[det] föreligger nysättning eller ej mellan olika tidiga upplagor av Röda 

rummet [---] 2.9.92».  
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Dok. nr 6:1. 2 MS-sidor (titelblad 1, opag.); på rectosidan romanens titel, på versosidan 
påbörjad dispositionsplan och beräkningar av antal ark- och trycksidor. 





Dok. nr 6:2. 1 MS-sida (titelblad 2, opag.); på rectosidan romanens titel samt noteringar 
av Sg och andra.



Dok. nr 6:3. 2 MS-sidor (ett blad med innehållsförteckning, opag.); förteckning över 
romanens 24 kapitel med början på rectosidan och fortsättning på versosidan.





Dok. nr 6:4. 1 MS-sida (pag. »1»); första sidan i första kapitlet med exempel på ändring 
i en kapitelrubrik och på rest av lack (till höger upptill).



Dok. nr 6:5. 1 MS-sida (pag. »53»); den strukna inledningen till femte kapitlet; i 
marginalen har ordet »Utgår» (troligen skrivet av Seligmann) skrivits över med 
»Qvarstår», vilket i sin tur strukits.



Dok. nr 6:6. 4 MS-sidor (pag. »55»–»58»); Sg har systematiskt eliminerat de judetysk-
danska inslagen i Smiths/Moses repliker, i allmänhet medelst överlagringar i texten med 
bläck.









Dok. nr 6:7. 2 MS-sidor och en lapp (pag. »74»–»75» och en lapp med en ny början till 
»Sjunde Kapitlet»); p. 74 innehåller tillägg och strykningar vilka sammanhänger med 
omskrivningen av pag. 75; den senare som skrivits på en separat lapp återges som en 
egen bild.







Dok. nr 6:8. 1 MS-sida (pag. »91»): den kasserade inledningen till kap. 9 och en ny 
sådan.



Dok. nr 6:9. 4 MS-sidor (pag. »126», »127 [1:a]», »128», »127 [2:a]»): Sg fortsätter här 
att eliminera judetysk-danska inslag i Smiths/Moses repliker (jfr dok. nr 6:6).









Dok. nr 6:10. 1 MS-sida (pag. »169»): den förkastade inledningen till kap. 14 på en sida 
som tidigare varit paginerad »146»; den strukna sidan står nu upp-och nervänd.



Dok. nr 6:11. 8 MS-sidor (pag. »251», »252», »253», »254 [tidigare paginerad 
’306b’]», »255 [tidigare paginerad ’306c’]», »256», »257», »258»): pag. 251 innehåller 
en ändring av pagineringen, pag. 252–258 det uteslutna kap. 23 (»Menniskors öden»); 
pag. 306b och 306c är de till kap. 25 (»Sista brickan») flyttade sidorna, som tidigare 
varit paginerade »254» och »255». 

















Dok. nr 6:12. 4 MS-sidor (pag. »278», »279», »278b, 279, 280, 281», »282»): 
pag. 278–279 är det uteslutna blad som återfunnits och som innehåller judesatir – bladet 
paginerat 280–281 är fortfarande försvunnet.









Dok. nr 6:13. 4 MS-sidor (pag. »305», »306a», »306b», »306c»): pag. 306b och 306c, 
de båda sidor som flyttats till kap. 25 (»Sista brickan») var tidigare paginerade »254» 
resp. »255».









Dok. nr 6:14. 1 MS-sida (Epilog-manuskriptets första sida, bladpag. »1») med Sgs 
blyertsnotering »(till Röda Rummet som aldrig trycktes emedan författaren tyckte den 
var för vacker)».



Dok. nr 6:15. Det bevarade andra korrekturet till romanens sista åtta sidor, ark 23, 
ss. 353–360.

















Dok. nr 6:16. Ur »Collectanea Varia Miscellanea», sista uppslaget i häftet, dvs. de två 
sidor med anteckningar som förebådar Röda rummet. 



Dok. nr 6:17. Versosida av ett blad som utgör utkast till Gillets hemlighet, med rubriken 
»Röda Rummet / Cap. 1: / Stockholm i fogelperspektif. Karambolage i Berns Salong» 
[karambolage dels biljard- och allmän spelterm, dels ’sammanstötning’, ’trassel’, 
’villervalla’].



Dok. nr 6:18. Bo Bennich-Björkmans »PM angående (främst) problem att avgöra om 
[det] föreligger nysättning eller ej mellan olika tidiga upplagor av Röda rummet [---] 
2.9.92». 
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