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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 7, Kulturhistoriska Studier. 

 

Redigeringsprinciper och redovisning i den textkritiska kommentaren 

SV 7 innehåller August Strindbergs samlingsvolym Kulturhistoriska Studier (1881), 

samt i en särskild avdelning, »Övriga texter», ytterligare några texter från samma tid. 

Samtliga femton texter i samlingsvolymen 1881 var tidigare publicerade (1872–1881), 

men bearbetades inför den nya tryckningen. Några av dem fick även nya eller justerade 

rubriker. 

Texterna i antologin Kulturhistoriska Studier har etablerats med upplagan 1881 som 

bastext. Som komplementtexter har fungerat de första upplagorna i tidningar och 

tidskrifter (i några fall även särtryck), samt originalmanuskripten i de fall dessa har 

bevarats. Manuskript har bevarats till sex av de sju uppsatserna i den första delen av 

antologin, »Geografi, Etnografi, Kulturhistoria». Dessa uppsatser har alltså bearbetats 

inför första tryckningarna, då Strindberg i de flesta fall läste korrektur, samt i samband 

med sammanställningen av samlingsvolymen 1881, vilken han också läste korrektur på. 

Som tryckmanuskript tjänade då i allmänhet första upplagorna, inte originalmanu-

skripten. Det finns därför ibland stora skillnader mellan originalmanuskripten och 

antologitrycken. Manuskript har ej bevarats till någon av artiklarna i den andra delen av 

antologin, »Konst, Litteratur». 

För »Övriga texter» följs samma mönster: trycken har fungerat som bastexter, även 

då originalmanuskript har bevarats. Originalmanuskript återfinns dock endast till tre av 

dessa texter. 

De normaliserande och ibland förbättrande ingrepp som skett inför tryckningarna 

accepteras sålunda i SV 7 – bland annat kan man följa hur stavningen i citat av äldre 

texter allt mer anpassas till 1880-talets läsare från manuskript, över första publicering, 

till antologitryck. Samtidigt har ett stort antal sättarmisstag, tryckfel m.m. kunnat rättas 

med hjälp av komplementtexterna. Som vanligt har Strindberg vid korrekturläsningen 
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inte varit uppmärksam på detaljer. Framför allt har person- och ortnamn samt begrepp 

på transkriberade främmande språk (ryska, kinesiska m.fl. språk), verktitlar, liksom 

citeringar på svenska i de franska texterna berett sättarna stora problem. Här har flera av 

de i SV 7 ingående texterna fungerat som komplement, då verktitlar, citat etc. upprepas i 

dessa. 

Grundprincipen i Samlade Verk att bevara ordformer och endast normalisera 

stavningsformer har dock frångåtts i vissa fall i SV 7. När Strindbergs stavning är 

medvetet arkaiserande har den äldre stavningen bevarats (även i kringliggande text i 

citat och referat). Transkriberade kinesiska, ryska etc. person- och ortnamn normaliseras 

inte, om det inte är fråga om mycket välkända orter (Moskva, Vladivostok). Denna 

avvikelse från gängse etableringsprincip ansluter till textetableringen i Gamla Stockholm 

(SV 8, se s. 177) och har utarbetats i samråd med Olle Josephson och Carin Östman, 

vilka också fungerat som experter vid tillämpningen. 

Som sakkunniga vid andra etableringsproblem har Gunilla Allstig Lamos (tyska), 

Gunnel Engwall och Thérèse Eon (franska) och Ritva Maria Jacobsson (latin, grekiska) 

fungerat. Torbjörn Lodén har varit sakkunnig vad gäller översättningar och tolkningar 

av kinesiska i kommentaren. 

Text som i första upplagan är satt i frakturstil återges utan normalisering av 

stavningen men med ett mer läsarvänligt typsnitt (Frutiger) (detta gäller festskriften till 

Nordenskiöld och Palander, se texten s. 197 ff. och nedan s. 234). 

Längre uteslutningar i någon av textförlagorna – oftast gäller det strykningar i 

antologivolymen Kulturhistoriska Studier (1881) i förhållande till ett tidigare tidnings-, 

tidskrifts- eller separattryck – återges för överblickens skull med blockcitat i 

variantförteckningarna nedan. 

 

I variantförteckningarna nedan förtecknas ej smärre förändringar av interpunktion och 

kursivering i fotnoter, uppräkningar, källangivelser o.dyl. mellan originalmanuskript, 

korrektur och tryck, i allmänhet ej heller skillnader mellan versaler och gemener. I SV 7 

följs alltså bastexten, andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), i de allra flesta 

av dessa fall. Justeringar av förhållandet mellan parenteser eller citattecken och 

interpunktionen förtecknas ej, i enlighet med redigeringsprinciperna för Samlade Verk.  
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Fotnoter i Strindbergs texter redovisas som asterisker. Vid några tillfällen har 

placeringen av fotnotsreferensen i SV 7 flyttats till efter ett skiljetecken, för att 

åstadkomma enhetlighet. 

I beskrivningen av tryckta upplagor på franska citeras tryckt text på omslag och 

titelsidor ej med normaliserad typografi; originalen som har titlar etc. med enbart 

versaler återges alltså med versaler. (Normaliserad typografi blir vad gäller de två långa 

franska titlarna missvisande i förhållande till Sgs versaler på titlarna i MS och på 

smutstitelsidor etc.) 

 

Franska texter 

SV 7 innehåller två franska texter. Textetableringen av dessa är gjord av Per Stam och 

Thérèse Eon. Endast obestridliga skrivfel, uppenbara sättarmisstag och feltryck har 

rättats, oftast med stöd i komplementtexterna. Huvudansvaret för etableringen har legat 

på Stam, men etableringen har granskats av Eon, som också svarat på en omfattande 

språklig remiss angående dessa texter. 

Även de franska texterna har etablerats med respektive första upplaga som bastext. 

Textetableringen av Notice sur le Manuscrit de la première traduction de la Chronique 

d’Abulghâsi-Behâder ligger så nära bastexten att det närmast är fråga om en 

diplomatarisk återgivning av första upplagan. För Notice sur les Relations de la Suède 

avec la Chine et les pays Tartares depuis la milieu du XVIIe siecle jusqu’à nos jours är 

textläget något mer komplicerat med två bevarade manuskript vilka fungerar som 

viktiga komplementtexter. 

De franska texterna återges alltså utan språkliga ändringar, enligt samma principer 

som används för de franska texterna i SV 35 och SV 36. Skrivfel och tryckfel som 

korrigerats i SV registreras i variantapparaten. Ändringar mellan manuskript och tryck 

accepteras i etableringen, även de ändringar som innebär förbättringar (t.ex. för att 

undvika upprepningar) – Sg accepterar i princip den typen av korrigeringar i de franska 

texterna.  

Viss uniformering av typografin har gjorts i de franska texterna i textvolymen 

(men ej i förteckningarna i den textkritiska kommentaren). I SV 7 följs de franska 

trycken och fransk typografisk norm såsom den har tolkats utifrån trycken. Detaljer som 
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avviker från denna gemensamma norm i enskilda texter har anpassats till normen. 

Generellt gäller följande: 

Texterna har mellanslag före följande interpunktionstecken: kolon [ : ], semikolon 

[ ; ], utropstecken [ ! ] och frågetecken [ ? ].  

Texterna har däremot inget mellanslag före tre punkter, ex.: »les résines ont été… 

signalées». 

Citationstecken återges med omvänt första tecken och etableras med mellanslag efter 

det första och före det andra tecknet, ex.: « le goût ».  

Notsiffror i franska texter återges genomgående på samma sätt, ex.: »ainsi un 

tableau. (1)» [mellanslag mellan text och notsiffra; upphöjd siffra inom parentes]. 

Fotnotssiffror skrivs på samma sätt, fast ej med upphöjda tecken. 

Beträffande bruket av accenter vid versaler följer SV bas- och komplementtexterna i 

de enskilda fallen; bruket varierar sålunda beroende på förlagan. 

 

Förarbeten 

I allmänhet ges inga upplysningar om förarbeten till de enskilda uppsatserna. I stället 

hänvisas generellt till det utförliga avsnittet »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, 

till Bo Bennich-Björkman, »Utredning för ’Tillkomst och mottagande’ i Samlade Verk 

del 7» (312 s.), se dok. nr 7:1, samt till den av Bo Bennich-Björkman upprättade 

förteckningen över Strindbergssamlingarna i Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv 

(manuskript, utkast, förarbeten, katalogkoncept m.m.), se dok. nr 7:2. 

 

Förkortningar 

Berendsohn 1959 Walter A. Berendsohn, »Strindbergs östasiatiska studier», 

Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. 

Meddelande nr 27, 1959 

VA  Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv (Centrum för 

vetenskapshistoria), Stockholm 



 

  

KULTURHISTORISKA STUDIER 

(1881) 
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Textläget 

Texterna i antologin Kulturhistoriska Studier (1881) har som nämnts ovan (s. 11) 

etablerats med samlingsutgåvan 1881 som bastext. Som komplementtexter har fungerat 

de första upplagorna i tidningar och tidskrifter (i några fall även särtryck), samt 

originalmanuskripten i de fall dessa har bevarats. Manuskript har bevarats till sex av de 

sju uppsatserna i den första delen av antologin, »Geografi, Etnografi, Kulturhistoria». 

Manuskript har ej bevarats till någon av artiklarna i den andra delen av antologin, 

»Konst, Litteratur». 

Textlägena för de enskilda texterna beskrivs i särskilda avsnitt nedan.  

Upplaga på svenska 

Första upplagan med titeln Kulturhistoriska Studier. Med 5 illustrationer (183 s. samt 

2 opag.; 15 × 9 cm) trycktes på  Alb. Bonniers boktryckeri i Stockholm och utkom på 

Albert Bonniers förlag under perioden perioden 2–8 juni 1881 (Svensk 

Bokhandelstidning, nr 23, 1881). Priset var 2 kronor.  

Strindberg erhöll ett honorar på 300 kronor, vilket ej var kopplat till upplagans 

storlek som kom att bli 1 500 exemplar (kontrakt 28/6 1880 och författarreskontra [I], 

samt boktryckeriets arbetsbok 1879–1884, Bonniers förlagsarkiv).  

Tydligen fanns osålda exemplar av Kulturhistoriska Studier kvar arton år efter 

tryckningen, vilka bjöds ut till »Realisationspris» för »1 kr» med nya omslag 1899 

(jfr Anders Ollfors, August Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning, 1987, 

s. 53 ff., och bild nr 4 i textvolymen). 

Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, s. 301 ff. 

Någon ny upplaga av Kulturhistoriska Studier trycktes inte under Strindbergs livstid. 

Inte heller är någon översättning av antologin känd. 

 

I den textkritiska kommentaren används inte beteckningen U 1 för den första upplagan 

av Kulturhistoriska Studier, då de i antologin ingående texterna inte i något fall trycktes 

för första gången i denna samlingsvolym. I stället utgör antologin 1881 oftast i stället 

andra upplagan för de ingående texterna. 



 

 

 



 

Avdelningen  

»Geografi, Etnografi, Kulturhistoria» 
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Sveriges relationer till Kina och de Tartariska  
länderna 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 3–17, 

som bastext. Som komplementtexter har fungerat den sista tredjedelen av artikeln 

»Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar», Framtiden. Tidskrift för fosterländsk 

odling. Utgifven af Carl von Bergen. Ny följd, häfte 9 och 10, 1877 (tr. 1878), ss. 495–

505, ett särtryck av samma artikel, det bevarade originalmanuskriptet till denna artikel, 

samt även delvis bevarade spaltkorrektur till samma artikel (Kungliga 

Vetenskapsakademiens bibliotek, dossier 11 resp. 3 och 6). Ett särtryck av artikeln med 

rättelser av Sgs hand har också studerats (Göteborgs universitetsbibliotek).  

Artikeln i Framtiden framställdes alltså också som särtryck med ny paginering,  

ss. 1–33 (aktuella sidor 23–33) och utan tidskriftstryckets kolumntitel. Särtrycket är i 

övrigt i det närmaste identiskt med tidskriftstexten, dock börjar artikeln högst upp på en 

sida (ej som i trycket i Framtiden nedtill på sidan, efter en annan artikel), vilket medför 

att sidorna genomgående har annat utseende (andra första- och sista-rader m.m.). I övrigt 

har interpunktionen något justerats och något enstaka tryckfel har rättats. Särtrycket 

betraktas här som en andra emission av samma upplaga. 

Ett exemplar av särtrycket, dedicerat till »Den upplyste Doktoren Anton Stuxberg / 

från / Kinamannen / Strindberg», innehåller alltså ett mindre antal efterhandsändringar 

och förstrykningar av Sgs hand (GUB; kopia SgKB doss. 1). En av dessa gäller den här 

aktuella delen av uppsatsen; se nedan s. 43. 

Textförlagorna förkortas: originalmanuskriptet (MS), första upplagan i Framtiden 

(U 1a), särtrycket av första upplagan (U 1b), andra upplagan i Kulturhistoriska Studier 

(U 2), korrektur till första upplagan (K1–K3). 

 

Skillnaderna mellan första upplagan i Framtiden respektive i särtrycket (dvs. den sista 

delen av artikeln) och andra upplagan i antologin 1881 är begränsade. Den utlyfta texten 

har fått en ny rubrik, fotnoter har lyfts upp till brödtext och vice versa. Men Sg har inte 
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gjort någon övergripande revidering av texten. Ett något bearbetat, nu förlorat exemplar 

av särtrycket bör ha tjänat som tryckmanuskript för antologitexten. (Av de smärre 

skillnader som föreligger mellan tidskriftsartikeln och särtrycket framgår att det senare 

har tjänat som tryckmanuskript; samtliga justeringar i U 1b slår igenom i U 2.) 

Genomgående hänvisas till särtrycket (U 1b; inte till U 1a, dvs. trycket i Framtiden) i 

förteckningarna nedan. 

Arbetsprocessen som ledde fram till Framtiden-artikeln kan följas i det bevarade 

originalmanuskriptet, det delvis bevarade spaltkorrekturet (en äldre och några nyare 

delar, inklistrade i ett utkast till en bibliotekskatalog och i utkast till en fransk 

avhandling i samma ämne), samt i några tillägg till korrekturen, handskrivna på 

folioblad. Arbetsprocessen beskrivs utförligare i »Tillkomst och mottagande» i 

textvolymen, ss. 319–332. 

Sg har alltså läst korrektur i åtminstone två omgångar på första upplagan i Framtiden, 

samt minst en omgång på andra upplagan 1881. Det är därför rimligt att välja den andra 

upplagan som bastext. I några fall har utgivaren rättat felaktigheter i U 2 och U 1 – som 

Sg alltså missat trots korrekturläsning – med hjälp av MS och K (kontrollerade mot yttre 

källor såsom bibliotekskataloger m.m.). Detta gäller några författarnamn (Hemmersam, 

Schouten) och boktitlar samt framför allt Kiöpings och Willmans reseberättelser med 

ålderdomlig stavning (vilken bevaras i SV).  

Däremot behålls eventuellt missvisande författarnamn och boktitlar (dessa kan 

uppträda i olika skepnader i skilda källor). Exempelvis anger Strindberg följande (U 2, 

s. 10; jfr texten ss. 16 och 266): »U. Lagerlöff: De Wolfii Sententia de philos. Chinens. 

Lund 1737». Korrekta uppgifter torde vara: Nicholaus Lagerlöf, Dissertatio historico 

philosophica sententiam celeb. Wolfii de Philosophia Sinarum Confucina examinans  

[– – –] (respondent Carl Gustaf Schröder), diss. Lund 1737. Endast författarnamnet 

justeras något i SV (från »Lagerlöff»; den felaktiga initialen behålls). Nicholaus (eller 

Nils) Lagerlöf (1688–1769) är alltså icke identisk med Erland Lagerlöf (1653–1713) 

som uppges i Hans Lindström, Strindberg och böckerna II, 1990, s. 140. Jfr namn och 

titel som anges av Bo Bennich-Björkman, »Strindberg och Henri Cordiers Biblioteca 

Sinica», Kungl Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2004, s. 115: 

Nils Lagerlöf, Sententiam Wolfii de philosophia Sinarum Confuciana, Lund 1737. 
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Vid textetableringen har normalisering och namnstavning följt de vanliga redigerings-

principerna i Samlade Verk. Dock har transkriberade kinesiska personnamn och 

geografiska namn ej normaliserats, utan de av Sg använda formerna har behållits 

(jfr ovan »Särskilda anvisningar»). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2, U 1 samt MS.  

 

  9:  4 /   3 Académie / Academie / [saknas i U 1/MS] 

  9:29 /   3 Siam (1675). / Siam. 1675). / Siam. 1675. (U 1/MS) 

11:  7 /   5 de upptagna / de i noten upptagna / de i noten upptagna (U 1/MS) 

[U 2 och SV har den åsyftade informationen i brödtexten, medan U 1 

och MS har den i en fotnot] 

11:12 /   5 muren»,* / muren *,» / muren*»,  / muren*, 

12:11 /   6 45:o.* / 45*. / 45o*. (U 1/MS) 

14:31 /   8 Mart 22.» / Mart 22. / Mart 22. (U 1/MS) 

15:29 /   9 Trädslag. / Trädslag; / Trädslag: (U 1/MS) 

16:29 / 10 Lagerlöf / Lagerlöff / Lagerlöff (U 1/MS) 

20:14 / 14 generaladjutant.* / generaladjutant*.» / generaladjutant*.» / 

General Adjutant, [jfr nedan i ändringar mellan MS och U 1]  

21:22 / 15 Kanton,* / Kanton*, / Kanton*, / Kanton*  

22:10 / 16 A. Elgqvist. / A. Elgqvist.‛ / A. Elgqvist.» / A. Elgqvist.»  
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1b, därefter MS. Formen i U 1b och U 2 är densamma, om ej annat 

anges. Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1b. 

Belägg för ändringar anges inom hakparentes i radslutet (jfr beskrivningen av 

korrekturen [K] nedan s. 39 ff.). 

 

  9:  8 /   3 handen, redan / handen redan 

  9:  9 /   3 besöktes Kina / besökes Kina 

  9:10 /   3 Skeppz Lieutnant / Skepz Lieutnant 

  9:13 /   3 Kongl. Maj:ts Skepps-Capitaine / Kongl Mayst:tz Skepps-Capitaien 

  9:25 /   3 (Öfvers. [– – –] 1655). / [Öfvers. [– – –] 1655.]; 

  9:28 /   3 om Wäst-Indien … (1675) / om Wäst-Indien eller America … [1675]  

  9:30 /   4 Kirschers’ / Kirschers’s [K3:1m] 

10:  6 /   4 Stiernkikare-Konsten / Stiernkikare Konsten [K3:1m] 

10:21 /   4 (Hoai-Tsong, den [– – –] , dödade [– – –] år.) /  

[Hoai-Tsong den [– – –] dödade [– – –] år.] 

11:  1 /   5 Fr. Coyet, svensk född, holländskt / Fr. Coyet, Holländskt 

11:  5 /   5 Willman blott [– – –] utförligt skildrar. / [(p. c) i MS saknas] 

11:  8 /   5 akademiska / akadem. 

11:  9 /   5 stiftades / stiftas 

11:11 /   5 angerm. / Angerm. [K3:2] 

11:12 /   5 »Den kinesiska muren*», / »Den kinesiska muren*,» (U 2) / 

»den kinesiska muren*, [K3:2] 

11:13 /   5 Afhandlingen, som / Afhandlingen som  

11:21 /   5 Kong-Fu-Tse’s / Kung-Fu-Tse’s (U 2) / Kon-fu-tse’s [K1ä] 

11:22 /   5 urkunderna, rörande [– – –] omnämnda strid, daterad 1716 /  

urkunderna, daterad 1716 rörande [– – –] berörda strid [K2:2m] 

11:23 /   5 Kungl. Biblioteket / K. Biblioteket [K1] 

11:25 /   5 otroligt, att / otroligt att [K2:2m] 

11:25 /   5 överlämnad. / överlämnad, då [K1ä] [K2:2] 
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11:26 /   5 1716–17 / 1716, 17 [K2:2m] 

11:26 /   5 äro, enligt uppgift, bristfälliga, men det är icke /  

enligt uppgift äro bristfälliga och det icke är [K1ä] [K2:2m] 

11:29 /   5 nu, sedan / nu sedan 

11:29 /   5 varit ansedd / skulle ansetts [K1ä] [K2:2] 

11:30 /   5 af kineserna, som säkerligen [– – –], och att plakatet / och kinesarne 

säkerligen [– – –], hvarför plakatet säkerligen [K1ä] [K2:2; K2:2m 

(delvis infört från K1ä)] 

11:33 /   5 K. Bibliotekets katalog [– – –] handlingen. / [saknas i MS] [K2:2m] 

11:37 /   5 Acad. / Academ. 

11:38 /   5 Upsala, 1710 / Upsala 1710 (U 2) / Upsala 1710 

12:  2 /   6 kring Europa. / till Europa. [K2:2m] 

12:  5 /   6 drakarne, / drakarne; [K1] 

12:  6 /   6 mandschuspråket / manchuspråket [K1ä] [K2:2m] 

12:22 /   6 adiciatur / adjiciatur [K1] 

12:30 /   6 Flere Underskrifter / Underskrifter [K1ä] [K2:2m] 

12:31 /   6 –– [avskiljningsstreck] / [saknas i U 2] / [tre asterisker] [K1] 

12:31 /   7 namn, ehuru / namn ehuru [K1ä] 

13:  4 /   7 K. Bibl., / K. Bibl. [K1] 

13:  6 /   7 Afgångsdagens datum angifves sålunda: [– – –]. / Datum angifves 

sålunda: [– – –] som afgångsdag. [K2:4m] 

13:11 /   7 Kaptenens (superkargens?) namn / Kaptenens namn [K1ä] [K2:4] 

13:12 /   7 Ya-Chi-Mong / Ya-Chi-Mong tecknadt [därefter kinesiska tecken] 

[K2:4m] 

13:14 /   7 1742, finner / 1742 finner [K2:4m] 

13:15 /   7 Göteborgska Magasinet / Göteborgska Magazinet [K1 (utan kursiv)] 

[K2:4ä (kursiv)] 

13:16 /   7 1759, N:o 2 / 17559 No 2 [K1] 

13:18 /   7 22 September / 22 Sept [K1] 

13:25 /   7 äro: / äro [K1ä] 

13:25 /   7 Osbecks Resa åren 1750, 51, 52, Sthm 1757 /  

Osbecks Resa åren 1750, 51, 52 tryckt 1757 [K1ä] 
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13:27 /   7 Sthm 1781 / tryckt 1781 [K1ä] 

13:31 /   7 MSS. / MS.S [K1ä]  

13:34 /   7 MSS. / MS.S [K1ä] 

14:  2 /   7 franska / Fransyska 

14:  3 /   8 Dessutom har man [– – –] många / Dessutom skall man [– – –] finna 

[K1ä] 

14:  7 /   8 Han har utgifvit en kort berättelse om [– – –] Milano 1771.) / Han har 

utgifvit en [tomrum med plats för komplettering] [K1ä] 

14:10 /   8 Han nedlade / samt nedlade 

14:10 /   8 ett tal »Om hafvets strömmar». Osbecks //  

ett tal Om hafvets strömmar / Osbecks 

14:16 /   8 ond, derför / ond derför [K1ä] 

14:21 /   8 vänta, och / vänta och [K1ä] 

14:24 /   8 upptäckter, som / upptäckter som [K1ä] 

14:36 /   8 53 fasc. / 52 (52dra fattas) fasc. [K2:3m] 

14:37 /   8 På engelska, London 1771. / London 1771. [K1ä] 

15:  1 /   8 Denna bok, som / Denna bok som [K1ä] 

15:  1 /   9 Codex / »Codex» [K1ä] [K2:3] 

15:  3 /   9 Li-Schi-Tchin / Li-Tchi-Tchin [K1ä] [K2:3] 

15:  7 /   9 system, men / system men [K2:3m] 

15:  8 /   9 utvecklingsteorierna / utvecklingsteorien [K1] 

15:12 /   9 »den felande länken*». [fotnotstext:] * Mongoler [– – –] Berlin 1822. / 

»den felande länken.» (Mongoler [– – –] Berlin 1822.) (U 2) [= SV] / 

»Den felande länken.» [K1ä] 

15:18 /   9 ape, found / ape found [K2:3m] 

15:19 /   9 China-India / Chin-India [K2:3m] 

15:25 /   9 Under ädla stenar anträffas korall och pärlemor /  

Under Ädla stenar anträffas Korall och Perlemor [K1 (delvis)] [K2:3m] 

15:31 /   9 Vatten- och Stenörter / Vatten-, Sten- [K1 (delvis)] [K2:3m] 

16:10 / 10 iakttages / observeras 

16:13 / 10 Fyrfotingar: / Fyrfotingar i: [K2:3m] 

16:15 / 10 –– / [tre asterisker] 
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16:22 / 10 står ännu / står naturligen [K3:5] 

16:23 / 10  det ideografiska, eller anser kinesiska skriftspråket rent hieroglyfiskt. / 

det ideografiska. [K3:5; K3:5m (infört tillägg justeras)] 

16:30 / 10 (Ebbe Bring och) B. Darin [– – –] (G. Knös) /  

Ebbe Bring och B. Darin [– – –] G. Knös [K3:5m] 

16:27 / 10 materiel, som / material som [K3:6m] 

16:27 / 10 sig för de rullande formerna [– – –] denne fick anställ / 

[–17:34 / 11]  [en sida (p. n) saknas i MS] 

17:37 / 11 ledning. Hemkommen, tjenstgjorde //  

ledning. / Hemkommen tjenstgjorde [K3:7m] 

18:  4 / 11 uppger, att / uppger att [K3:7m] 

18:  5 / 11 handlexikon, och / handlexikon och [K3:7m] 

18:  8 / 12 eger Kgl. Biblioteket / eger K. Biblioteket [K3:7] 

18:12 / 12 vacker, men är, i strid [– – –] anda, uppstäld efter de europeiska språken / 

vacker men är, i strid [– – –] anda uppställd efter europeiska språken 

[K3:7; K3:7m] 

18:17 / 12 Chinesisk Ordbok  / Chinesisk Ordabok [K3:7] 

18:19 / 12 Dictionnaire, innehållande / Dictionnaire innehållande [K3:7m] 

18:25 / 12 2:dra bl. innehåller denna anteckning: Dict. på Caraib. /  

2dra bl. Dict. på Caraib. [K3:7; K3:7m] 

18:31 / 12 härleder sig [– – –] från de / uppstår [– – –] under de [K3:8m] 

18:38 / 12 C.F. Liljewalch, hvilka [– – –] landet, hafva /  

Liljewalch vilka [– – –] landet hafva [K3:8; K3:8m] 

19:  3 / 13 har det kanske mest värdefulla bidraget lemnats af en svensk / har en 

svensk lemnat kanske det mest värdefulla bidraget [K3:9 = MS] 

19:  4 / 13 Theodor Hamberg / Theodore Hamberg [K3:9] 

19:  7 / 13 berättelse om insurrektionens / insurrektionens [K3:9] 

19:13 / 13 dock större / större dock [K3:10] 

19:13 / 13 Medeltidens utmärktaste personlighet [– – –] framhållit. /  

[ej i det ursprungliga MS] [tillägg p. 11b] [K3:10] 

19:20 / 13 levnadsteckningar / biografier [K3:10m (ändring av texten från p. 11b)] 

19:22 / 13 »helgon» / helgon [K3:10m (ändring av texten från p. 11b)] 
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19:22 / 13 kyskhetslöftet / kyskhetslöfte [K3:10m (ändring av texten från p. 11b)] 

19:25 / 12 Stockholm 1847 [– – –] Stockholm 1848 / Sthm 1847 [– – –] Sthm 1848 

[flera förekomster av motsvarande] [K3:8] 

19:30 / 13 Anon.: Dagbok [– – –] (Brochur.) / [ej i MS] [K3:8] 

19:36 / 13 – Loggboks-anteckningar [– – –] Sthm 1856. / Öfversättningsliteraturen 

ha vi icke upptagit, då här icke varit fråga om utförandet af något 

bibliografiskt arbete. [K3:8 (innehåller både formen från MS – som ännu 

ej utgått – och tillägget)] 

20:  2 / 13 kalmukisk furste / Kalmuckfurste [K3:4; K3:4m] 

20:  3 / 13 som, i sammandrag öfversatt, meddelas / 

som i utdrag öfversatt meddelas [K3:4; K3:4m] 

20:  6 / 14 Jenisseiskk / Jenisseisk (U 2) [= SV] / Jenisk [K3:4m–] 

20:  6 / 14 om hvilken stad / hvarom [K3:4m] 

20:  7 / 14 etwa / etwan [K3:4m] 

20:  8 / 14 kann / kan [K3:4m] 

20:13 / 14 Kanefehr, enligt / Kanefehr; enligt [K3:4] 

20:14 / 14 generaladjutant*. [fotnot:] * Jfr Nordberg, flerestädes. /  

General Adjutant, General Major. (Alla de andra voro blott 

Överst Löjtnanter). [K3:4m] 

20:15 / 14 Tobolsk / Tobolski [K3:4m] 

20:17 / 14 Polen / Pohlen [K3:4m] 

20:17 / 14 ur historien. / I Tumin eller //  

ur historien. / Tu-Li-Chen fortfar. I Tumin [K3:4ä] 

20:19 / 14 Tobolsk, träffade / Tobolski. Der treffade [K3:4m] 

20:20 / 14 Gagarin, som anlände / Gagarin som anländt [K3:4m] 

20:20 / 14 Moskva / Moskwa [K3:4] 

20:21 / 14 berättade, att / berättade att [K3:4m] 

20:28 / 14 svenskarne hjelp / dem hjelp [K3:4] 

20:29 / 14 gåfvo / gifva [K3:4] 

20:29 / 14 Residens; och / Residens och [K3:4] 

20:30 / 14 veta, att / veta att [K3:4m] 

20:31 / 14 man, af / man af  
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20:31 / 14 300 svenskar. Det der är ju rätt artigt. Och ändå //  

300 Svenskar. / Det där är ju rätt artigt! / Och ändå [K3:4] 

21:  1 / 14 Leipzig 1781*. [fotnot:] * Omtryckt flera gånger på flera språk. /  

Leipzig 1781 (omtryckt flera gånger på flera språk). (U 2) [= SV] / 

Leipzig 1781.  

21:  6 / 15 dekoreringen, år / dekoreringen år [K3:3] 

21:  9 / 15 Peking. Något // Peking. / Något [K3:3] 

21:  9 / 15 L:s / L’s [K3:3] 

21:11 / 15 berättar, att / berättar att [K3:10m] 

21:13 / 15 derstädes / i Kanton [K3:10] 

21:13 / 15 Ostindiska kompaniets / O. Kompaniets [K3:10] 

21:15 / 15 Hau, Hau, Hauti, Sui-Tai / Hau, Hau, Hauti, Sui-Tai [K3:10] 

21:19 / 15 Hans Maj:t / Hans M.t [K3:10] 

21:21 / 15 vicekonung i Kanton*, innehåller /  

vicekonung i Canton* innehåller [K3:10m] 

21:23 / 15 handeln, dock / handeln dock [K3:10m] 

21:23 / 15 bevisande / antydande [K3:10] 

21:28 / 15 (chau hwui) [– – –] (schin chin) [– – –] (pin ching) /  

(chau hwui) [– – –] (schin chin) [– – –] (pin ching) [K3:10] 

21:34 / 15 för kinesen / för kineserna 

21:34 / 15 Kungl. / Kongl. 

21:34 / 15 Biblioteket och [– – –] delvis riktig / [delvis textbortfall i MS 

p.g.a. skadat blad] 

21:34 / 15 Göteborgs museum / Göteborgs museum* [fotnot:] * Hvars 

exemplar välvilligt blifvit författaren af denna uppsats tillstäldt. 

22:  3 / 15 Göteborgs-exemplaret / Göteborgs exemplaret 

22:  3 / 15 anteckning: / anteckning, som borde lemna antydan om bokens 

uppkomst, men som verkat förvillande 

22:  4 / 15 Yín vân t’schi lìå / Yīn vân tˇschi’ liå 

22:  8 / 16 Hong-Kong / Hong Kong 

22:14 / 16 två herrar / två »magistrar» 

22:15 / 16 titeln, der / titeln der 
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22:16 / 16 ett bibliotek eller en boklåda / hans bibliotek eller boklåda 

22:18 / 16 stockarne». / stockarne» (typerna).  

22:18 / 16 Om bokens tillkomst [– – –] varit linierade. /  

[–23:13 / 17] Om bokens tillkomst [– – –] varit understrukna. (U 2) [= SV] /  

[ej i det ursprungliga MS] [tillägg p. 12b; ersätter följande text, se 

blockcitat:] 

   Emellertid tros boken vara tillkommen under påverkan af amerikanare och 

anses till och med tryckt af dem. en uppgift i Petermanns Geographische Mitth. 

låter t.o.m. förstå, att dessa amerikanare heta Dr Cummings och Abeel, hvarom 

nog en analys af de långa och många företalen skulle lemna visshet. Boken 

synes vara skrifven för europeer ty nomina propria äro linierade, utom i 

företalen och att den kompilerats före 1844, framgår af innehållet ty Carl Johan 

uppges såsom »Nu regerande». 

22:29 / 16 det samma, som / det samma som [K2:1m (ändring av texten 

från p. 12b)] 

23:12 / 17 öfversätta, om / öfversätta om [K2:1m (ändring av texten från p. 12b)] 

23:14 / 17 Sverige beskrifves såsom / Landet beskrifves såsom 

23:17 / 17 beskrifves så: / beskrifves så 

23:20 / 17 (Bernadotte), Fo-Lang-Sy / (Bernadotte) Fo-Lang-Sy [K2:1m] 

23:24 / 17 (Danmark), förenades med Sverige på Wienkongressen /  

(Danmark) förenades på Wien-Kongressen 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras MS, därefter U 1b. Formen i U 1b och U 2 är densamma, om ej 

annat anges. Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1b.  

Intressanta iakttagelser i korrekturen [K] anges inom hakparentes i radslutet 

(jfr beskrivningen av K nedan s. 39 ff.). 

 

  9:16 /   3 I: Beskrifwes / I: Beskriwes  

  9:22 /   3 aff een Rysk / af een Rysk 

  9:25 /   3 thet Tartariske Kriiget / thet Tartariske Kriig  

  9:27 /   3 Hemmersam / Hemmerson  

  9:28 /   3 Schouten / Schovten  

10:  4 /   4 Snällheet [– – –] synnerheet / Snällhet [– – –] synnerhet [K3:1 = U 1] 

10:15 /   4 som the / som de 

10:17 /   4 bleff / war // bleff, war 

10:19 /   4 uthsäya / uthsäga 

10:27 /   4 oförwarandes / oförvarandes 

10:32 /   4 Baxamboy / Baxambog 

11:17 /   5 Confucius,** / Confucius**, 

12:19 /   6 poterit. / poterit, / poterit. (U 2) 

13:  2 /   7 fortfar / fortfor [K1ä (åter till MS-formen)] 

13:  2 /   7 1766.* / 1766*. 

13:15 /   7 Göteb. Magazinet / Göteb.-Magazinet 

13:25 /   7 resebeskrivningarne / resebeskrivningarna 

14:13 /   8 språk.* / språk*. 

14:36 /   8 Natural-Historia. / Nationalhistorien, [K1ä–] [K2:3–] / 

Naturalhistorien, (U 2) [SV = U 2] 

16:  9 / 10 elgkranium / elg-kranium 

16:25 / 10 äro dåliga.* / äro dåliga*. 

16:34 / 10  Tchong-Koué / Tçhong-Koué  

19:  2 / 11 rapporter.* / rapporter*. 
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19:29 / 12 Sandwichsöarne / Sandwiksöarne / Sandwichsöarne (U 2) 

21:  4 / 15 Peterhof / Petershof [K3:3 = U 1] 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1b.  

 

  9:  1 /   3 Sveriges relationer till Kina och de Tartariska länderna. / (Denna och 

följande [– – –] Marquis d’Hervey de Saint-Denys.) / Sveriges samfärdsel 

// Sveriges samfärdsel 

  9:13 /   3 Skepps-Capitaine». / Titeln på detta sammelverk [– – –] 1675). //  

Skepps-Capitaine*». / [fotnot:] * Titeln på detta sammelverk [– – –] 

1675.  

11:  1 /   5 Battavia». (Fr. Coyet [– – –] begäran.) //  

Battavia*.» / [fotnot:] * Fr. Coyet [– – –] begäran.  

11:30 /   5 inflytelserike / inflytelserika 

12:20 /   6 poterit. / poterit, 

12:34 /   6 Sching-tsu-jin / Sching-tsu-jin 

13:10 /   7 [kinesiska tecken i texten] / [kinesiska tecken i två fotnoter] 

14:26 /   8 »Video ex tuis [– – –] Mart 22. [normal text] [SV: »Mart 22.’»] /  

»Video ex tuis [– – –] Mart 22. [petit] 

14:35 /   8 om det är samma exemplar / om den är den samma 

14:36 /   8 Naturalhistorien / Nationalhistorien 

15:12 /   9 länken.» (Mongoler och tibetaner [– – –] Berlin 1822.) //  

länken*». [fotnot:] * Mongoler och tibetaner [– – –] Berlin 1822.  

[SV (som U 1): »länken’.»] 

16:  5 / 10 Insekterna indelas i: de som / Insekterna indelas i dem som  

16:12 / 10 Skaldjur: Sköldpaddor / Skaldjur: i sköldpaddor 

17:  2 / 11 måleriet. / Bellmans 22:dra Epistel [– – –] – – – – – – – – » / 

Såsom kuriosum [– – –] Oxenstjerna. //  

måleriet*. / [fotnot:] * Bellmans 22:dra Epistel [– – –] – – – – – – – – / 
* Såsom kuriosum [– – –] Oxenstjerna. [två referenser till samma 

notsiffra] 

17:13 / 11 kastanieträn / kastanieträ 
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17:14 / 11 nopkin / napkin 

19:17 / 13 Alphonso / Alphons 

19:29 / 13 Sandwichsöarne [så också i MS] / Sandwiksöarne 

19:34 / 13 Bæckström / Bäckström 

20:  6 / 14 Jenisseisk / Jenisseiskk  

20:18 / 14 Nershinsk / Nershinskoi 

21:  1 / 14 Leipzig 1781 (omtryckt flera gånger på flera språk). //  

Leipzig 1781*. / [fotnot:] * Omtryckt flera gånger på flera språk. 

21:19 / 15 Norge / Norrige 

21:26 / 15 Norige / Norrige [i citerad text] 

22:19 / 16 Tranemo* / [fotnot:] Om Elgqvist se uppsatsen: Svenska Missionärer i 

Kina. // Tranemo* / [fotnot; se blockcitat nedan:] 

 * A. Elgqvist, född i Drengsered 1821, stud. 1845, missionär i Kina 1849–1852. 

Sinolog; ämnade vid sin hemkomst 1853 utgifva en rad för rad fortlöpande 

ordbok öfver Kong-Fu-Tse’s fyra böcker och skref till Hongkong efter rörliga 

stilar; genom oförutsedda mellankommande afbröts det vackra företaget. Se 

vidare hans intressanta bref i Lunds Missionstidning 1850, 51. 

23:13 / 17 varit understrukna / varit linierade 

23:26 / 17 tjugo år.» // tjugo år.» / AUGUST STRINDBERG. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1b, därefter U 2.  

 

  9:20 /   3 III: Beskrifwes / III: Beskrefwes 

  9:21 /   3 beskrefwen / beskrifwen 

10:11 /   4  aff Tartaren / af Tartaren 

10:35 /   4 Lod; Men / Lood; men 

11:21 /   5 Kong-Fu-Tse’s / Kung-Fu-Tse’s 

11:35 /   5 committit / comittit 

11:36 /   5 Locnæus. Upsaliæ / Locnæus Upsaliæ 

12:11 /   6 45o [SV: »45:o»] / 45 

13:  7 /   7 månad, elfte / månad elfte 

13:18 /   7 22 September / 21 September 

13:27 /   7 1769–71 / 1768–71  

13:29 /   7 Handlingar I / Handlingar 1 

14:  1 /   8 tillsamman / tillsammans 

14:19 /   8 Adderingar». / Adderingar.» 

14:27 /   8 fasciculis / fasiculis 

15:  5 /   9 ett slags / att slags 

15:12 /   9 länken». / länken.» 

15:19 /   9 south-west [radklivning; divis även i MS] / southwest 

18:23 / 12 fransk-kinesiska [radklivning; divis även i MS] / franskkinesiska 

19:  9 / 13 Hung-Siu-Tsuen / Hung-Siu Tsuen 

22:16 / 16 boklåda) / boklåda 

23:21 / 17 (Fransman); stor / (Fransman): stor 
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Skillnader mellan texten i Framtiden (U 1a) och i särtrycket (U 1b) 

Som nämnts ovan finns några smärre skillnader mellan texten i Framtiden (U 1a) och 

i särtrycket (U 1b). Skillnaderna vad gäller det här behandlade textavsnittet förtecknas 

nedan.  

Först citeras särtrycket (U 1b), därefter texten i Framtiden (U 1a). I samtliga fall 

följer andra upplagan särtrycket (U 2 = U 1b); även SV följer i dessa fall U 1b/U 2.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sidnummer i U 2, 

U 1b respektive U 1a. 

 

11:23 //   5/24/497 strid, daterad [annan ordföljd i MS] / strid daterad 

16:13 // 10/28/500 hök, örn [= MS] / hök örn 

17:23 // 11/28/501 tryckeri, uppvaktad / tryckeri uppvaktad [saknas i MS] 

19:12 // 13/30/502 Sverige kan / Sverige, kan [= MS] 

22:15 // 16/32/504 pseudonym / psendonym  

22:21 // 16/32/505 utgifvande samtidiga / utgifvande, samtidiga [= MS] 

22:33 // 16/32/505 Vol. XX / Vol XX [= MS] 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till den sista tredjedelen av artikeln i Framtiden är en separat 

avdelad svit folioblad (vattenstämpel 1876, 1877; VA, dossier 11), paginerade a–u. 

Denna del av MS saknar separat rubrik. Två blad saknas i sviten: p. c saknas utan att 

text tycks ha försvunnit, medan p. n tycks ha förlorats med textförlust som resultat 

(motsvarar texten 16:27–17:34). Bladet mellan p. s och p. u är trasigt i övre högra hörnet 

så att pagina och en del av Sgs text saknas. Av allt att döma har bladet varit paginerat t. 

MS är förhållandevis välbevarat, men smutsigt av sättaravtryck. Foliobladen  

(23,5 × 37,5 cm) är skrivna med bläck med Sgs piktur, på recto, med tillägg på en 

versosida (p. f verso). Bladen är vikta 1 gång (förutom att de har vikt marginal till 

höger). P. p är delvis skrivet med numera blålila bläck. Språkliga justeringar är utförda 

med bläck, av allt att döma av Sgs hand; bland annat ändringar från »China» till »Kina» 

etc. (i de senare tilläggen 9b, 11b och 12b stavar Sg landet »Kina»). MS innehåller även 

anvisningar om »Petit» m.m. till sättaren, samt en hel del tumavtryck som torde härröra 

från sättaren. MS har alltså fungerat som tryck-ms till U 1. På baksidan av p. u har Sg 

antecknat: »Hr Kongl. Sekt. Aug. Strindberg.» 

De kinesiska tecken som återfinns bl.a. på p. g är kalligraferade (skrivna/tecknade) 

med bläck, med sämre resultat än de tryckta tecken som återfinns i MS till de tidigare 

delarna av uppsatsen »Kina» i Framtiden (se nedan s. 139). 

Ytterligare tre manuskriptblad, skrivna med bläck med Sgs piktur, har bevarats, 

paginerade 9b, 11b och 12b (VA, dossier 11). Dessa folioblad (TOWGOOD’S EXTRA 

SUPER; ca 20,5 × 32,5 cm) innehåller tillägg till spaltkorrekturet (det ej slaktade), vilka 

har införts i U 1. Paginering med blå penna (bokstaven »b» i 9b med röd penna). På 

p. 11b återfinns på baksidan en kort text (upp och ned i förhållande till texten på bladets 

andra sida): »Yu-Tschi’s död. / Det är ej så, Du har på skämt blott talat! / Att öfvergifva 

mig? Hvi ser Du bort? / O hellre må ditt svärd mig döden gifva / Än » [fortsättning 

saknas]. 

Dessa blad hör till det utvidgade originalmanuskriptet och betecknas i det följande 

som en del av detta. Men de hör genetiskt samman med de bevarade korrekturen och 

behandlas tillsammans med dessa nedan. 

Manuskriptet innehåller förhållandevis många ändringar av Sgs hand.  
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Beskrivning av spaltkorrekturen 

Ett delvis bevarat spaltkorrektur till första upplagan i Framtiden har bevarats i 

dossier 11, VA. Korrekturet består av en lång remsa papper av mindre god kvalitet, vikt 

2 gånger (ger 4 delar). Baksidan är tom. Remsan är märkt »10» med blå penna ovan till 

höger (i högerkanten har också en del bläckkludd strukits med blå penna). Sg har gjort 

ett flertal ändringar med bläck. Av ändringsmönstret framgår att detta är ett tidigt 

korrektur. 

Sg har även återanvänt ett antal senare spaltkorrektur på samma papper som det ovan 

beskrivna, slaktade (dvs. klippta i större eller mindre bitar, mellan några få rader och 

upp emot en trycksida långa), så att endast textens satsyta med korrekturtecknen men 

inte ändringarna bevarats, dels i ett katalogkoncept (4 blad) till 4 kinesiska böcker i 

Göteborgs museum och KB, dels i sitt arbetsmaterial (10 blad) till den franska 

avhandlingen (VA, dossier 3 resp. 6). Av ändringsmönstret framgår att vissa delar av 

dessa inklistrade korrektur är senare än spaltkorrekturet märkt »10»; de tillvaratar 

ändringar och tillägg i detta och på manuskriptbladen paginerade 9b, 11b och 12b. 

Samtidigt framgår att sättaren missat några av Sgs begärda ändringar; dessa icke införda 

justeringar saknas sedan i U 1, som alltså tycks innehålla några fel – om nu inte Sg 

ändrat tillbaka i något nu förlorat korrektur; det senare får i allmänhet anses osannolikt.  

I fortsättningen benämns det tidiga spaltkorrekturet »K1», de slaktade och inklistrade 

spaltkorrekturen i katalogkonceptet »K2» (K2:1–4), och arbetsmaterialet till den franska 

avhandlingen »K3» (K3:1–10). K1 täcker en dryg tredjedel av den sista delen av texten i 

Framtiden (dvs. vad som motsvarar »Sveriges relationer till Kina och de Tartariska 

länderna»), medan K2 och K3 punktvis tillsammans täcker omkring två tredjedelar av 

samma text. 
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Förteckning över bevarade korrektur och tilläggsblad; förkortningar  

Nedan förtecknas vilka delar av korrekturen som bevarats (spaltkorr., tillägg och 

slaktade korr.), med upplysning om vilka sidor dessa textställen motsvarar i U 1a 

respektive Samlade Verk. Sist anges dossier (för K3 signum). 

 

Beteckning Sida och rad i U 1a   Dossier/signum 

  Sida och rad i SV 

 

K1 497:11–500:19 (med insprängda noter)  (doss. 11) 

 11:18–16:4 

p. 9b  [Slutet på artikelns del II.] 

 494:30–495:26, 495:35–36 (not)  (doss. 11) 

 95:12–96:12  

 [Sista meningen i tillägget är ej med i U 2 och SV.] 

p. 11b [Tillägg om Kristina.]   (doss. 11) 

 502:31–503:8   

 19:13–19:24 

p. 12b [Tillägg om A. Elgqvist.]  (doss. 11) 

 504:41–505:27; 505:39–42 (not) 

 22:18–23:13 

K2:1 [Bl.a. m. tillägget om Elgqvist.]  (doss. 3) 

 505:3–37  

 22:20–23:26 

K2:2 497:14–38, 497:43–46 (not); 498:1–12  (doss. 3) 

 11:22–12:30 

K2:3 499:29–40, 499:42–45 (not), 500:1–27.  (doss. 3) 

 14:35–16:14 

K2:4 498:14–26, 498:38 (not).  (doss. 3) 

 13:3–13:21 

 [Observera att de blad som här fått beteckningarna K2:2 och 

K2:4 i VA ligger i annan ordning; enheterna i K2 ligger alltså 

bland andra blad i följande ordning: K2:1, K2:4, K2:3, K2:2.] 
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K3:1 496:1–17  (signum 6:4r) 

 9:30–10:17 

K3:2 496:17–34, 497:4–10; 497:39–42  (6:5v) 

 10:17–10:20, 10:23–11:1, 11:10–11:18, 11:35–11:38 

K3:3 [Saknar korr. ändr.]   (6:16r) 

 503:36–40, 504:1–4 

 20:34–21:9 

K3:4 503:9–34  (6:16v) 

 20:1–20:33 

K3:5 500:30–44  (6:29) 

 16:16–16:25, 16:29–16:34 

K3:6 501:27–43, 501:1–5  (6:35r) 

 17:23–17:27, 17:3–17:22, 16:26–17:2 

K3:7 501:6–26, 502:1–13  (6:35v) 

 17:28–18:30 

K3:8 502:14–21, 502:30–31 (not)  (6:37r) 

 18:31–19:2, 19:25–19:37 

K3:9 505:38–42 (not), 502:22–28  (6:38r) 

 22:19 ff. (annan text i SV), 19:3–19:10 

K3:10 502:29–30, 503:1–8, 504:5–23, 504: 42–43 (not). (6:39v) 

 19:12–19:24, 21:10–21:32, 21:37–21:38 

 [Observera att originalbladet som fått signum 6:39v (i kopian) 

ligger före bladen 6:37 och 6:38 i dossiern i VA.] 

 

I förteckningarna över ändringar mellan MS och U 1 (ovan ss. 25–33 samt nedan 

ss. 121–133) anges med förkortningar vilka ändringar som kan beläggas med hjälp av K 

och tilläggen. Beläggen behöver inte vara exakta vad gäller interpunktion, versaler och 

andra detaljer. 

Om K har MS-formen görs ingen anteckning alls (ändringen i U 1 kan alltså inte 

beläggas). Om formen i U 1 är införd redan i den i K satta texten ges ingen särskild 

markering [ex. endast »K1»]; om en ändring är införd för hand i K läggs ett »ä» till; om 

Sg har markerat i K att han vill göra en ändring (och själva ändringen klippts bort) läggs 
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ett »m» till. Ytterligare två kategorier markeras: en ändring eller markering för ändring i 

K som inte slagit igenom i U 1, markeras med »–»; en ändring som begärts i K1 eller K2 

eller på tilläggsbladen och som införts i ett senare K markeras som ovan endast med 

förkortningen på det aktuella K.  

Alla dessa markeringar anges inom klammer i slutet av den aktuella raden.  

Ändringar i K som endast korrigerar felläsningar i MS behandlas ej här. 

[K1] betyder sålunda att formen i U 1 är införd redan i K1. 

[K1ä] betyder att ändringen mellan MS och U 1 kan beläggas med en ändring i K1. 

[K2:3m] betyder att ändringen mellan MS och U 1 kan beläggas i form av en 

markering i K2:3. 

[K3:10m–] betyder att Sg har markerat en ändring i K3:10 men att denna inte slagit 

igenom i U 1. 

[11bä][K3:10] betyder att tillägget 11b har införts i K3:10. 
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Beskrivning av Stuxbergs särtryck 

Som nämnts ovan har ett bevarat exemplar av särtrycket av uppsatsen i Framtiden ett 

mindre antal efterhandsändringar och förstrykningar av Sgs hand. Det aktuella 

exemplaret är dedicerat till »Den upplyste Doktoren Anton Stuxberg / från / 

Kinamannen / Strindberg» (GUB; kopia SgKB doss. 1). Endast en av ändringarna i 

särtrycket gäller den del av texten som ingår i den här aktuella uppsatsen. Ändringen, på 

s. 27 i särtrycket (motsvarar U 2 s. 8, SV 14:36) överensstämmer med U 2 (och MS). 

Det kan noteras att Sg har rättat detta ställe i två av de bevarade korrekturen, men trots 

detta har det felaktiga ordet tryckts i Framtiden-uppsatsen och i särtrycket. 

S. 27: Nationalhistorien ä t Naturalhistorien. 

Övriga förstrykningar och ändringar finns på sidorna 11, 14, 15, 16, 21 och 22. 

Se vidare kommentaren till »Kina. Några synpunkter och belysningar», nedan s. 140. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet, 
första upplagan respektive andra upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i MS Sida i U 1a Sida i U 1b Sida i U 2 

   9 a 495   23   3 

 12 e 497   25   6 

  15 i 499   27   8 

  18 o 501   29 11 

 21 r 508   31 14 
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Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och 
beskrivning över Asien 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 18–27, 

som bastext. Som komplementtexter har fungerat första upplagan i Geografiska 

sektionens tidskrift, utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Band I, 

1879, nr 6, ss. 1–12, och det bevarade originalmanuskriptet till denna artikel (VA, 

doss. 14).  

Originalmanuskriptet med rubriken »Philip Johan v. Strahlenberg / Och / Hans 

Charta öfver Asien» har fungerat som tryckmanuskript till första upplagan (se nedan 

»Beskrivning av originalmanuskriptet»). 

Texten hade i första upplagan rubriken »Philipp Johann von Strahlenberg / och / hans 

karta öfver Asien.» Under rubriken fanns följande upplysningar: »Teckning af AUGUST 

STRINDBERG. / Föredragen i Geografiska Sektionen d. 15 Febr. 1879. / (Härjemte en 

karta 1).» I noten angavs att Strahlenbergs karta publicerades i stort format direkt efter 

artikeln: »Bilagde karta är en fotolitografi i hel skala af ett i Kongl. Biblioteket befintligt 

exemplar.» På s. 12 gavs en resumé på franska över artikeln; denna resumé återges 

nedan s. 65. Kartan återges som bild nr 6 i textvolymen samt som dok. nr 7:3. 

Första upplagan bör ha fungerat som förlaga till andra upplagan. I andra upplagan 

ändrades rubriken något till »Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och / 

beskrifning öfver Asien». Kartan bifogades ej; i stället hänvisades till första upplagan. 

Uppsatsens inledande sidor ströks, liksom ett par längre noter som bestod av text från en 

annan uppsats som trycktes om i antologin 1881, nämligen »Ur Anteckningar om De 

svenska Fångarnes öden efter slaget vid Pultava». I övrigt följer andra upplagan i stort 

första upplagan.  

Textförlagorna förkortas: originalmanuskriptet (MS), första upplagan i Geografiska 

sektionens tidskrift (U 1), andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (U 2).  

Strindberg har sannolikt läst korrektur på texten, både inför första och andra 

upplagan. Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 358–362. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2, U 1 samt MS.  

 

24:11 / 18 Tartarey. 4:o.) / Tartarey. 4:o). / Tartarey. 4:o). / Tartarey. 4o)  

25:  5 / 19 filologi,** / filologi**, / filologi**, / filologi, [not saknas i MS] 

29:15 / 23 155–170° o. long. / 155°–170° o. long. / 155°–170° o. long. /  

155° 170" O. L. 

31:15 / 25 »Ryssarne», säger Strahlenberg, »hava /  

»Ryssarne, säger Strahlenberg, hafva /  

»Ryssarne, säger Strahlenberg, hafva /  

»Ryssarne, säger Strahlenberg, hafva 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1, därefter MS. Formen i U 1 och U 2 är densamma, om ej annat anges. 

Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1. (U 1 återger vissa 

namn med kapitäler; i U 2 och SV återges namn i kursiv. Denna genomgående skillnad 

förtecknas ej.) 

 

24:  9 / 18 sammastädes. (Utkom // sammastädes. / (Utkom 

24:11 / 18 Tartarey. 4:o). / Andra upplagor av detta arbete äro: // Tartarey. 4o)  

24:18 / 18 Nueva Descripcion geographica / Descripcion (Nueva) geographica 

24:20 / 18 Författaren till detta verk, Philipp Johann Tabbert, sedermera 

adlad von Strahlenberg,**** var född i Stralsund 1676.  

[fotnotstext:] **** På titeln till sitt stora arbete [– – –] Anrep hafva annat. // 

Författaren till detta verk Johann Philip Tabert sedermera 

adlad Strahlenberg var född i Stralsund, 1676. 

24:30 / 18 not BENZELIERNAS Brefvexling / Benzelii Brefvexling 

24:32 / 18 not enligt Heinsius och enligt Die Literatur über die Polar-Regionen der 

Erde. / enligt: Heinsius, och Die Literatur über die Polar-Regionen der 

Erde. Wien 1878. 

24:22 / 19 landträntmästaren Isr. Tabbert / landtmätaren Isr. Tabbert 

24:27 / 19 öfverstelöjtnants / Överste-Löjtnants 

 historia, geografi, etnografi, arkeologi och filologi,** väckte [fotnotstext:] 
** EBERT kallar det: Ein in linguisticher Hinsicht sehr wichtiges Werk. /  

Historien, Geografien, Etnografien, Arkeologi och Filologi, väckte 

25:11 / 19 Humboldt i dennes Vues des Cordillères /  

Humboldt i dennes Monumens Américains 

25:13 / 19 framlade resultaten / framlade resultatet 

25:14 / 19 andras, dem / andras dem 

25:16 / 19 MATÉRN / Matern 

25:21 / 19 ganska sinnrikt / ganska ingeniöst 

25:23 / 19 Ferro, och der Tobolsk / Ferro och Tobolsk 
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25:26 / 20 Då jag nu tillbragt / Då jag nu tillbragte 

25:28 / 20 derstädes, så / derstädes så 

25:36 / 20 not J.A. MATÉRN, nobil. v. M., f. 1683 / J.A. Matern f. 1683 

25:38 / 20 not avancerade till öfverste / avancerade  

26:  2 / 20 Svenskar, som / Svenskar som 

26:  3 / 20 de förmörkelser / de Eclipses 

26:  3 / 20 förefallit, observerat / förefallit observerat 

26:  7 / 20 beträffar, så / beträffar så 

26:10 / 20 Daurica, som [SV: »Dauria, som»] / Dauria som 

26:12 / 20 Och då icke allenast vägen från Tobolsk … blivit uppmätt, utan /  

Och då vägen från Tobolsk … likaledes icke allenast blivit uppmätt utan 

26:14 / 20 genom förmörkelser / genom Eclipses 

26:23 / 20 föregångare, nemligen: / föregångare: nemligen 

26:27 / 20 expedition, som / expedition som 

26:30 / 20 författaren, att / författaren att 

26:32 / 21 landet, dels / landet dels 

26:34 / 21 mening behöfva vi nu icke jäfva / mening tillhör oss icke att jäfva 

26:35 / 21 beträffar, torde väl icke vara opåkalladt, om /  

beträffar torde väl icke vara opåkalladt om 

27:  2 / 21 sive Magni / sine Magni 

27:10 / 21 efter år 1500 och sedan / efter 1500 och derefter 

27:10 / 21 F r e t u m  A n i a n  / Fretum Anian [SV följer U 2] / Fretum Anian 

27:11 / 21 benämda amerikanska / uppkallade Amerikanska 

27:12 / 21 år 1687 / år 1687* [fotnotstext] * 1705 enligt Vivien de St Martin i Hist. 

des Découvertes Géographiques. 

27:15 / 21 är Strahlenbergs / är Strahlenbergs 

27:16 / 21 börjar med att kriticera för att sjelf få sig sin plats /  

börjar med att rifva ned för att sjelf få plats 

27:18 / 21 Isbrand Ides 1697 / Isbrand Ides 1692 

27:20 / 21 Här på / Här, på 

27:21 / 21 upptäcktes af Ryssarne 1690 / upptäcktes 1690 och eröfrades 1696 



– TK 7 – 

 49 

27:26 / 21 DELISLE’ska, som [– – –] 1700, ånyo [SV: »Delisleska»] /  

Delisle’ska, som [– – –] 1700, ånyo / Delisle’ska som [– – –] 1700 ånyo 

27:28 / 21 Asien, vars / Asien vars 

27:29 / 21 Oceanen, man / Oceanen man 

27:31 / 21 landsmanskapets // landsmans- / skapets [MS är svårläst med en otydlig 

bokstav vid radklivning efter »landsman» (troligen ett s)] 

27:37 / 22 MALTE-BRUN nämner honom i förbigående /  

Malte-Brun har rätt svårt att erinra sig hans namn 

27:38 / 22 Detta hindrar dock icke, att Strahlenbergs förtjenster blifvit i 

ganska hög grad förringade, särskildt nu vid bestämmandet af 

det så omtvistade nordöstra hörnet och Kamtschatka /  

Detta hindrar dock icke att Strahlenbergs förtjenster, särskildt nu 

vid bestämmandet av det så omtvistade nordöstra hörnet af Asien 

jemte Kamtschatka, blivit i ganska hög grad förringade 

28:  3 / 22 Sibiren, som / Sibirien som 

28:  5 / 22 ihågkomma, att / ihågkomma; att 

28:  7 / 22 Moskwa, hvilken / Moskwa hvilken 

28:  9 / 22 Gagarin, konfiskerade / Gagarin konfiskerade 

28:15 / 22 utgåvo den / utgåvo hans karta 

28:17 / 22 Abul-Ghazis Turkiska Krönika / Abulghazis Turkiska Krönika 

28:18 / 22 Strahlenberg uppsökt / S. uppsökt 

28:19 / 22 finna, att / finna att 

28:20 / 22 person, som / person som 

28:21 / 22 uppskattad, då / uppskattad då 

28:22 / 22 efterhand. / efterhand 

28:23 / 22 kartan, ty [– – –] 1730, och / kartan ty [– – –] 1730 och 

28:26 / 22 karta, framgår deraf, att / karta framgår deraf att 

28:28 / 22 angår, eger / angår eger 

28:29 / 23 trakterna beträffar / trakterna beträffarna 

28:30 / 23 kartan 1697 / kartan 169  

28:33 / 23 Svetoi Nos / Svetoi nos 

28:35 / 22 not Sibirien, hvilken / Sibirien hvilken 
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28:36 / 22 not Müller falsk / Müller, falsk 

28:36 / 22 not påstår, att / påstår att 

28:38 / 22 not Czar». / Czar.» 

29:  4 / 23 65° n. lat. / 65° lat. 

29:  4 / 23 Beringssund / Behringssund [övriga förekomster av »Behring-» 

förtecknas ej] 

29:  9 / 23 158–178° o. long. / 158–178° n. long. 

29:11 / 23 Nos kan / Nos, kan 

29:12 / 23 obebodd ö, hvars / obebodd ö hvars 

29:13 / 23 sig, att / sig att 

29:15 / 23 omkring 155°–170° o. long. och 75° n. lat. /  

omkr 155" 170° O.L. och 75° N.B.  

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

29:17 / 23 uddar, den [– – –] Tszalatskoi, den / uddar den [– – –] Tszalatskoi den 

29:25 / 23 ö, d.v.s. / ö d.v.s. 

29:27 / 23 halfö, skild / halfö skild 

29:30 / 23 hvilka redan / hvilka visserligen redan 

29:31 / 23 Anadyr), ehuru / Anadyr) ehuru 

29:35 / 24 (sidd. 98–100), som / (sidd. 98–100) som 

29:37 / 24 sätt har / sätt, (till sjös) har 

30:  5 / 24 fartyg, som [– – –] begagnades, rymde /  

fartyg som [– – –] begagnades, rymde  

30:  8 / 24 ward», / ward,» 

30:10 / 24 hvaråt han / som han 

30:12 / 24 antagit, men / antagit men 

30:12 / 24 anses hafva först bragt till visshet /  

anses vara den förste som bragt till visshet  

30:14 / 24 trakter, af / trakter af 

30:14 / 24 upplysningar, nämner / upplysningar nämner 

30:15 / 24 fångar, hvilka / fångar hvilka 

30:16 / 24 skickar denne / skickar han 

30:20 / 24 tillbaka, på / tillbaka på  
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30:21 / 24 Tyvärr hafva / Beklagligen hafva 

30:25 / 24 senare / sednare 

30:27 / 24 AMBIÖRN MOLIN* till / Ambiörn Molin,* till 

30:28 / 24 Buschs / B:s 

31:  9 / 25 Geographie (år 1727) förklarar, att / Geographie år 1727 förklarar att 

31:11 / 25 funnen», hvilken / funnen,» hvilken 

31:12 / 25 litteratur, på / litteratur på 

31:18 / 25 norr, så går det / norr så går detta 

31:20 / 25 Waygatz / Waygatsch 

31:22 / 25 hvilken på / hvilket på 

31:24 / 25 glaciales, hvilka / glaciales hvilka 

31:24 / 25 Nova Zembla / Novaja Zembla 

31:25 / 25 BENTINCK / Bentinck 

31:26 / 25 från Strahlenberg lånade / från Strahlenberg tillgripna 

31:28 / 25 Nova Zembla / Nova Semla 

31:29 / 25 Jenissei, hvilka / Jenissei hvilka 

31:31 / 25 floderna, som / floderna som 

31:31 / 26 ström, utgå fartyg om sommaren, hvilka /  

ström utgå fartyg om sommaren hvilka 

31:34 / 26 vind, som [– – –] nordlig, måste / vind som [– – –] nordlig måste 

31:36 / 26 dem, äro / dem äro 

32:  1 / 26 trott, att / trott* att [fotnotstext; struken och delvis återkallad (första 

meningen återkallad, andra meningen ej); se blockcitat nedan:] 

 *  Detta är icke sant, ty alla geografer ända sedan Plinius hafva trott att 

förhållandet var tvertom! Nordenskiöld uppger samma oriktighet i sin 

»Framställning.» 

32:  6 / 26 Cap Svetoi Nos / Cap Svetoi Nos 

32:  8 / 26 (50° lat.), men / (50° lat.) men 

32:13 / 26 Peter, som enligt berättelse / Peter som enligt berättelsen 

32:15 / 26 köpman, till / köpman till 
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32:15 / 26 Strahlenberg skickat / S. skickat 

32:17 / 26 landtmäterikontor, som / landtmäterikontor som 

32:17 / 26 Strahlenberg afböjde / S. afböjde 

32:19 / 26 ty för några år sedan vid en i Moskwa hållen kongress /  

ty vid den år 0000 i Moskwa hållna kongressen 

32:23 / 26 förtjenst så / förtjenst, så 

32:24 / 26 afundsmännen, Akademikerna / afundsmännen Akademikerna 

32:28 / 26 Huru än / Hvad än 

32:30 / 26 på, att / på att  

32:32 / 26 dagar, utan /dagar utan 

32:33 / 27 fädernesland, egde / fädernesland egde 

33:  2 / 27 så, att / så att 

33:  5 / 27 de Fontenelle, gifver / de Fontenelle gifver 

33:  6 / 27 Sibirien, då / Sibirien då 

33:  8 / 27 ledamoten och dervid bland annat yttrar: / ledamoten 

33:  9 / 27 Peter, i [– – –] utbredande, en / Peter i [– – –] utbredande en 

33:11 / 27 3,000 / 3000 

33:13 / 27 gränser och är / gränser och 

33:15 / 27 fångar, som / fångar som 

33:22 / 27 hastigt hemmastadd derstädes.» / plötsligt hemmastadd derstädes. 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras MS, därefter U 1. Formen i U 1 och U 2 är densamma, om ej annat anges. 

Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1.  

 

24:  2 / 18 Philip Johan v. Strahlenberg / Och / Hans Charta öfver Asien. //  

Philipp Johann von Strahlenberg / och / hans karta öfver Asien. / 

Teckning af AUGUST STRINDBERG. / Föredragen i 

Geografiska Sektionen d. 15 Febr. 1879. / (Härjemte en karta *).  

[fotnotstext:] * Bilagde karta är en fotolitografi i hel skala af ett i Kongl. 

Biblioteket befintligt exemplar. //  

 Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och / beskrifning öfver 

Asien. [SV följer U 2]  

24:  7 / 18 utgifvande.* / utgifvande*. 

25:  1 / 19 kriget,* / kriget*,  

25:12 / 19 Af större intresse dock för vårt ändamål, torde /  

Af större intresse dock för vårt ändamål torde /  

Af större intresse torde dock [SV följer U 2] 

25:19 / 19 Strahlenbergs.**** / Strahlenbergs****.  

26:10 / 20 Dauria / Daurica 

28:32 / 23 straxt / strax 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 2, därefter U 1.  

 

24:  1 / 18 Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och / beskrifning 

öfver Asien. / [brödtext:] Öfver Strahlenbergs stora arbete: //  

[annan rubrik, samt en lång inledning, se blockcitat nedan:] 

Philipp Johann von Strahlenberg 
och  

hans karta öfver Asien.  
 

T e c k n i n g  a f  AUGUST STRINDBERG.  

Föredragen i Geografiska Sektionen d. 15 Febr. 1879.  

(Härjemte en karta *). 

 

 De spår, som de svenska krigarnes fångenskap i Sibirien efter slaget vid 

Pultava lemnat efter sig i den geografiska och etnografiska litteraturen, äro icke 

få och icke heller obetydliga. Man tycker sig i dessa enligt föreställningen 

obildade krigares verksamhet se ett sista utbrott af 1600-talets, storhetstidens, 

oerhörda rikedom på kraft och vetande, som icke en gång på Sibiriens stepper 

blir steril. Der ser man öfverste PETER SCHÖNSTRÖM upptaga och fortsätta sin 

svåger Olof Rudbecks etnografiska forskningar, hvaraf resultatet blir ett 

manuskript, som först hundra år senare utgifves (af Hammarsköld 1816 **), 

sedan det blifvit begagnadt för SCHLÖZERS år 1761 utgifna Allgemeine 

Nordische Geschichte, ett arbete som skänkte sin författare stor heder. 

Ingeniörlöjtnanten LORENZ LANGE har utgifvit dagböcker öfver fyra af sina 

beskickningar till kejsarhofvet i Peking för ryske Czarens räkning, i hvars tjenst 

han fann för godt att inträda, hvilket missförhållande nog i hög grad bidragit att 

göra hans namn glömdt i fäderneslandet ***. Kornetten vid Gyllenstjernska 

dragonerna JOH. CHRIST. SCHNITSCHER beskrifver det Ajuckiniska 
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Calmuckiet ****, hvilket arbete utgafs i Stockholm 1744, försedt med noter af 

förre styckjunkaren vid artilleriet JOHAN RENAT, hvilken varit i 16 års 

fångenskap hos Calmuckerna och slutat med att som deras general föra dem 

mot China *****. Dragonkaptenen JOHAN BERNHARD MÜLLER beskrifver 

Ostiakernas lefnadssätt och vanor i ett litet arbete, som redan 1720 utkommer i 

Berlin ***** * och sedan synes på franska i Recueil de voyages au Nord. En 

BENTINCK utgifver 1726 i Leyden en öfversättning af Abul-Ghazis Ost-

Turkiska Krönika och förser den med noter, som han fått af Strahlenberg, samt 

med en karta, som är en kopia af Strahlenbergs första, hvilken var färdig redan 

1715. Dessa noter utgifvas sedan i bokform (i tionde delen af Recueil de 

Voyages au Nord) under titel: Relation de la grande Tartarie dressée sur les 

mémoires Originaux des Suédois Prisonniers en Sibérie pendant la Guerre de la 

Suède avec la Russie. 

 Äfven D’Anville’s atlas öfver Chinesiska riket (Haagupplagan 1737) bär 

vittne om att de svenska fångarnes geografiska arbeten i Asien icke blefvo 

obegagnade. Kartorna äro nemligen föregångna af en liten afhandling: 

Description de la Boucharie Par un officier Suédois qui a fait quelque séjour 

dans ce Pays. Denne officer är återigen Strahlenberg, hvilken dikterat denna 

uppsats för en »vän» (troligen Bentinck), hvilken först utgaf den i Cöln 1722, 

sedan eller samtidigt lät den ingå i Das Veränderte Russland och så slutligen i 

ofvan nämde Atlas ***** **. 

 Kommer så Strahlenbergs stora arbete:  

 

[Fotnoter:] 
 * Bilagde karta är en fotolitografi i hel skala af ett i Kongl. Biblioteket 

befintligt exemplar. 
 ** Under titel: En kort anledning till Svenska Historiens förbättrande. 
 *** Enligt Manual of Chinese Bibliography, utgifven 1876 i Shanghai af 

bröderna P. G. och O. F. VON MÖLLENDORFF, skulle af LANGES dagböcker 

finnas utgifna fyra olika, hvilka framkallat följande bibliografi:  

 1715: Tagebuch Zweier Reisen nach China. I Jetziger Staat von Russland II, 

1780. I Das Veränderte Russland I. Utg. af v. Weber, 4:o, Frkfrt 1721. Separat: 
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Lpzg 1781, 8:o. Äfven i Pallas’ Neue Nord. Beitr. II, 1781. På engelska af 

DUDGEON, Chinese recorder III, p. 12.  

 1719: (Grefve WASSILJEFF ISMAILOFFS ambassad, hvarvid LANGE fungerade 

som sekreterare.) 

 I Jetziger Staat von Russland II, 1780. — Journal du Sieur Lange contenant 

ses negotiations à la cour de Chine. Leyde 1726. Äfven i: Receuil de Voyages 

au Nord, V och VIII. 1727. I (utgör mest andra delen af) JOHN BELL’S Travels 

from S:t Petersburg in Russia to diverse parts of Asia … 4:o l, 2. Glasgow 

1763. Under särskild titel: Journal of the Residence of Mr DE LANGE agent of 

H. I. M. of all the Russians Peter the first, at the Court of Pekin during the years 

1721 and 1722, Translated from the French (Leyden-upplagan 1726, se ofvan). 

 1727—1728: Tagebuch einer Karavanenreise von Kiachta nach Peking 

1727: PALLAS’ Neue Nord. Beitr. II, 1781. — På engelska i Hist. Sketch of the 

Rel. of Russia with China. Shanghai 1872. Append. 

 1736—1737: Tagebuch einer Reise von Zuruchaitu durch die Mongolei 

nach Peking, 1736—1737, i Pallas Neue Nord. Beitr. II, 1781. 
 **** Berättelse om Ajuckiniska Calmuckiet. (På tyska i Sammlung Russischer 

Geschichte IV.)  
 ***** SALVIUS bebådar i företalet utgifvandet af ett onämdt arbete, 

sammanskrifvet af samme RENAT. Året därpå, 1745, anmäles Schnitschers bok 

i Lärda Tidningar, och tituleras kaptenen då »salig», hvadan han måste hafva 

aflidit något af dessa år och dermed hans manuskript hafva gått till 

förgängelsen. 

 ENNES upptager en JOHAN RENARTH såsom styckjunkare vid artilleriet med 

bifogad anmärkning »gick uti Rysk tjenst och blef fången hos Calmuckerna 

1716.» 

 I Sammlung Russischer Geschichte IV läses: »Under BUCHOLTZ tåg mot 

Calmuckerna 1716 gick äfven svenske styckjunkaren JOHAN RENAT och råkade 

bli fången. Han lärde Calmuckerna att smälta jernmalm, gjuta kanoner och 

bomber och gick med dem såsom öfverste-fältherre emot Chineserna. Han 

återvände 1733 till fäderneslandet genom Ryssland och Sibirien efter att hafva 

samlat en oerhörd för mögenhet.» 
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 Hos HENEL (1735) återfinnes han såsom löjtnant på Beställningsstaten och 

kallas der JOHAN GUSTAF RENAT. 

 I Krigsarkivets mönsterrullor f. Artilleriet uppgifves han vara född 1658, 

östgöte. 

 I ENGESTRÖMSKA manuskript-samlingen i K. Bibl. finnes en handskrift med 

titel: Några små annotationer gjorde vid en kort conferens emellan Lieut. 

RENAT, som ifrån Calmuckiet återkommit, och Bisk. Benzelius 1738. RENAT 

omnämnes flerest. i Benzeliernas brefväxling.  
 ***** * Leben und Gewonheiten der Ostiacken. (Finnes äfven i v. WEBERS Das 

Veränderte Russland.) 
 ***** ** Se den 1726 utgifna Vorbericht till Strahlenbergs stora arbete. 

24:  4 / 18 Asia har mycket dam under tidernas lopp fallit och /  

Asia. Mycket dam har under tidernas lopp fallit öfver detta arbete 

24:14 / 18 »An [– – –] and Asia.» / – An [– – –] and Asia. 

24:16 / 18 »Description Historique de l’Empire Russien.» /  

– Description Historique de l’Empire Russien. 

24:18 / 18 »Nueva Descripcion [– – –] Francés.» /  

– Nueva Descripcion [– – –] Francés. 

25:12 / 19 Af större intresse torde dock den arbetet åtföljande kartan*** vara 

[fotnotstext:] *** En i fotolitografi utförd kopia av densamma medföljde 

geografiska sektionens tidskrift 1879 n:r 6, utgiven av svenska 

sällskapet för antropologi och geografi. // Af större intresse dock för vårt 

ändamål torde den arbetet åtföljande kartan vara  

25:16 / 19 Joh. Anton Matérn / JOH. ANTON MATÉRN [genomgående;  

förtecknas ej i fortsättningen] 

27:10 / 21 Fretum Anian / F r e t u m  A n i a n  

28:17 / 22 Turkiska Krönika / Turkiska Krönika* [fotnotstext, se blockcitat nedan:]  

  * I Upsala Universitets Bibliotek finnes en Codex Djagataicus, som i 

Tornbergs katalog, under nummern CCLXX, kallas Stemma Turcarum i.e. 

historia Turcarum orientalium quam Muhammed Khan Abu-l-Ghazi Behadur-
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Khan, anno 1664 mortuus, composuit. Liber Casani anno 1825 editus et 

Abulghasi Bahadur Chani Historia Mongolorum et Tatarorum inscriptus, satis 

superque doctis innocuit. Codex noster magnam lectionum variantium messem 

dabit. 

  Härunder finnes följande anteckning: P. Schönström, qui librum bibliothecæ 

donavit, hæc in fronte ejus adscripsit. »Denna Kitap eller Tatterske 

Släktregister, som jag mig under den tijd, då jag i Sibirien fången satt, 

förskaffat hafwer, förärar jag till Upsala Bibliothec. Jag hafwer henne ock uti 

Sibirien låtit öfversätta på Tyska. Berenshammar d. 5 Nov. 1722, P. 

Schönström.» 

  Emellertid blef handskriften ntgifven under titel Histoire Généalogique des 

Tartars Traduite du manuscript Tartare D’Abulgasi Bayadur-Chan. Par D. 

Leyde 1726. 

  I företalet läses: »Publiken står i förbindelse för utgifvandet af denna 

historia hos fångne svenska officerare i Sibirien; ty några af dessa herrar, som 

voro lärde män, hafva köpt det tartariska manuskriptet af en Boucharisk 

handlande som fört det till Tobolsk, och låtit öfversätta det på egen bekostnad 

till Ryskan, hvarpå de sedermera sjelfva öfversatte den till flere språk.» 

  Klaproth säger i sin skrift Beleuchtung und Wiederlegung der Forschungen 

des Herrn J. J. Schmidt, Paris 1824, att Messerschmidt och Strahlenberg låtit 

öfversätta den till Ryska af Mullas eller Bucharer, hvarpå de verterade den till 

Tyska, och att den sålunda kommit till Europa i två versioner. Detta bekräftas 

af Strahlenberg, hvilken i en 1726 utgifven Vorbericht till N. u. O. Th. v. E. u. A. 

bebådat utgifvandet af ett tartariskt manuskript, hvilket han senare i sitt stora 

förutnämda arbete, p. 113, förklarar vara just Histoire Généalogique des 

Tartars, »wie solches durch meine Vorsorge aus dem Tartarischen ins 

Teutsche, aus disem aber von einem andern guten Freunde ins Frantzösische 

gebracht und vertiret worden, der es anno 1726, zu Leyden … drucken lassen». 

Huru denna motsägelse i uppgifter tillkommit torde på annat ställe af Förf. 

komma att utredas. 

28:37 / 22 not Den återfinnes / Den återfinnnes 
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30:27 / 24 Ambiörn Molin* [fotnotstext:] * Se uppsatsen som följer om hans resa, 

sid. 56. // AMBIÖRN MOLIN* [fotnotstext:] * Henel 1729 har en Ambiörn 

Molin som Ryttm. på Norra Skånska Reg. 

31:  2 / 25 hvilka vid nordlig vind drifva till stränderna / hvilka vid nordlig vind 

drifvas till stränderna  

31:27 / 25 Abul-Ghazis Krönika / Abulghazis  

31:27 / 25 frågor:* / frågor*: 

33:23 / 27 hemmastadd derstädes.» // hemmastadd derstädes.» / –––––– /  

[resumé på franska; återges nedan s. 65] 



– TK 7 – 

 60 

Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Samtliga ändringar i andra upplagan har införts i Samlade Verk. 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet består av ett lägg med folioark samt några lösa folioark och 

folioblad (4 ark och 5 blad; sammanlagt 26 sidor), skrivna med Sgs piktur med bläck, 

samt ett senare omslag (VA, doss. 14). Flertalet ark/blad har text på båda sidorna; 

6 sidor är tomma (eller har, i ett fall, text som ej ingår i uppsatsen). Huvuddelen av 

texten är paginerad med blyerts 1–12. Fotnoter och inskott återfinns på 8 opaginerade 

sidor. Några av de tillagda noterna är i form av bitar av ett inlackat korrektur till första 

trycket av uppsatsen »Ur Anteckningar om De svenska Fångarnes öden efter slaget vid 

Pultava». Flertalet papper har vattenstämpel 1878 (Lessebo Bikupa; ca 23 × 38 cm; 

jfr Berendsohn 1959, s. 49, som anger vattenstämpel 1877, 1878). Det opaginerade 

omslaget med rubriken »Strahlenberg och Hans Karta / öfver / Sibirien» har 

vattenstämpel 1886 (Lessebo Bikupa).  

MS är förhållandevis välbevarat. Det innehåller på första opaginerade tilläggssidan 

anvisningar »Till Sättaren!»: att asterisk innebär »Not», inskottstecken [ψ] »Inskjutning 

i texten!», samt att denne skall sätta »Alla namn med kapitäler och titlar sättes med 

sp. [spärr] ej med curs. [kursiv]» (»med kapitäler» med blyerts). MS har spår av sättaren 

i form av tumavtryck.  

MS har rubriken »Philip Johan v. Strahlenberg / Och / Hans Charta öfver Asien» 

(p. 1). Till höger om rubriken med en markering som visar att det är fråga om en 

underrubrik har en annan hand tillagt med blyerts (jfr underrubriken i U 1): »Teckning 

af / Aug. Strindberg / föredragen i Geografiska sektionen d 17 Feb. 1879» (datumet 

otydligt; jfr motstående blad, baksidan till första tilläggsbladet där en annan hand skrivit 

med blyerts: »d. 26 Febr. 1879. / Uppl. 1,0.30»).  

Manuskriptet ger viss inblick i tillkomstprocessen. Det innehåller en del ändringar av 

Sgs hand, med strykningar och omarbetningar med bläck och blyerts. Tydligen har 

någon (oklart vem) med blyerts satt frågetecken i marginalen och/eller strukit under en 

del ord. Sg har även kompletterat eller rättat texten, delvis med blyerts; blyertsskriften 

har ofta men inte alltid fyllts i med bläck (t.ex. pp. 3, 7), eller strukits med bläck 

(t.ex. p. 2). Viss kompletterande kommatering har utförts med blyerts, eventuellt ej 

av Sg (t.ex. p. 1). 
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Tilläggssidorna hör samman med de paginerade bladen på följande sätt. Tilläggssidorna 

betecknas här med bokstäver. Inlackade korrekturbitar från »Ur Anteckningar om De 

svenska Fångarnes öden efter slaget vid Pultava» omnämns som K (om korrekturet se 

vidare nedan s. 103 ff.).  

 

Pagina Tilläggssida Noter och inskott 

  1 A Sättaranvisningar.  

  5 noter varav 2 st. K: »Enligt Manual [– – –] Neue 

Nord. Beitr. II, 1781.» och »Salvius bebådar [– – –] 

Benzelii Brefväxling.» (jfr texten 49:21–50:26 resp. 

57:4–57:28; jfr ovan s. 54 ff., »Ändringar i andra 

upplagan som införts i Samlade Verk» 24:11). 

  På den i övrigt tomma baksidan finns en anteckning 

med blyerts av annan hand: »d. 26 Febr. 1879. / 

Uppl. 1,0.30.» 

  2 B 3 noter. 

  3 C 1 inskjutning och 2 noter. 

  4 D 1 inskjutning. 

  5 

  6 E 1 inskjutning och 1 not K: »I Upsala Bibliotek  

[– – –] komma att utredas.» (jfr texten 53:7–54:11 och 

ovan s. 57 f., »Ändringar i andra upplagan som införts i 

Samlade Verk» 28:17). Även baksidan av det (nu) 

lossnade klippet har text från K, vilken ej används i 

denna uppsats (jfr texten 54:17–55:23). 

  7 F 3 inskott. 

  8 

  9 

10 

11 G 1 inskott. 

12 H  1 inskott. 
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Materialet ligger f.n. i VA inte exakt i den ordning som det bör ha haft för att texten 

skall fungera. Jfr förteckning över ark och blad nedan. De opaginerade tilläggssidorna 

betecknas på samma sätt som ovan (A–H). Inom hakparentes anges vilka sidor som är 

del av samma ark (ex.vis är sidorna B/C och H/tom samma ark) 

 

Pagina el. tilläggssida Blad el. ark [övriga sidor i arket] 

A/[tom] blad; recto: »Till Sättaren!» etc., verso: tom (med blyertsant.) 

1/2 blad; recto och verso 

B/C ark; första och andra sidan [H/tom] 

3/4 ark; första och andra sidan [9/10] 

D/[tom] ark; första sidan: text, andra sidan tom [tom/tom] 

5/6 ark; första och andra sidan [7/8] 

7/8 ark; tredje och fjärde sidan [5/6] 

E/F blad; recto och verso 

[tom]/[tom] ark; tredje och fjärde sidan [D/tom] 

9/10 ark; tredje och fjärde sidan [3/4] 

11/12 blad; recto och verso 

G/[tom] blad; recto: text, verso: tom 

H/[tom] ark; tredje sidan: text, fjärde sidan: tom [B/C] 

 

Förarbeten till uppsatsen återfinns i form av ett utkast till en kortare del av texten 

(jfr MS pp. 5 och 8) (VA, doss. 5, signum 5C:6v). 
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Två längre strykningar i originalmanuskriptet 

På två ställen i MS, pp. 9 och 10, har någon strukit text med röd penna. Båda 

strykningarna slår igenom i första upplagan. Sid- och radhänvisningar ges till SV, 

därefter också motsvarande sida i U 2.  

 

30:13 / 24 e »bragt till visshet.»: [struket med röd penna; se blockcitat nedan] 

 Strahlenberg visste sålunda mer om Asiens gränser än hans samtida och 

efterverlden har dock numera svårt att tillvinna den blygsamme endast af 

forskarens oegennyttiga nitälskan drifne mannen någon större och ärofullare 

plats i geografiens historia. Här skulle möjligen kunna göras den invändningen 

att Strahlenberg, som utkom först 1730 med sin karta, skulle kunna ha 

tillgodogjort sig några af Behrings redan 1728 började upptäcktsresor. Mot 

detta talar den af vännerna 1726 utgifna Leydenkartan; och huru stor Ryssarnes 

okunnighet var i sitt lands geografi bevisas deraf att Czar Peter år 1717 under 

sin vistelse i Holland fattar beslutet om att låta undersöka huruvida sund fans 

emellan Ostkap och Amerika, det vill säga 70 år efter sedan Deschnew rest 

sjövägen från Kolyma till Anadyr. 

30:28 / 24 e »rörande landets naturbeskaffenhet.»: [struket med röd penna; se 

blockcitat nedan] 

  (I alla händelser framgår tydligt vid jemförelser mellan den tidens 

kartarbeten att Strahlenbergs eger så betydliga företräden och vittnar om en 

sådan sakkännedom att man förvånas öfver det obetydliga erkännande man 

gifvit honom. G.F. Müller måste mot sin vilja erkänna att S:s’ [svårläst] karta 

var den bästa på sin tid, men tillägger att han som rest med densamma i handen 

haft tillfälle att se dess många fel.) 
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Resumé på franska i första upplagan 

Nedan återges den resumé på franska som ingick i första upplagan av uppsatsen i 

Geografiska sektionens tidskrift (1879), nr 6, s. 12. Texten återges diplomatariskt. 

Philippe-Jean Tabbert, anobli von Strahlenberg, 

né à Stralsund en 1676, mort en Suède en 1747, officier suédois, fut, aprés la bataille 

de Pultava, emmené prisonnier en Sibérie. Il employa les treize années qu’il y passa 

(1709–1722) à la rédaction de son grand ouvrage »Das Nord- und Ostliche Theil von 

Europa und Asia», Stockholm (Leipzig, Heinsius) 1730, in 4° avec Carte. (Cet 

ouvrage a été publié également en plusieurs autres langues; cf. p. 3.)  

 La carte, gravée à Berlin par P.-J. Frisch, et suivant immédiatement en date celle 

de Delisle, de 1’année 1723, lui est de beaucoup supérieure, principalement pour ce 

qui concerne la détermination topographique de 1’Asie du Nord-Est et des régions 

intérieures de la Sibérie. Un officier suédois (Hollandais) au service de Charles XII, 

nommé Bentinck, s’est servi d’une manière peu délicate de la carte originale et du 

manuscrit de Strahlenberg, en publiant à Leyde, en 1726, l’Histoire généalogique des 

Tartares par Abul-Ghazi, ouvrage qu’à la grande surprise de l’auteur suédois il 

accompagna d’une carte d’après un premier tracé de Strahlenberg, et de notes tirées 

du manuscrit de ce dernier.  

 Déjà l’année auparavant, il avait été publié dans le »Recueil de Voyages au Nord», 

vol. 8, une carte ayant pour titre »la Russie asiatique, tirée de la Carte donnée par 

ordre du feu Czar». Ce titre est incorrect et G.-F. Müller indique (Sammlung 

Russischer Geschichte) que ladite carte avait également été dressée par des 

prisonniers suédois en Sibérie.  

 Strahlenberg avait la pleine certitude que l’Asie et l’Amérique étaient séparées par 

l’eau longtemps avant que Bering en eût fourni la preuve pratique; c’est ce que 

montre sa carte, qui porte la légende suivante en dehors des bouches de l’Indigirka et 

de la Kolyma: »Hic Rutheni ab initio per Moles glaciales quæ flante Borea ad Littora 

flanteque Austro versus Mare itero pulsantur magno Labore et Vitæ Discrimine 

transvecti sunt ad Regionem Kamtszatkam.» 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet, 
första upplagan respektive andra upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i MS Sida i U 1 Sida i U 2  

   24   1   1 18 

   27   5   5 21 

   30   8   9 24 

   33 12 11 27 
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Svenska missionärer i Kina 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 28–39, 

som bastext. Som komplementtexter har fungerat första upplagan i Svenska Familj-

Journalen, tredje häftet, mars, 1881, ss. 73–77, och det bevarade originalmanuskriptet 

till denna artikel (VA, doss. 15).  

Originalmanuskriptet med rubriken »Svenska Missionärer i Kina» har fungerat som 

tryckmanuskript till första upplagan (se nedan »Beskrivning av originalmanuskriptet»). 

Texten hade i första upplagan rubriken »Svenska missionärer i Kina». Den 

beledsagades av ett xylograferat porträtt av Theodor Hamberg och av dennes namn 

skrivet med kinesiska tecken (ss. 73 resp. 74); porträttet är signerat av xylografen Evald 

Hansen. Samma illustrationer återkommer i andra upplagan. Första upplagan bör ha 

fungerat som förlaga till andra upplagan, vilken ligger mycket nära första upplagan.  

Textförlagorna förkortas: originalmanuskriptet (MS), första upplagan i Svenska 

Familj-Journalen (U 1), andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (U 2).  

Strindberg har sannolikt läst korrektur på texten, både inför första och andra 

upplagan. Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 362–365. 

 

I ett fall har utgivaren rättat en felaktighet i båda upplagorna – som Sg alltså missat trots 

korrekturläsning – med hjälp av MS. Det gäller namnet Hung-Jin som felaktigt vid två 

tillfällen återges Hung-Siu i både U 1 och U 2. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2, U 1 samt MS.  

 

39:25 / 33 »Deras röst har gått ut över Tsuens land» (i stället för hela landet). /  

»Deras röst har gått ut över Tsuens land (i stället för hela landet). 

(U 2/U 1/MS) 

42:15 / 36 ’Har ni ännu erhållit silvret i båten?’ /  

»Har ni ännu erhållit silfret i båten?» (U 2/U 1/MS) 

45:11 / 39 från Hongkong / från Honkong (U 2/U 1) / Hong-Kong 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1, därefter MS. Formen i U 1 och U 2 är densamma, om ej annat anges. 

Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1.  

 

34:  2 / 28 När kinesiska regeringen regeringen i slutet af 1830-talet 

tröttnat på engelsmännens länge och med allt större hänsynslöshet 

bedrifna smyghandel med opium och då alla föreställningar 

intet gagnade, brast kriget ut (1839) och Kina drog kortaste strået, 

fastän stridande för en rättfärdig sak. /  

 Det är en bekant sak att Kineserna icke kände bruket af opium förr 

än Engelsmännen införde detsamma i landet från Indien; man kan till 

och med säga året 17 [lucka] och namnet på den store Engelsmannen 

som tvärtemot regeringens önskning och befallning införde giftet i Kina. 

När Kinesiska regeringen tröttnat på Engelska regeringens smyghandel, 

brast kriget ut 184 [lucka] och Kina drog kortaste strået såsom stridande 

för en rättfärdig sak. [»såsom» str och ändrat till »– ehuru» med blyerts] 

34:  9 / 28 sätt eller / sätt, eller 

34:  9 / 28 ursäkta den. / Man // ursäkta den. Man 

34:11 / 28 land, der / land där 

34:12 / 28 icke, för / icke för 

34:13 / 28 dit, för / dit för 

34:15 / 28 Kina, alltsedan / Kina alltsedan 

34:15 / 28 1500-talet, och / 1500-talet och 

34:15 / 28 1600-talet / 1600 talet 

34:17 / 28 framåt, må / framåt må  

34:18 / 28 vill, säkert är, att / vill säkert är att  

34:19 / 28 att antaga / att taga 

34:20 / 28 icke, att / icke att 

34:22 / 28 det stora fritänkarelandet / det stora rationalistiska landet 

34:23 / 28 vaknat, och / vaknat och 
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34:24 / 28 entusiaster, och / entusiaster och  

34:24 / 28 fädernesland, hem / fädernesland hem 

34:27 / 28 hvilken sistnämnde / vilken 

34:29 / 28 vi här i korthet / vi i korthet 

34:31 / 29 handeln, tills / handeln tills 

35:  1 / 29  Basel-institutet / Baselinstitutet 

35:  1 / 29 Kina, der / Kina der 

35:  2 / 29 åtta år / 8 år 

35:  3 / 29 läran. / Den // läran. Den 

35:  3 / 29 [bild på Hamberg] / [saknas] 

35:  6 / 29 ana, i / ana i 

35:  8 / 29 troskrig, som / troskrig som  

35:  8 / 29 gnista, hemtad / gnista hemtad 

35:10 / 30  tjugo millioner / 20 millioner  

35:12 / 30 tagit lifvet / tog lifvet 

35:13 / 30 verksamhet hafva / verksamhet har [otydligt, möjligen »ha»] 

35:14 / 30 finnes, men / finnes men 

35:15 / 30 bref, som / bref som  

36:  4 / 30 landet: »Den // landet. / »Den 

36:  7 / 30 oss, men / oss men 

36:10 / 30 kinesiska föreningen, att / Kinesiska föreningen att 

36:11 / 30 ja, sjelfva / ja sjelfva 

36:13 / 30 lättare, ty / lättare ty 

36:14 / 30 tiden, blott / tiden blott 

36:16 / 30 tre våningar, med fyra rum / 3 våningar, med 4 rum 

36:18 / 30 två kinesiska / 2 Kinesiska 

36:19 / 30 de nio rum av tolf /de 9 rum av 12 

36:20 / 30 åtta dollars [– – –] två dollars [– – –] fyra dollars /  

8 Dollars [– – –] 2 Dollars [– – –] 4 Doll. 

36:22 / 30 tjugofyra skilling / tjugufyra skilling / 24 skilling 

36:23 / 30 tjugo riksdaler / tjugu riksdaler / 20 Rdr 

36:25 / 30 liknande, men / liknande men 
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36:26 / 30 tredje och fjerde fingret / 3e och 4e fingret 

36:32 / 31 orterna, för / orterna för 

36:34 / 31 kosta mera / kosta mer 

36:36 / 31 arbete, bära / arbete bära 

36:36 / 31 solfjäder och / solfjäder, och  

37:  2 / 31 pipa, som / pipa som 

37:  5 / 31 Siao sing / Siao Sing 

37:  7 / 31 barbariska, jag / barbariska jag  

37:  8 / 31 nämnligen / nämligen [SV följer U 2] / neml.  

37:10 / 31 tretio kineser / 30 Kineser 

37:10 / 31 professor Lo / Professor Lo 

37:11 / 31 tretio års / 30 års 

37:12 / 31 Hamberg erfara / H. erfara 

37:13 / 31 obeständighet, ty / obeständighet ty 

37:14 / 31 predikade, blefvo / predikade blefvo 

37:17 / 31 Hamberg måste / H. måste 

37:19 / 31 derpå, då / derpå då 

37:20 / 31 de flesta / de fleste 

37:21 / 31 penningar / penningen 

37:21 / 31 kristna», hvarför  / kristna,» hvarför 

37:23 / 31 anför Hamberg / anför H. 

37:24 / 31 Hamberg då / H. då 

37:25 / 31 Tung-fo / Tungfo 

37:28 / 31 visste, att / visste att 

37:28 / 31 väl). / väl.) 

37:29 / 31 kort, att / kort att 

37:30 / 31 de, jag / de jag 

37:32 / 31 fyra dollars / 4 Dollars 

37:33 / 32 lyckades, sade / lyckades sade 

37:34 / 31 mig, och / mig: Och 
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37:37 / 31 ’Jag är ingen god menniska, jag är ond och jag vill göra ondt.’» /  

’Jag är ingen god menniska, jag är ond och jag vill göra ondt’.» /  

»Jag är ingen god människa, jag är ond, och jag vill göra ondt.» 

38:  1 / 32 När Hamberg / När H. 

38:  1 / 32 honom, var / honom var 

38:  2 / 32 Hamberg icke / H. icke 

38:  3 / 32 å nyo / ånyo [två gånger] 

38:  4 / 32 1849 blef Hamberg / 1849 blir H. 

38:  5 / 32 Europa, för / Europa för 

38:  7 / 32 å nyo / ånyo 

38:  9 / 32 sextiofem personer / 65 personer 

38:12 / 32 taipingkejsarens / Taipingkejsarens 

38:16 / 32 uppror, som / uppror som 

38:17 / 32 skådeplatsen: / skådeplatsen. 

38:23 / 32 taiping-kejsaren genom Hung-Jin /  

taipingkejsaren genom Hung-Jin [SV följer U 2] /  

Taipingkejsaren, af Hung-Jin 

38:25 / 32 taipingrevolutionens /  

taiping-revolutionens [SV följer U 2] /  

Taipingrevolutionens 

38:29 / 32 lärd, som / lärd som 

38:32 / 32 Nanking och / Nanking och 

38:35 / 33 bibeln / Bibeln 

39:  2 / 33 guden / Guden 

39:  6 / 33 Hung-Siu-Tsuen, sedermera / Hung-Siu-Tsuen sedermera 

39:  9 / 33 omvänd, Liangh-Afah / omvänd Liang-Afah 

39:12 / 33 bok, kallad / bok kallad 

39:14 / 33 doktor Morrison / dr Morrison 

39:16 / 33 Esaias / Esais 

39:23 / 33 det var hans namn som menades / det var hans namn 

39:25 / 33 nittonde / 19de 

39:31 / 33 fridsfursten [– – –] den stora friden / Fridsfursten [– – –] den stora Friden 
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39:32 / 33 skulle hafva / skulle ha 

39:33 / 33 svårigheter, om / svårigheter om 

39:36 / 34 rebellens / Rebellens 

39:37 / 34 insurgenten / Insurgenten 

39:37 / 34 fyra hundra boktryckare / 400 tryckare 

40:  4 / 34 klimatsjuka, dysenteri / klimatsjuka dysenteri 

40:  9 / 34 åtta-åriga / åttaåriga 

40:10 / 34 språkvetenskapen, hvarom / språkvetenskapen hvarom 

40:11 / 34 vittne, och / vittne och 

40:11 / 34 Hakka-dialekten / Hakkadialekten 

40:17 / 34 utskickades af Lunds stifts missionssällskap tvänne unga zeloter till Kina / 

utskickades tvenne unga Zeloter till Kina af Lunds Stifts Missionssällskap  

40:19 / 34 Fast, född / Fast född 

40:22 / 34 Hongkong / Hong-kong 

40:24 / 34 Hongkong / Hong-kong 

40:29 / 34 hedningar, hvilket / hedningar hvilket 

40:34 / 35 sällskapet / Sällskapet 

40:34 / 35 »Broder Fast och jag», skrifver Elgqvist den 2 December 1850  

från Fuh-Cheu, »fortsatte vårt började vistande /  

»Broder Fast och jag, skrifver E. den 2 Dec. 1850 från Fuh-Cheu, 

fortsatte vårt började vistande 

40:36 / 35 Buddha-klostret / Buddha Klostret 

41:  3 / 35 staden, för / staden för 

41:  6 / 35 oss, för / oss för 

41:  7 / 35 flera / flere 

41:10 / 35 ofta, att / ofta att 

41:11 / 35 dagen, det / dagen det  

41:13 / 35 utväg, som / utväg som  

41:16 / 35 stationerade, för / stationerade för 

41:18 / 35 Hongkong / Hong-kong 

41:22 / 35 missionärerna, hos / missionärerna hos 

41:23 / 35 penningesumma, som / penningesumma som  
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41:24 / 35 uti, oaktadt / uti oaktadt 

41:25 / 35 ansökningar, och / ansökningar och  

41:26 / 35 herr Charles Sinclair, som / Herr Charles Sinclair som 

41:27 / 35 konsulsembetet, gjort / Consulsembetet gjort 

41:28 / 35 kunnat, för / kunnat för 

41:29 / 35 kontrakt, hvarigenom / kontrakt hvarigenom 

41:30 / 35 ett hundra fyratiofyra tusen cash, som / 144,000 Cash som 

41:32 / 35 ett hundra tre spanska dollars / 103 Spanska Dollars 

41:33 / 35 plats, utan / plats utan 

41:34 / 35 kontraktet, så många år, som / kontraktet så många år som 

41:34 / 35 hyressumman, samt / hyressumman samt 

41:36 / 36 den 9 November / den 9de November 

41:38 / 36 året, förr / året förr 

41:38 / 36 ställe, och / ställe och 

42:  1 / 36 till hands / till hands 

42:  2 / 36 skepp, för / skepp för 

42:  4 / 36 klockan ett på morgonen den 13 samma månad /  

kl. 1 på morgonen den 13de s.m. 

42:  5 / 36 om bord / ombord 

42:  6 / 36 klockan tio / kl. 10 

42:  8 / 36 tiden, som / tiden som 

42:  9 / 36 skeppen, hade / skeppen hade 

42:10 / 36 land, men / land men 

42:10 / 36 om bord / ombord 

42:11 / 36 skeppet, hvarest / skeppet hvarest 

42:12 / 36 båten, för / båten för 

42:13 / 36 om bord / ombord 

42:13 / 36 på det andra skeppet / på andra skeppet 

42:18 / 36 misstankar, att / misstankar att 

42:18 / 36 fara, som / fara som 

42:19 / 36 två hundra dollars / 200 Dollars 

42:21 / 36 förhållande, att / förhållande att  
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42:23 / 36 som, ehuru / som ehuru 

42:26 / 36 båtarna, som [SV: »båtarne, som»] / båtarne som 

42:27 / 36 båt, som / båt som 

42:28 / 36 militärstationer, som / militärstationer som 

42:29 / 36 floden, nära dess utlopp i hafvet, och /  

floden nära dess utlopp i hafvet och  

42:32 / 36 detsamma / det samma 

42:32 / 36 män / männer 

42:32 / 36 hvilka, liksom / hvilka; liksom 

42:34 / 36 uppmärksamhet, hvilket / uppmärksamhet hvilket 

42:36 / 37 läste, under / läste under 

43:  1 / 37 ’Här måste vi vara på vår vakt!’ / Här måste vi vara på vår vakt! 

43:  2 / 37 läsning, under / läsning under 

43:  3 / 37 upp åt / uppåt 

43:  3 / 37 detsamma / det samma 

43:  5 / 37 uppe, men / uppe men 

43:  7 / 37 floden, föregåfvo / floden föregåfvo 

43:  9 / 37 kinesiska båten / Kinesiske båten 

43:10 / 37 densamma, förr / densamma förr 

43:12 / 37 sjöröfvare, som / sjöröfvare som 

43:13 / 37 manilahund, som / manilahund som 

43:19 / 37 detsamma, så / detsamma så 

43:20 / 37 tinningen samt / tinningen, samt 

43:21 / 37 honom, men / honom men 

43:22 / 37 ’jag förmår intet’ / »jag förmår intet» 

43:23 / 37 alltjämnt / alltjämt [SV följer U 2] / allt jemt 

43:25 / 37 röfvarehopen / röfvarhopen 

43:33 / 37 ’Fast! Fast!’ / Fast! Fast! 

43:34 / 37 stora, branta / stora branta 

43:36 / 38 vattenytan, men / vattenytan men 

43:37 / 38 stark, men / stark men 

43:38 / 38 ned mellan / ned emellan 
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44:  2 / 38 båt, som / båt som 

44:  4 / 38 åskådare, och / åskådare och 

44:  4 / 38 skett, drogo / skett drogo 

44:  5 / 38 Nu, emedan / Nu emedan  

44:  5 / 38 mot strömmen / emot strömmen 

44:  7 / 38 skeppen, så / skeppen så 

44:  7 / 38 naturligt, att / naturligt att 

44:10 / 38 rocken, för / rocken för 

44:12 / 38 återvända, ty / återvända ty 

44:13 / 38 människa, emedan / människa emedan 

44:14 / 38 invånare / innevånare 

44:16 / 38 bestiga, och / bestiga och 

44:18 / 38 håll, dit jag ville, och / håll dit jag ville och 

44:18 / 38 mod, för / mod för 

44:21 / 38 ’Li tschåai! [– – –] koshang sung’ / Li tschåai! [– – –] koshang sung 

44:23 / 38 skeppen) … / skeppen). … 

44:26 / 38 det, så / det så 

44:28 / 38 mig, att / mig att 

44:31 / 38 någon, hade / någon hade 

44:34 / 38 belägna … Emellertid / belägne … Imellertid   

44:35 / 38 klockan elfva / kl. 11 

44:35 / 39 klockan fem eftermiddagen, då / kl. 5 e.m. då 

44:37 / 39 icke, när / icke när 

45:  9 / 39 framåt, så / framåt så 

45:10 / 39 Tsänvan, halfannan / Tsänvan halfannan 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras MS, därefter U 1. Formen i U 1 och U 2 är densamma, om ej annat anges. 

Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1.  

 

34:21 / 28 ifrarnes / ifrarnas 

35:  5 / 29 Den rol han dervid kom att spela blef [= U 2] /  

Den roll, han dervid kom att spela, blef 

35:  8 / 29 Hung-Jin / Hung-Siu 

36:27 / 30 med en tång. / Så snart // med en tång. / »Så snart [felaktigt citattecken] 

37:14 / 31 brodren / brodern 

37:24 / 31 i Hongkong / i Honkong 

37:26 / 31 jemförelse / jämnförelse / jämförelse [SV stavar som U 2] 

37:34 / 32 sade att [= U 2] / sade, att 

40:  1 / 34 den unge Hung-Jin / den unge Hung-Siu 

40:  5 / 34 församlingarne / församlingarna 

40:27 / 34 invånarne / invånarna 

41:12 / 35 ändrade han [= U 2] / ändrade hau 

42:11 / 36 emottaga pengarne / mottaga penningarna 

42:12 / 36 derföre / Derför 

42:13 / 36 pengarne / penningarna 

42:14 / 36 båtkarlarne / båtkarlarna 

42:26 / 36 båtarne / båtarna 

42:30 / 36 inkomne / inkomna 

42:37 / 37  alltjämt / alltjämnt 

42:37 / 37 båtarne / båtarna 

43:15 / 37 lansarne / lansarna 

43:29 / 37 medan röfvarne / medan röfrarna 

44:  4 / 38  båtarne / båtarna 

44:21 / 38 båtkarlarne / båtkarlarna 

44:23 / 38 pengar om / penningar, om 
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44:25 / 38 mig om [= U 2] / mig, om 

44:32 / 38 nemligen / nämnligen / nämligen [SV stavar som U 2] 

45:  6 / 39 Fem af röfvarne / Fem af röfrarna / Fem af röfvarna 

45:13 / 39 brodren / brodern 

45:15 / 39 dyrköpt slag. [= U 2] // dyrköpt slag. / August Strindberg. 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 2, därefter U 1.  

 

34:22 / 28 det stora fritänkarelandet. / det stora fritänkarelandet. – 

34:30 / 29 Theodor Hamberg var född 1819 //  

Theodor Hamberg [centrerad rubrik] / var född 1819 

35:  6 / 29 taipingkejsaren // taiping- / kejsaren [jfr MS: »Taiping-Kejsaren»] 

36:  3 / 30 framkomsten till Hongkong / framkomsten till Honkong  

37:  8 / 31 nämligen / nämnligen [jfr MS: »neml.»] 

37:23 / 31 föreningen i Hongkong / föreningen i Honkong 

37:25 / 31 jämförelse / jämnförelse 

37:34 / 32 jag sade att detta [= MS] / jag sade, att detta 

38:  4 / 32 kinesiska föreningen / Kinesiska föreningen  

[jfr MS: »Kinesiska Föreningen»] 

38:  5 / 32 Kinamissionen / Kina-missionen 

38:  8 / 32 overksamhetens bädd, men / overksamhetens bädd; men 

38:18 / 32 skriva, men / skriva; men 

38:23 / 32 taipingkejsaren / taiping-kejsaren 

38:25 / 32 taiping-revolutionens / taipingrevolutionens 

39:15 / 33 den heliga skrift / Den heliga skrift [jfr MS: »Den Heliga Skrift»] 

40:16 / 34 Anders Elgqvist och Josef Fast. Samtidigt //  

Anders Elgqvist och Josef Fast. [centrerad rubrik] / Samtidigt 

41:12 / 35 ändrade han [= MS] / ändrade hau 

41:36 / 36 November, men / November; men 

42:37 / 37 alltjämt / alltjämnt  

43:12 / 37 fyrtio sjörövare / fyratio sjörövare 

43:23 / 37 alltjämt / alltjämnt  

44:25 / 38 mig om jag / mig, om jag 

44:32 / 38 nämligen / nämnligen [jfr MS: »nemligen»] 

45:15 / 39 dyrköpt slag. // dyrköpt slag. / August Strindberg. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

36:17 / 30  tjugofyra skilling / tjugufyra skilling 

36:18 / 30 tjugo riksdaler / tjugu riksdaler 

37:  8 / 31 med pensel: [tre kinesiska tecken]» [SV har en punkt före citattecknet] / 

med pensel: [tre kinesiska tecken] [jfr MS: »med pensel.’»; 

jfr nedan »Beskrivning av originalmanuskriptet»] 

37:38 / 32 göra ont.’» / göra ont’.» 

38:21 / 32 grundar / gruudar 

40:35 / 35 och jag», skrifver / och jag,» skrifver 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet består av 11 folioblad, skrivna på framsidan med bläck, 

paginerade med bläck 1–11. Bladen har vattenstämpel 1876 (Lessebo Bikupa; 

22,5 × 38,5 cm). Ett opaginerat omslag med rubriken »Svenska Missionärer i China» har 

vattenstämpel 1886 (Lessebo Bikupa). På samtliga blad är texten skriven med Sgs hand 

(VA, doss. 15).  

MS är välbevarat men smutsigt. Bladen är vikta flera gånger som om de har legat i ett 

kuvert; de har också har en vikt marginal. På första paginerade sidan finns ovan till 

höger en sättaranteckning med bläck: »5½ spalter» (texten är i U 1 satt i dubbelspalt, 

med illustrationerna motsvarande ca 6½ spalter). På baksidan av p. 11 finns (med bläck) 

en del uträkningar med siffror och orden »rader» och »typer» som torde höra samman 

med sättningen av U 1. 

Manuskriptet innehåller en del ändringar av Sgs hand med bläck, samt någon enstaka 

med blyerts. Under huvudrubriken finns en struken underrubrik: »Theodor Hamberg» 

(samma rubrik uppträder längre fram i texten). På p. 3 har Sg (eller någon annan) med 

bläck skrivit tre kinesiska tecken (tecknen återkommer, något förbättrade/renritade i 

båda trycken). De tre tecknen tycks ha skrivits samt inramats av en rektangel innan den 

omgivande artikeltexten nedskrivits. Enligt Bo Bennich-Björkman återfinns tecknen i ett 

av de tryckta resebrev från Hamberg vilket Strindberg använt som källa för sin artikel 

(Missions-Tidning, utgifwen till förmån för Swenska Missions-Sällskapet, Stockholm, 

1847, nr 7, ss. 54–56). Se vidare Bennich-Björkmans »Utredning för ’Tillkomst och 

mottagande’ i Samlade Verk del 7», dok. nr 7:1, s. 220.  
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet, 
första upplagan respektive andra upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i MS Sida i U 1 Sida i U 2  

   34   1   73 28 

   37   3   73 31 

   40   6   74 37 

   43   9   75 37 
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Ur Anteckningar 
om 

De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 40–55, 

som bastext. Som komplementtexter har fungerat första upplagan i Historiskt Bibliotek. 

Utgifvet af Carl Silfverstolpe, Femte delen (häfte 3), 1878 (tr. 1879), ss. 495–507 (samt 

individuell paginering för uppsatsen ss. [1]–13), och det bevarade originalmanuskriptet 

till denna artikel (VA, doss. 13). Vidare har bevarats delar av ett korrektur till samma 

artikel, inlackat i manuskriptet till »Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och 

beskrivning över Asien» (jfr ovan s. 61 ff. och nedan s. 103) och ett särtryck av artikeln 

i Historiskt Bibliotek, med handskrivna anteckningar av Strindberg (Mörnerarkivet, 

Örebro universitetsbibliotek). Särtrycket skiljer sig inte på någon punkt från trycket i 

tidskriften. Varken särtrycket med anteckningar av Sg eller de bevarade korrekturbitarna 

har påverkat etableringen av texten i Samlade Verk. 

Originalmanuskriptet med rubriken »Anteckningar / om / De Svenska Fångarnes 

öden efter / Slaget vid Pultava» har fungerat som tryckmanuskript till första upplagan 

(se nedan »Beskrivning av originalmanuskriptet»). 

Texten hade i första upplagan rubriken »Ur Anteckningar / om / De Svenska 

Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava». Artikeln var placerad under rubriken »Strödda 

Meddelanden. / IX.». Första upplagan bör ha fungerat som förlaga till andra upplagan, 

vilket ligger mycket nära det första upplagan, med några smärre strykningar i noterna.  

Textförlagorna förkortas: originalmanuskriptet (MS), första upplagan i Historiskt 

Bibliotek (U 1), andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (U 2).  

Strindberg har sannolikt läst korrektur på texten, både inför första och andra 

upplagan. Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 356–358. 

 

I några fall har utgivaren rättat felaktigheter i de två upplagorna – som Sg alltså missat 

trots korrekturläsning – med hjälp av MS. Det gäller bl.a. ett par verktitlar (Mémoires 
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Originaux, SV s. 54), och ett antal blankrader och avskiljningsstreck (de senare har i det 

ena eller i båda trycken hamnat under fotnoterna; sådana missöden förtecknas endast 

undantagsvis). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2, U 1 samt MS.  

 

46:  5 / 40 1719 (denna sistnämnda [– – –] 1721 och 1722) /  

1719. (Denna sistnämnda [– – –] 1721 och 1722) /  

1719* [fotnotstext:] Denna sistnämnda [– – –] 1721 och 1722. /  

1719* [fotnotstext:] Denna sistnämnda [– – –] 1721 och 1722. / 

47:33 / 41 not quatre mil par / quatre par (U 2/U 1/MS) 

49:12 / 43 Lange,* född / Lange*, född (U 2/U 1/MS) 

49:12 / 43 Stockholm,** gick / Stockholm**, gick /  

Stockholm**, gick / Stockholm** gick 

50:  5 / 44 Chinese recorder, III / Chinese recorder., III (U 2/U 1/MS) 

50:11 / 44 negociations / negotiations (U 2/U 1/MS) 

51:  7 / 45 guvernören, Knes Gagarin (hängd 1717 [– – –] svenska officerare 

deltogo), vilken [– – –] olyckliga herrar. /  

guvernören, Knes Gagarin. (Hängd 1717 [– – –] svenska officerare 

deltogo, vilken [– – –] olyckliga herrar.) /  

guvernören,* hvilken [– – –] olyckliga herrar. [fotnotstext:]  
* Knes Gagarin. Hängd 1717 [– – –] svenska officerare deltogo. /  

guvernören*, hvilken [– – –] olyckliga herrar. [fotnotstext:]  
* Knes Gagarin. Hängd 1717 [– – –] Svenska Officerare deltogo. 

51:24 / 45 förtjänster»,** och / förtjänster,»** och (U 2/U 1/MS) 

52:  2 / 46 ram».* / ram.»* (U 2/U 1/MS) 

52:24 / 46 förbättrande.** / förbättrande**. / förbättrande**. / förbättrande.  

[noten dubblerad i MS, placerad både vid »anledning», och vid 

»K. Biblioteket» på nästa rad]  

55:  6 / 49 MS med titel / MS. med titel (U 2/U 1/MS) 

55:35 / 49 ambassador.* / ambassador*. (U 2/U 1/MS) 

55:37 / 49 not Journal des Savants, 1821 / Journal des Savants 1821 /  

Journal des Savants 1821 / Journal des Savants, 1821 
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56:  6 / 50 Kanifer,* en / Kanifer*, en (U 2/U 1/MS) 

56:24 / 50 törgöterna;*** de / Törgöterna***; de (U 2/U 1/MS) 

56:27 / 50 segern.»**** / segern****. / segern* / segern***.» 

57:12 / 51 1716». / 1716.» (U 2/U 1/MS) 

60:28 / 54 J.P. Falk.* Beyträge / J.P. Falk*. Beyträge /  

J.P. Falk*. Beyträge / J.P. Falk* Beyträge 

60:32 / 54 (Rörande de Kolywanska hyttorna.) /  

(Rörande de Kolywanska hyttorna). (U 2/U 1/MS) 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1, därefter MS. Formen i U 1 och U 2 är densamma, om ej annat anges. 

Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1.  

 

46:  3 / 40  Ur Anteckningar / om / De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava. // 

Ur Anteckningar / om / De svenska Fångarnes öden efter slaget vid Pultava. // 

Anteckningar / om / De Svenska Fångarnes öden efter / Slaget vid Pultava. 

46:  4 / 40 »Almanackor för [– – –] 1850.» / »Almanackor för [– – –] 1850. 

46:15 / 40 någon del / nogon del 

46:16 / 40 desse Almanachor gjorda / desse Almanackor gjorde 

46:22 / 40 Det Anno 1729 florerande Sverige / Det Anno 1735 florerande Swerige 

46:25 / 40 1700-talet / 1700 talet  

46:26 / 40 och torde väl vara samma person som före nämnde Voult / och 

secreterare vid Lifreg. t. Häst besp. Cassa Cont. och torde vara samme 

person som Jacob Julius Vult 

46:28 / 40 Dessa Almanackor, uppgjorda [– – –], innehålla /  

Dessa Almanackor uppgjorda [– – –] innehålla 

46:31 / 41 dessa anteckningar [– – –] några av dem /  

dessa urkunder [– – –] de anteckningar 

47:  4 / 41 förlähne / förläne 

47:13 / 41 Hufwudstadh Tobolsko // Hufwudstadh / Tobolsko 

47:17 / 41 Januari 8. Com. // Januari. / 8. Com. [ett exempel på de konsekvent 

genomförda skilda konventionerna att återge dagboken i MS resp. U 1] 

47:20 / 41 gl: / gl [flera förekomster] 

47:21 / 41 med knif / med en Knif 

47:22 / 41 landet. / landet 

47:24 / 41 bedröfwliga tijdningar / bedröfliga tidningar 

47:25 / 41 vijd Fredriks hall / vid Fredriks Hall 

47:26 / 41 förledit / forledit 

47:27 / 41 gl: / gl  
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47:29 / 41 not I slutet af 1717 / visar en I slutet af 1717  

47:29 / 41 not  Sire / »Sire 

47:31 / 41 not Majesté. / Majesté 

47:32 / 41 not près cent mil écus / près cent mille écus 

48:  1 / 42 1:sta Bönedagen / Bönedagen 

48:  1 / 42 Text: Högmesso Proverb 1:24 / Text. Högmässo Proverb 1.24. 

48:  2 / 42 1:15 / 1,15 

48:  7 / 42 jempte med / Jemte med 

48:12 / 42 Regnade intet: klar och warm dag. /  

Regnwäder slutat: Klara och warma dagar. 

48:13 / 42 Skref under / Bref under 

48:15 / 42 2:dra / 2dra  

48:19 / 42 Kong Carl gl: 37 åhr / Kong Carl gl: 37 åhr [str] 

48:21 / 42 3:dje Böndagen / 3 Böndagen 

48:26 / 42 Reste Br. Eek / Ank. Br. Eek 

48:29 / 42 S. Lieut. Myrmans / S. Lieutn. Myrmans 

48:34 / 42 13. Lade Älven sig. / 13. 

48:35 / 42 not Öfverstruket. Detta synes  / Detta synes  

49:  1 / 43 til Gudh / till Gudh 

49:  2 / 43 bij … / bij. … 

49:  3 / 43 drengen / drängen 

49:  8 / 43 Stod Lieutn. / Stod S. Lieutn.  

49:12 / 43 Stockholm**, gick / Stockholm** gick  

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

49:15 / 43 [med förord af L. Holberg] / (med Forord av L. Holberg) 

49:20 / 43 utländingen, men / utländingen men 

49:21 / 43 glömska, om / glömska om 

49:22 / 43 Manual of Chinese Bibliography / Manual of Chinese Bibliography 

49:29 / 43 not  Leipzig 1781. 8:o. / Leipzig 1781. 8o 152 sidor.  

49:30 / 43 not [med Hedlinger och Fehrman 1735 (manuskr. i K.B.)] /  

med Hedlinger och Fehrman 1735 (manuskr. i K.B.) 

49:31 / 43 not  Lorenz Lange / Lorentz Lange 
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49:31 / 43 not Rysk agent / Rysk Agent 

49:35 / 43 not Tobolsk 1712. / Tobolsk 1712. Månne han kan vara densamme? 

49:36 / 43 not Sven Bælter [– – –] hans manuskript /  

Sven Bälter [– – –] Sven Bälters manuskript  

49:38 / 43 not H:s Resa [– – –] som Giörwell uppgifver [U 2 och SV: »Gjörwell»] / 

Boken [– – –] som Bälter uppgifver 

50:  3 / 44 Utg. af v. Weber / Utg. af v. Weber.  

50:  4 / 44 Pallas, Neue Nord. Beitr. / Pallas Neue Nord. Beitr. 

50:11 / 44 Leyde 1726 / Leyden 1726 

50:12 / 44 V och VIII / Vols. V och VIII 

50:13 / 44 Travels from S:t Petersburg / Travels from St Petersburg 

50:18 / 44 Leyden-upplagan / Leydenupplagan 

50:21 / 44 1727: Pallas’ / 1727, Pallas’ 

50:27 / 44 fördes under Förf:s vistelse /  

fördes under förf:s vistelse [= SV] /  

fördes under hans vistelse 

50:31 / 44 gagn, för vårt ändamål nu, är / gagn för vårt ändamål nu är 

50:32 / 45 resa, hvilken / resa hvilken 

51:  1 / 45 tyckes, såsom [– – –] tjenst, vara / tyckes såsom [– – –] tjenst vara 

51:  3 / 45 I. p. 1. / Vol. I. P. 1 

51:  3 / 45 städer, genom [– – –] passerade, funno /  

städer genom [– – –] passerade funno 

51:23 / 45 generaladjutant, en man / generaladjutant en man 

51:28 / 45 erfor Förf. / erfor förf. [= SV] / erfor han  

51:29 / 45 Kejsaren (Kien-Long) / Kejsaren (Kien-Long) 

51:30 / 45 Europa, om / Europa om 

51:34 / 46 Kien-Long, märktes / Kien-Long märktes 

51:36 / 45 not Resa, sid. / resa, sid. / Resa sid 

51:37 / 45 not sig, väl / sig väl 

51:38 / 46 not här nedan / härnedan 

52:  1 / 46 konstrikt arbetad / konstigt arbetad 

52:10 / 46 Ostiakerna) / Ostiakerna 



– TK 7 – 

 90 

52:11 / 46 seder, funnit, att / seder funnit att 

52:12 / 46 ja, han / ja han 

52:15 / 46 de Göther, hvilka / de Göther hvilka 

52:17 / 46 slutligen, på / slutligen på 

52:17 / 46 förföljelser, begifvit / förföljelser begifvit 

52:22 / 46 1816, då / 1816 då 

52:23 / 46 En kort anledning till [– – –] förbättrande**. [– – –] K. Biblioteket / 

En kort anledning* till [– – –] förbättrande. [– – –] K. Biblioteket*  

52:29 / 46 arkiven, uppgifves / arkiven uppgifves 

52:30 / 47 Halle 1771, 4:o, något / Halle 1771, 4o 485 sid. något 

52:34 / 46 not Sciences, 14 / Sciences 14 

52:35 / 46 not Historien.» / Historien». [= SV] / Historien» 

53:  6 / 47 att upptaga och granska dessa meningar. / att med lugn upptaga och 

granska dessa meningar, med lugn derför att de aldrig läst ordet 

Rudbeckianism. 

53:  8 / 47 Tornbergs katalog, under nummern CCLXX, kallas /  

Tornabergs Katalog under nummern CCLXX kallas 

53:12 / 47 Tatarorum inscriptus, satis / Tatarorum, satis 

53:20 / 47 5 Nov. / 5 Now. 

53:21 / 47 P. Schönström». / P. Schönström.» [= SV] / P. Schönström. 

53:22 / 47 Histoire Généalogique / Histoire Genealogique 

53:27 / 47 herrar, som voro lärde män, hafva / herrar som voro lärde män hafva 

53:29 / 48 Ryskan, hvarpå / Ryskan hvarpå 

53:34 / 47 not May 1823). / Mai 1823) 

53:34 / 47 not Barbier uppgifver mot Tornberg, hvilken efter France Littéraire, 

nämner M. de Varenne som öfversättare, en Bentinck, Svensk 

(Holländsk) officer i Carl XII:s tjenst. Ny öfversättning af 

Messerschmidt, på Tyska i Hist. Journal, Göttingen 1780. / 

Ny öfversättning af Messerschmid, utgifven i Göttingen, 1780. 

54:  5 / 48 sitt stora förutnämnda arbete /  

sitt stora arbete N. u. O. Theil v. Europa Asia etc 

54:  5 / 48 Histoire Généalogique / Histoire Genealogique 
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54:10 / 48 torde på annat ställe af Förf. komma att utredas /  

torde på annat ställe af förf. komma att utredas [= SV] /  

torde väl numera ej kunna utredas 

54:12 / 48 noter, hvilka / noter hvilka 

54:17 / 48 i VII / i V. VII 

54:19 / 48 Russland II. / Russland Vol II. 

54:20 / 48 författare: Von / författare Von 

54:20 / 48 Von der Tatarischen Bucharey / Von der Tartarischen Bucharey 

54:26 / 48 Schönström eller Strahlenberg / Schönström eller Stahrenberg /  

Schönström eller Strahlenberg  

54:31 / 48 not har anställt forskningar / har för vår räkning – benäget, men förgäfves 

anställt forskningar 

55:  1 / 49  en bok: Berättelse / en bok; Berättelse 

55:  6 / 49 Von den Ajuckischen Wüsten und deren Einwohnern /  

Von den Ajuckischen Wüsten und deren Einwohner 

55:  8 / 49 är Joh. / är Hr Joh.  

55:11 / 49 Tobolsky / Tobolsky 

55:24 / 49 tåg, hvilket / tåg hvilket 

55:27 / 49 person, som / person som  

55:30 / 49 Gaubil / R. P. Gaubil 

55:37 / 49 not Granskas och bedömes / Granskas och bedömas 

56:  1 / 50 citera det / citera den 

56:  2 / 50 Historia. Sålunda / Historia; Sålunda 

56:  3 / 50 ämne, här / ämne här 

56:13 / 50 i St. Petersburg / i St. Petersburg 

56:25 / 50  10,000 Törgöter / 10,000 Törgöter 

56:34 / 50 not tryckt »källa [– – –] historia» / tryckt källa [– – –] historia 

56:34 / 50 not Svenska ryktet / Svenska Ryktet 

56:35 / 50 not näml. i Ifvar Kraaks / neml. i: Ifvar Kraak 

56:37 / 50 not Ostliche Theil etc. / Ostliche Theil etc. p. 

56:37 / 50 not densamma, ett löfte / densamma ett löfte 

57:  1 / 51 Ajuckiniska Calmuckiet / Ajuckiniska Callmuckiet 
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57:  4 / 51 Calmuckerna / Callmuckerna 

57:  7 / 51 »salig», hvadan / »salig» hvadan 

57:12 / 51 hos Calmuckerna 1716.» / hos Kallmuckerna 1716.» Säkerligen densamme. 

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

57:13 / 51 I Sammlung Russischer Geschichte IV läses: /  

I Sammlung Russischer Geschichte Vol IV läses 

57:18 / 51 Sibirien, efter / Sibirien efter 

57:21 / 51 kallas der Johan Gustaf Renat. / I Krigsarkivets [– – –] östgöte. / 

I Engeströmska [– – –] Renat omnämnes flerest. i Benzelii brefvexling. //  

kallas der Johan Gustaf Renat.  

57:30 / 51 Svenska Fångar / Svenska Officerare 

57:34 / 51 artillerilöjtnant / artilleri-löjtnant 

58:  2 / 52 sökt finna / försökt genomtränga 

58:12 / 52 dessa trakter. / dessa trakter.*** [fotnotstext:] *** S. R. G. v. 7. p 167. 

58:13 / 52 »Anno 1713 / Anno 1713 

58:15 / 52 till Kamtschatka / till Kamtschatki 

58:19 / 52 på hvilken återresa / på hvilken resa 

58:22 / 52 kallas Corporalen Henrich Busch, säges /  

kallas han Henrich Busch säges 

58:23 / 52 Hoorn; slutligen / Hoorn, slutligen 

58:29 / 52 i manusk. 1715 och att han i Petersburg 1722 företedde den för Peter I. / 

i M.S. 1722 då han i Petersburg företedde den för Peter I. och att på 

densamma Ryssland och Asien ej äro sammanhängande utan skilda 

genom ett sund som han ej namngifver. 

58:34 / 53 Greiz 1781 / Greiz, 1781 

59:  2 / 53  författare, nämligen / författare nämligen 

59:  3 / 53 Leipzig, tog / Leipzig tog 

59:  4 / 53 Svenske Capitenen von Benett / Svenske Capitænen von Benett 

59:10 / 53 ambassad, som / Ambassad som 

59:23 / 53 Briefe. 1. von Alethophilo. / Briefe. 1. von Alethophilo. 

59:26 / 53 de fångnes själstillstånd / de fångnes inre själstillstånd 
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59:33 / 53 not känd i Sverge. – [SV följer U 2: »känd i Sverige.»] / känd i Sverge. 

K.B.s exemplar tillkom först genom v. Engeströmska Samlingen. 

60:10 / 54 teckningsprof, utmärkte / teckningsprof utmärkte 

60:16 / 54 namn, men / namn men 

60:17 / 54 detsamma … / detsamma. … 

60:24 / 54 Permien». [SV följer U 2: »Permien.’»] / Permien. 

60:25 / 54 Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs / 

Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs 

60:28 / 54 J.P. Falk*. Beyträge / J.P. Falk* Beyträge 

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

60:32 / 54 fångarne / fångarna 

60:34 / 54 den Kolywanska kopparmalmen / de Kolywanska kopparmalmen 

61:  7 / 55 den Ryska religionen / Ryska religionen 

61:12 / 55 antaga, det / antaga det 

61:16 / 55 Castrén. Nordiska Resor och Forskningar /  

Castrén. Nordiska Resor och Forskningar 

61:23 / 55 sig, så / sig så 

61:26 / 55 gatorna, vips / gatorna vips 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras MS, därefter U 1. Formen i U 1 och U 2 är densamma, om ej annat anges. 

Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1.  

 

47:10 / 41 Samman Skrefwen / Samman skrefven 

47:18 / 41 Giöhs / Giöbs / Giöhs  

47:29 / 41 not Sire. / Sire 

48:  3 / 42 Bröt / Brödt / Bröt 

48:  5 / 42 tillbaka / tillbakas 

48:15 / 42 Böndagen war / Bönedagen var 

48:16 / 42 Psalm 39, v. 9 / Psalm. v. 9 

48:17 / 42 Aftonsång Psalm 51, v. 11 / Aftonsång Psalm 51. v. 11 

48:19 / 42 37 åhr.* / 37 åhr*. 

48:28 / 42 Dog Adjutanten / Do Adjutanten  

49:30 / 43 not flere gånger / flera gånger 

50:  4 / 44 8o; äfven [SV: »8:o»] / 8:o: äfven 

50:25 / 44 Neue Nord. Beitr. II, 1781. [blankrad] Af dessa skrifter //  

Neue Nord. Beitr. II, 1781. / Af dessa skrifter  

[i U 1 sammanfaller sidbrytning och nytt stycke ] 

52:  9 / 46 gränser (troligen / gränser, (troligen 

52:30 / 47 Halle 1771, 4o [SV: »4:o»] / Halle 1771. 4:o 

53:20 / 47 öfwersätta / öfversätta 

54:16 / 48 Mémoires Originaux / memoires Originaux 

54:22 / 48 Atlas* Haag-upplagan / atlas* Haag upplagan 

54:27 / 48 vet man ej.** / vet man ej**. 

54:35 / 48 not K.B.). / K.B.) 

55:15 / 49 afhandlar: Den / afhandlar; Den / afhandlar: Den 

55:24 / 49 Quatrefages  / Quaterfages / Quatrefages 

56:  2 / 50 derför att / derföre att / derför att 

56:  8 / 50 behöfde.» / behöfde». / behöfde.»  
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56:12 / 50 pengar.» / pengar». / pengar.» 

56:20 / 50 försvaret.** / försvaret**. 

56:27 / 50 segern***.» / –––– / Schnitschers 

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] //  

segern***** / Schnitschers //  

segern*. / Schnitschers  

[avskiljningsstrecket har i U 1 och U 2 hamnat under fotnoterna] 

57:  3 / 51 Capiten Renat / capiten Renat 

58:18 / 52 öfver Kamtschatkiska hafsviken och äfven tillbaka / 

öfver Kamtschatkiska hafsviken och öfver tillbaka 

58:28 / 52 först 1728.* / först 1728*. 

58:32 / 52 Nebst einer Vorrede / Nebst eine vorrede 

59:16 / 53 Johann Bernhard Müllers Königl. //  

Johann Bernhard Müller’s. Königl. // 

Johann Bernhard Müller’s, Königl. 

59:32 / 53 not  intresse, helst / intresse helst 

60:28 / 54 Kenntniss des Russischen Reichs / Kenntniss des Russishen Reichs / 

Kenntniss des Russischen Reichs 

61:  6 / 55 (Turinskoja Sloboda.) / (Turinskoja Sloboda). 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 2, därefter U 1.  

 

46:  3 / 40 vid Pultava. // Pultava. / [Dessa bidrag äro endast ämnade att 

utgöra supplement till de kända arbetena af Ennes, Fryxell, Sander, 

och A. F. (Hist. Bibl. 1877, Hft. 3.)] [jfr MS: »[Dessa bidrag efter 

tryckta och otryckta förut ej begagnade källor till Svenska Historien äro 

endast ämnade att utgöra supplement till de kända arbetena af Ennes, 

Fryxell, Sander, och A. F (Hist. Bibl. 1877, Hft 3.)]»] 

46:  5 / 40 1719. (Denna sistnämnda [– – –] 1721 och 1722)  

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] /  

1719* [fotnotstext:] * Denna sistnämnda [– – –] 1721 och 1722. 

46:11 / 40 Hofkamreraren / Hofkamereraren 

46:16 / 40 härutinnan / här utinnan 

46:25 / 40 Hofkamrerare / Hofkamererare 

47:18 / 41 fadder / Fadder  

47:18 / 41 Giöhs [= MS] / Giöbs 

47:31 / 41 not misères / miseres 

48:  3 / 42 midt emot / mitt emot 

48:27 / 42 4:de Böndagen / 4de Böndagen 

48:29 / 42 Ryttm. Tisenhusens Fru /  

Ryttm. Tissenhusens Fru  

49:14 / 43 v. Haven / von Haven 

49:28 / 43 not Gjörwell uppgifver / Giörwell uppgifver 

50:  9 / 44 sekreterare.) / sekreterare). 

50:27 / 44 fördes under förf:s vistelse / fördes under Förf:s vistelse  

[jfr MS: »fördes under hans vistelse»] 

51:28 / 45 erfor förf. / erfor Förf. [jfr MS: »erfor han»] 
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50:29 / 44  behållning. Vid en audiens [– – –] afslutande. Af mera /  

behållning.* Af mera [fotnotstext:] * Vid en audiens [– – –] afslutande. 

51:  3 / 45 Liksom / Likasom 

51:20 / 45 Philipp Johann Tabbert / Filip Johan Tabert 

51:21 / 45 Sibiriens Historia. / Sibiriens Historia.*. [fotnotstext, se blockcitat 

nedan:] [fotnoten återfinns i MS med endast några smärre skillnader] 

 * Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Sthm, Lpzg, 1730. 4:o. 

På Engelska: London 1738. 4:o. Franska 1757. Spanska 1786. Kallas i Biogr. 

Lex. af okänd anledning på ett ställe Historische Geschreibung des N .. u o 

etc. och uppgifves jemte kartan vara utgifven i Lübeck. Boken är tryckt i 

Leipzig och utgifven i Stockholm. Kartan är graverad af  P. I. Frisch 

planscherna af F. H. Frisch i Berlin. Aurivillius uppgifver Stockholm som 

tryckort. Ett epokgörande arbete, som af Pallas flerestädes försvaras mot de 

Ryska afundsmännen, akademikerna Gmelin och Müller. Strahlenberg blef, 

som bekant, af Czar Peter erbjuden plats som förste man öfver allt Rysslands 

landtmäteri, vilket vedermäle af Czarens belåtenhet med S:s öfver Sibirien 

uppgjorda karta, afslogs. Kartan är 1872 fotolitografierad af Säberg i Sthlm 

och väckte liflig uppmärksamhet vid utställningen i Moskwa. Boken och 

kartan anmäldes i Acta Literaria 1732. 

52:35 / 46 not Historien». / Historien.»  

53:21 / 47 P. Schönström.» / P. Schönström». 

54:10 / 48 torde på annat ställe af förf. komma att utredas /  

torde på annat ställe af Förf. komma att utredas   

[jfr MS: »torde väl numera ej kunna utredas»] 

54:13/ 48 officerare». / officerare.» 

54:32 / 48 not Jesuiternas Kartverk / Jesuitfädernas Kartverk 

55:  8 / 49 Joh. Chr. Schnitscher / Joh. Christ. Schnitscher 

55:14 / 49 afhandlar: Den [= MS] / afhandlar; Den 

55:24 / 49 Quatrefages [= MS] / Quaterfages 

56:  2 / 50 derför att [= MS] / derföre att 
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56:  8 / 50 behöfde.» [= MS] / behöfde». 

56:12 / 50 pengar.» [= MS] / pengar». 

56:18 / 50 21 skepp, 1 general / 21 skepp 1 general 

56:26 / 50 3,000 / 3000 

56:28 / 50 not  General Kanifer. Se ofvan. /  

General-Adjutanten Kanifer. Se ofvan Bells Travels. 

56:34 / 50 not I en tryckt »källa / Blott i en enda tryckt »källa 

57:24 / 51 I Engeströmska handskriftsamlingen i Kongl. Biblioteket / 

I Engeströmska M.S. samlingen i K.B. 

57:30 / 51 I Samml. Russ. Gesch. / I Samml. Russ. Gesch. 

 såsom fästningsbyggare. / såsom fästningsbyggare*.  

[fotnotstext:] * S. R. G. v. 4 p. 211, 217. [fotnoten återfinns i MS] 

58:  5 / 52 skeppsbyggeriet. / skeppsbyggeriet**. [fotnotstext:]  
** S. R. G. v. 3 p. 106. Henel (1729) upptager Ambiörn Molin såsom 

ryttmästare på Nora Skånska regementet.  

[fotnoten återfinns i MS med endast några smärre skillnader] 

58:  6 / 52 (N. u. O. Th. v. E. u. A. p. 58) / (N. u. O. Th. v. E. u. A. p. 58) 

58:21 / 52 Samml. Russ. Gesch. / S. R. G.  

58:33 / 52 Ihre / Ihro 

58:34 / 52 Plauen etc. / Plauen etc. 

59:33 / 53 not känd i Sverige. / känd i Sverge. –  

60:24 / 54 Permien.» / Permien». 

60:28 / 54 Kenntniss des Russischen Reichs [= MS] /  

Kenntniss des Russishen Reichs 

61:22 / 55 faran af att / faran att 

61:26 / 55 porten efter sig.» // porten efter sig.» / Aug. Strindberg. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

46:  3 / 40 De Svenska / De svenska 

46:  3 / 40 Slaget vid Pultava / slaget vid Pultava 

46:  5 / 40 och 1719 / och 1719. [jfr ovan »Utgivarnes egna ändringar»] 

47:  8 / 41 Året effter / Aret effter 

48:  3 / 42 mitt emot / midt emot 

48:11 / 42 wår Konungs död / wår konungs död  

48:18 / 42 17. Kong Carl / 18. Kong Carl  

48:22 / 42 at resa / att resa 

49:  2 / 43 wille stå wårt / wille stå vårt  

49:12 / 43 Lorenz Lange / Lorens Lange 

49:30 / 43 not Resa till Ryssland / resa till Ryssland 

49:31 / 43 not Svensk til / Svensk till 

50:  4 / 44 Separat / Seperat 

51:35 / 46 fint skuret / fint skuren 

51:36 / 45 not Resa / resa 

51:37 / 45 not väl förståendes / väl förstående 

53:23 / 47 manuscript / manucript 

54:26 / 48 Strahlenberg / Stahrenberg 

59:  1 / 53 110 sid.** / 110 sid.**. 

59:18 / 53 Königreich Siberien / Königreich Sibirien 

59:20 / 53 Russland». / Russland.»  

60:13 / 54 gossar voro sonsöner / gossar vore sonsöner 

60:25 / 55 af Svensk börd / i Svensk börd 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet består av ett lägg med 7 folioark, pp. 1–14, skrivna med bläck på 

båda sidor med Sgs piktur, samt 10 opaginerade sidor (några sidor har rivits ur lägget; 

kvar är 24 sidor; Lessebo Bikupa 1877; ca 23,5 × 38, 5 cm; VA, doss. 13). Se vidare 

förteckning nedan över ark, blad och paginering. Arken har bundits/sytts ihop med (nu 

gulaktig) tråd. Bladen har vikt marginal samt har vikts ytterligare en gång för att ge 

utrymme för fotnoter nedan på sidan; ett avskiljningsstreck förtydligar den senare 

vikningen (ända fram till och med de första tomma opaginerade sidorna [15–17]). Arken 

har även spår efter ytterligare vikning. 

MS har på p. 1 rubriken »Anteckningar / om / De Svenska Fångarnes öden efter / 

Slaget vid Pultava». Ett senare iordningställt omslag med rubriken »Svenska Fångarne i 

Sibirien» med bläck av Sgs hand har vattenstämpel 1886 (Lessebo Bikupa).  

Artikeltexten återfinns på de paginerade sidorna (1–14). Två opaginerade sidor längre 

bak i lägget har några rader text vardera av Sgs hand med bläck. Texten på den första av 

dessa (p. [21]) är en alternativ, struken rubrik, »Carl XIItes Krigare i Ryssland och Asien 

/ efter slaget vid Pultava». Under rubriken följer ett utkast till den formulering som 

återfinns inom klammer efter rubriken i MS och U 1 (men ej i U 2, som SV följer; 

MS och U 1 citeras ovan s. 96: se 46:3 / 40). Texten på den andra, läggets näst sista sida 

(p. [25]), tycks vara ett meddelande till redaktören för Historiskt Bibliotek: »Lämpligast 

en anspråkslös plats / Under / Strödda Meddelanden.» (där också texten placerades), 

undertecknat »Aug. Strindberg.».  

MS är välbevarat. På första paginerade sidan finns ovan till höger en sättaranteckning 

som anger att uppsatsen skall införas under av Sg angiven rubrik, följt av 

»meddelandets» ordningsnummer: »Strödda Meddelanden / 9.» (med bläck resp. »9.» 

med blyerts) [i tidskriften: »IX»]. 

Manuskriptet innehåller en del ändringar av Sgs hand med bläck, både strykningar 

och kompletteringar. Enstaka ändringar har utförts med blyerts (ex. p. 1). 

Nedan följer en förteckning över paginerade och opaginerade sidor i lägget. 

Översikten utgår från de uppslag som bildas i det bundna lägget. De två tomma sidorna 

mellan pp. 4 och 5 ges ingen paginering, medan samtliga sidor efter p. 14 – även de 
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urrivna – betecknas med ordningsnumren [15]–[26]; i förteckningen får alltså 26 sidor 

(av 28) ordningsnummer. 

 

Pagina el. [opag. sida] 

1 framsida 

2–3  

4–[tom]  

[tom]–5 

6–7 

8–9  

10–11 

12–13 i mitten av lägget 

14–[tom 15] [p. 15] med avskiljningsstreck 

[tom 16]–[bortriven sida, 17] pp. [16] och [17] har avskiljningsstreck 

 (endast en flik nedan återstår av sidan  

 pp. [17/18]) 

[bortriven sida, 18]– [bortriven sida, 19]  

[bortriven sida, 20]–[21] p. [21] med struken rubrik 

[tom 22–tom 23] 

[tom 24–25] p. [25] meddelande till redaktören 

[tom 26]  
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Två längre strykningar i originalmanuskriptet 

På några ställen i MS, pp. 2 och 3, har Sg omarbetat texten så att längre textavsnitt 

utgår. Ändringarna slår igenom i första upplagan. Sid- och radhänvisningar ges till SV, 

därefter också motsvarande sida i U 2.  

 

47:  2 / 41 e »sammanskrevs i Tobolsk:»: [se blockcitat nedan; avsnittet är inringat 

med bläck och i marginalen till vänster finns en anteckning med bläck 

om att textstycket »Utgår»] 

 Innanpermen: 

Instruction 

Soigneusement faire ce qu’on doit 

Ne parler mal de qui que ce soit 

Toujours examiner sa conduite, 

Songer a ce qu’on est à chaque minute 

Casher les deffauts d’autrui, 

Faire des honetetez sans bruits 

Aimer Dieu et son prochain, 

C’est le vraij Caractere d’un homme de bien.* 

 

[* fotnotstexten nedan på bladet användes, något omarbetad, som första not 

i U 1 (SV s. 47); anvisningar om detta ges av Sg i MS pp. 1 och 2] 

 

48:37 / 42 ** Se vidare om Muller här nedan. ändrat från [se blockcitat nedan:] 

** Förf. till en bok kallad: Joh. Bernhard Müllers Königl. Schwed: Dragon 

Capitaine / Leben und Gewohnheiten der Ostiacken – Mit etlichen curieusen 

Anmerckungen vom Königreich Siberien … In der Gefangenschaft daselbst 

beschrieben. Berlin 1720. (Finnes äfven tryckt i: Das Veränderte Russland 

utgifven af v. Weber. Frkfrt 1721 under titel Joh. Bernh. Müller. Das Leben und 

die Gewohnheiten der Ostiaken. 
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Beskrivning av korrekturet 

Delar av ett korrektur till första upplagan har bevarats (VA, doss. 14). Korrekturet (K) 

består endast av fyra mindre delar av ett slaktat korrektur, dvs. klippt i större eller 

mindre bitar (mellan en halv och en hel trycksida), för hälften av bitarna så att endast 

textens satsyta med korrekturtecknen men inte ändringarna bevarats. K har text på både 

fram- och baksidorna; men endast på den del av K vars lack har släppt kan baksidan 

studeras (se nedan). Sg har använt den slaktade texten som fotnoter i manuskriptet till 

»Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och beskrivning över Asien» (se ovan 

ss. 61–63). Sg har gjort ett flertal ändringar med bläck och blyerts, samt vissa 

markeringar (bl.a. understrykningar) med rödpenna. Ändringarna har i samtliga fall 

införts i U 1, med undantag av de justeringar som är sekundära i förhållande till den här 

aktuella texten och som har gjorts för att textbitarna skall passa in i Strahlenberg-

uppsatsen. 

K täcker endast en mindre del av texten.  

Det bevarade bitarna av K motsvarar texten i på följande sätt. Beteckningarna A 

och E för tilläggsblad hänför sig till beskrivningen av manuskriptet till »Philipp Johann 

von Strahlenberg, hans karta och beskrivning över Asien»; de betecknar på vilka av 

tilläggsbladen i manuskriptet som K har lackats in på (se ovan s. 61 ff.). 

 

Tilläggsblad Sida och rad i U 1 respektive SV Beskrivning 

A 498:7–498:34 / 49:21–50:26 Sgs ändr. i marg. ej helt bortklippta 

A 504:4–504:26 / 57:4–57:28 Sgs ändr. i marg. är bortklippta  

  (understr med röd penna) 

E 501:3–501:37 / 53:7–54:11 Sgs ändr. i marg. ej bortklippta 

  (markeringar med röd penna) 

E 502:3–502:34 / 54:17–55:23 (baksidan av föregående) 

  Sgs ändr. i marg. ej helt bortklippta 

  (ändr även m röd penna) 
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Beskrivning av Mörners särtryck 

Som nämnts ovan har ett bevarat exemplar av särtrycket av uppsatsen i Historiskt 

Bibliotek ett mindre antal efterhandsändringar och en mängd kommentarer med bläck 

av Sgs hand (Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek). Särtrycket har tryck endast 

på ena sidan på varje uppslag, vilket lämnar gott om utrymme för kommentarer på 

motstående blanksida; flertalet kommentarer är också placerade på de blanka sidorna. 

Endast ett par av justeringarna eller kommentarerna har någon motsvarighet i andra 

upplagan av texten (jfr nedan kommentarer till särtrycket s. 2 »Giöhs» och s. 8 

»Quatrefages»). De har sannolikt företagits efter tryckningen av Kulturhistoriska 

Studier (1881). Anteckningarna visar att Sg fortsatt att samla information kring artikelns 

ämne; åtminstone en anteckning har gjorts tidigast 1882 (jfr nedan kommentar till s. 10: 

»Kartan utkom [– – –] 1882»). Någon av kommentarerna har också förts in i första 

upplagan 1883 av den franska avhandlingen (det första tillägget s. 8; jfr noten i texten 

s. 255 och Bennich-Björkmans »Utredning för ’Tillkomst och mottagande’ i Samlade 

Verk del 7», dok. nr 7:1, s. 142). 

Nedan förtecknas samtliga kommentarer och ändringar av Sg i särtrycket. Flertalet av 

kommentarerna är placerade på den blanka sidan. Några av anteckningarna är svårlästa. 

Lokaliseringsord citeras efter U 1. Sid- och radhänvisningar till SV, samt sidhänvisning 

till särtrycket (pp. [1]–13).  

 

46:25 / [1] på motstående sida i höjd med »En Joh. Julius Vult finnes [– – –] 

torde väl vara samma person som före nämnde Voult.»:  

Joh. Julius Vult är icke samma person som Jacob Julius Voult (Finne). 

47:18 / 2 Giöbs ä t Giöhs 

51:13 / 5 på motstående sida i höjd med »Jag måste medgifva att de Svenska 

Fångarne … icke litet bidroga till att civilisera inbyggarne» etc.:  

Strahlenberg nämnes flerest. i Comment. Petropol. X. p 449. / 

Müller de Scriptis Tanguticis. Ibid säges att S. reste med Messerschmidt. / 

Om S.s arbete se Acta Eruditorum 1731. »Illud addimus, librum hunc, etsi 

Holmiam in titulo præferat, se vera tamen hic Lipsiæ excusum esse.» 
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51:37 / 5 not  på motstående sida i höjd med »Kartan är 1872 fotolitografierad av 

Säberg i Sthlm och väckte livlig uppmärksamhet på utställningen i 

Moskwa.» (noten utgår i U 2 och SV, men citeras ovan s. 97): 

Kartan fotolit. på General-Stabens litogr. Anst. 1879 för Geogr. Sällsk. 

54:25 / 8 e »Att denna uppsats härrör från en af de Svenska fångarne torde stå 

utom allt tvifvel, om från Schönström eller Strahlenberg vet man ej 2).»: 

ψ [inskottstecken; och på motstående sida:] ψ Jo, Strahlenberg 

har dikterat dem för »en vän» (troligen Bentinck) Se D. N. u O. T. / 

Subscriptionslista på S.skarta 1 april 1724. Engeström CVII, 1, 23. / 

  I Linköpings Bibl. finnas några bref från Strahlenberg till Eric Benzelius d.y. /  

 Ibidem finnes ett bref från Schönström till E.B. der han säger att Strahlenberg 

stulit karta och bok af honom. 

          / 8 på en lapp, under föregående anteckning (jfr SV 58:21):  

Henrich Busch’ berättelse står relaterad af Müller i Samml. R. G. vol 3, 

p. 102. o. f. / [otydlig text; struken] / Ambjörn Molin Ibidem p 106. / 

Med Jeltschin. / Busch’s 2dra resa: / till femte Kurilen / Busch anförde – 

54:30 / 8 not inskott efter ordet »har » i meningen »M. Henri Cordier [– – –] har 

anställt forskningar efter författarens namn»: förgäves 

[ger meningen: »M. Henri Cordier [– – –] har förgäves anställt 

forskningar efter författarens namn»] 

55:24 / 8 Quaterfages ä t Quatrefages 

57:  1 / 10 ovan på motstående sida:  

M. Erich Laxmann’s Predigers bey der deutschen Gemeine Zu Barnaul, 

auf den Kolywanischen Bergwerken in Sibirien Sibirische Briefe, 

herausgegeben von August Ludwig Schlözer. Göttingen und Gotha 1769. 

8o 104 sid. /  

p. 17. »Under den Kalmücken legte Johann Renat, ein Schwedischer 

Stückjunker und nachheriger Kalmückischer General = Feldmarschall, um 

das J. 1730 eine Mongolisch Druckerei auf Europäischen Fuss an.» // 

Toakan Araptan Contaischan (Khung-tai-si.)  

57:25 / 10  e »Några små annotationer gjorde vid en kort conferens emellan Lieut. 

Renat, som ifrån Calmuckiet återkommit, och Bisk. Benzelius 1738.»: 
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ψ [inskottstecken; och på motstående sida:] ψ I Benzel. annotationer står: 

»Contaigen gjordt Chartan Sjelf.» 

57:20 / 10 strax ovan mitten på motstående sida:  

Renats originalkarta(?) öfver Mongoliet fins i Upsala Bibl. En Kopia, 

gjord efter Rs utläggning af mongol. originalet finnes i Linköpings Bibl. 

och hittades der af Sg år 1879. »Songarische Kalmukie hwarunder 

Kuttonerne höra. Copierad af J.A. Benzelstierna Ao 1738» / 

I Engeströmska Samlingen finnes ett bref från T.S. Bayer till Benzelius 

deri Renat omnämnes. /  

I Commentarii Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ Tomus 

VI Petropol. 1738 p. 326. Artikeln »De Litteratura Mangiurica af 

T.S. Bayer läses: »Typorum usum Sini videntur cum his populis 

communicasse: eodem enim modo totas in osseribus exsculpunt 

imprimuntque paginas. Nuper tamen Ioannes Renatus Holmiensis apud 

Contaischam principem populi Songur (quos Calmuccos Orientales 

vocare Solemus), typographiam more Europæorum instruxit litteris 

stanneis, quæ aptari possint in voces et lineas.» /  

Renat. Engeström CXVI, 1, 23. /  

Renats karta fotograferades på Generalstaben 1880 och skickades af 

Strindberg med fransk text till Ryssland, hvarför han erhöll Geograf. 

Sällsk. Medalj ψ)  

Molins Berättelse om nordostligaste Asen finnes i MS i Linköpings Bibl. 

Se dess Handlingar. [tillägg med blyerts:] Utgafs i Stockholm vid Vegas 

hemkomst af Aug. Sg /  

Se Adelung / 

ψ) Kartan utkom med Strindbergs text i Petersburg 1882 och refererades 

i alla utländska Geogr. Tidskr.  

58:28 / 11 e »Anmärkas bör härvid också att Strahlenberg hade sin karta färdig i 

manusk. 1715 och att han i Petersburg 1722 företedde den för Peter I.»: 

ψ [inskottstecken; och på motstående sida:] ψ Om Strahlenbergs’ka 

originalkartan läs i Berchs Resa. 
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59:16 / 12 ovan på motstående sida:  

Der allerneueste Staat von Astracan Georgien … Nürnberg 1724. p 53. 

(Cirkulär till Svenska fångar om värfning; blott 25 infunno sig) /  

I Riksarkivet finnas: 1o) Några Anmärckningar angående det Ryska 

Rijkets nuvarande macht och Styrckio. … Uppsatte under dess 

fångenskap Åhr 1710, 1711, 1712 o 1713. af L.J. Malm. Fol. 596 sid. /  

       2o Någre widh sidste Kongl. Ambassaden till Tzaren 

i Muskow gjorde Observationer öfver Rysslandh, des wägar , pass med 

fästningar och gräntzer. Sammandragne af Erich Palmqvist Anno 1674 



– TK 7 – 

 108 

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet, 
första upplagan respektive andra upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i MS Sida i U 1 Sida i U 2  

   46   1 495 /   1 40 

   49   4 497 /   3 43 

   52   6  500 /   6 46 

   55   8 502 /   8  49 

   58 11 504 / 10 51 

   61 13 507 / 13 55 
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Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer, 
som träffats längst nordost i Asien, på Ärkebiskop 

E. Benzelii begäran uppsatt av Ambjörn Molin 
Ryttmästare vid Norra Skånska Cavalleri  

Regementet 1725 

Textläget  

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 56–59, 

som bastext. Som komplementtexter har fungerat första upplagan i Nya Dagligt 

Allehanda den 14 januari 1880 med rubriken »Den äldsta svenska beskrifning öfver 

tschuktscherfolket.», ett särtryck av artikeln i NDA under rubriken »Berättelse om de i 

Stora Tartariet boende Tartarer, som träffats längst nordost i Asien, på Ärkebiskop 

E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn Molin Ryttmästare vid Norra Skånska Cavalleri 

Regementet 1725.» (7 s.), samt vad gäller några detaljer (i citerad text av Molin) den av 

Strindberg utgivna festskriften till Nordenskiöld och Palander med samma titel och med 

hela Molins berättelse, Stockholm 1880, vilken återges i avsnittet »Övriga texter» i 

textvolymen (det här citerade partiet s. 217 f.). Se vidare »Tillkomst och mottagande» i 

textvolymen, ss. 379–387. 

Manuskriptet till artikeln i NDA har alltså ej bevarats. Tidningsartikeln var grundtext 

för särtrycket som trycktes från samma sats, med några få ändringar (bl.a. titeln). Med 

största sannolikhet har sedan särtrycket fungerat som tryckmanuskript till 

antologitrycket 1881. Noteras kan bl.a. att radklivningen i ordet »Ca- / valleri» i titeln i 

både särtryck (s. [1]) och antologitryck (s. 56) är en rest från tidningstrycket, där Molins 

titel återges i brödtexten och ordet radbryts på detta sätt. 

Särtrycket är paginerat [1]–7 (satsyta 6,5 × 12 cm) (beskrivningen gäller ett ex. i KB, 

Nylins samling 39). På omslaget till skriften anges titeln »BERÄTTELSE / om de i 

Stora Tartariet boende / Tartarer, som träffats längst / nordost i Asien, på Ärkebiskop / 

E. Benzelii begäran upsatt af / Ambjörn Molin». På den åttonde, opaginerade sidan 

anges tryckeri: »Stockholm, / Ny Dagligt Allehandas Aktiebolags Tryckeri / 1880.»  
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Textförlagorna förkortas: första emissionen av första upplagan i NDA (U 1a), andra 

emissionen av första upplagan, dvs. särtrycket (U 1b), andra upplagan i Kulturhistoriska 

Studier (U 2). Festskriften till Nordenskiöld och Palander omnämns som »festskriften».  

 

Skillnaderna mellan första upplagan i NDA respektive i särtrycket och andra upplagan i 

antologin 1881 är begränsade. Sg har inte gjort någon övergripande revidering av texten; 

bl.a. har några felaktigheter i tidningstexten vidarebefordrats till antologitrycket, trots att 

Sg dessförinnan givit ut Molins text i sin helhet, med felen rättade. Antologitrycket 

innehåller dessutom ett par nya fel. I Samlade Verk korrigeras några av felen med hjälp 

av komplementtexterna.  

Sg har sannolikt läst korrektur, åtminstone på särtrycket och andra upplagan 1881. 

Sg har alltså i denna introducerande artikel moderniserat och lagt till rätta Molins 

berättelse, »skriven på en svårläst, vårdslös övergångs-svenska». »För att göra läsningen 

möjlig måste texten ’normaliseras’ begriplig på vår yngre svenska», skriver Sg (texten 

s. 62 f.). En jämförelse med texten i festskriften visar att detta har skett genom ny 

förtydligande interpunktion, förklaringar inom parenteser, moderniserad stavning samt 

moderniserade ord- och böjningsformer. Några ord byts ut mot enklare ord; vid något 

tillfälle kan man misstänka att det är fråga om slarv eller feltryck. Tillkrånglad 

meningsbyggnad kan rätas ut. Skillnaden mellan frakturstil och antikva i festskriften 

bevaras endast i något enstaka fall (genom kursiv). Nedan ges ett urval skillnader mellan 

festskriften och den normaliserade texten (som citeras efter U 2):  

 

ågh och/ock 

deras Sijrath till sijnith 

tändren tänderna 

måhlet afseendet 

nembl: nämligen 

ypnat öppnat 

en tenn skåhl  en liten skål 

 

 

 

efter Ryska sättet tillreet 

        tilltagen efter Ryska bruket 

forslagen förflugen 

anfästa fästa 

förstå fresta 

backreesan återresan 

händren händerna 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2, U 1b samt U 1a.  

 

62:  7 / 56 Regementet 1725.* / Regementet 1725*. / Regementet 1725. / [annan rubrik] 

64:15 / 58 ’Magien’ / »Magien» / »Magien» / »Magien» 
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Ändringar mellan första upplagans första och andra emission 
som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1b, därefter U 1a. Formen i U 1b och U 2 är densamma, om ej annat 

anges. Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1b. 

 

62:  1 / 56 Berättelse / om de i Stora Tartariet boende Tar- /  

tarer, som träffats längst nordost i / Asien, på Ärkebiskop E. Benzelii /  

begäran upsatt af Ambjörn Molin / Ryttmästare vid Norra Skånska Ca- /  

valleri Regementet 1725. //  

Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer, som /  

träffats längst nordost i Asien, på Ärkebiskop E. /  

Benzelii begäran uppsatt af Ambjörn Molin / Ryttmästare vid Norra 

Skånska Ca- / valleri Regementet 1725*. // 

Den äldsta svenska beskrif- / ning öfver tschuktscherfolket. 

[SV följer U 2; jfr nedan »Ändringar i andra upplagan som införts 

i Samlade Verk»] 

62:10 / 56 ofvan stående titel: // ofvan stående titel. // följande titel: Berättelse om 

de i Stora Tartariet boende Tartarer, som träffats längst nordost i 

Asien, på Ärkebiskop E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn Molin 

Ryttmästare vid Norra Skånska Cavalleri Regementet 1725. 

[SV följer U 2] 

62:12 / 56 övergångs-svenska / öfvergångs svenska 

63:  8 / 57 angående // angå / ende 

63:31 / 57 not Leipzig 1752 / Leipzig, 1752 
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Ändringar mellan första upplagans första och andra emission 
som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1a, därefter U 1b. Formen i U 1b och U 2 är densamma, om ej annat 

anges. Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1b. 

 

62:19 / 56 Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia /  

Das Nord- und Ostliche Thei von Europa und Asia /  

Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia  

[SV följer U 2] 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Jämförelsen med första upplagan avser särtrycket (U 1b). Sid- och radhänvisningar ges 

till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. Först citeras U 2, därefter U 1b.  

 

62:  1 / 56 [rubriker i olika stil, ovan till vänster U 2, nedan till höger U 1b:] 

Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer, som 

träffats längst nordost i Asien, på Ärkebiskop E. 

Benzelii begäran uppsatt af Ambjörn Molin 

Ryttmästare vid Norra Skånska Ca- 

valleri Regementet 1725*. 

 

[fotnotstext:] * Tryckt i 100 exemplar 1880.  

 

 Berättelse 

om de i Stora Tartariet boende Tar- 

tarer, som träffats längst nordost i 

Asien, på Ärkebiskop E. Benzelii 

begäran upsatt af Ambjörn Molin 

Ryttmästare vid Norra Skånska Ca- 

 valleri Regementet 1725. 

62:  8 / 56 stiftsbibliotek råkade förf. att /  

stiftsbibliotek sistlidne sommar råkade undertecknad, att 

62:  9 / 56 få upp / stöta upp 

62:10 / 56 ofvan stående titel. // ofvan stående titel: / Som nu Molin var 

en af de Pultavafångar, hvilkas geografiska och etnografiska 

arbeten undertecknad dragit i ljuset*, blef glädjen icke liten. /  

[fotnotstext:] * I: Silfverstolpe. Hist. bibliotek 1878 och 

Geografiska sällskapets tidskrift samma år. 

62:11 / 56 de fyra första / de 4 första  
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62:13 / 56 som kunna anskaffas / som kunnat anskaffas 

62:15 / 56 Sammlung Russischer Geschichte / Sammlung Russischer Geschichte 

62:16 / 56 skeppslöjtnant / skeppslöjtnant (!) 

62:18 / 56 Jeltschin / Jelts-chin 

62:19 / 56 Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia /  

Das Nord- und Ostliche Thei von Europa und Asia  

62:23 / 56 Henel: I Det anno 1729 florerande Sverige /  

Heneli: Det anno 1729 florerande Sverige 

62:25 / 56 ur fångenskapen. Om handskriften är original /  

ur fångenskapen. Detta är allt hvad undertecknad vet; kan någon 

upplysa mera, vore det glädjande. Om handskriften är original 

63:  3 / 57 lydno [även i festskriften] / lijdno 

63:  5 / 57 tchuktscherna torde / tchuktscherne torde 

63:13 / 57 om tschuktscherna / om tschuktscherne 

63:24 / 57 naglarne / naglarna 

63:24 / 57 med flera / med flere 

63:27 / 58 spörja bland / spörja, bland 

63:33 / 57 not Landes Kamtschatka / Landes, Kamtschatka 

63:39 / 57 not stechten.» / stechten. 

64:  4 / 58 orsak / ordsak [festskriften har »ord-»] 

64:13 / 58 rymma en kannas storlek / innehålla en kannas storlek  

[festskriften har »innehålla»] 

64:31 / 58 under hakan sammanbundne / under hakan tillsammanbundne  

[även i festskriften] 

65:  7 / 59 frånvaro hade gjort / frånvaro kade gjort 

65:19 / 59 betalning infann.» // betalning infann.» / Aug: Strindberg. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Jämförelsen med första upplagan avser särtrycket (U 1b). Sid- och radhänvisningar ges 

till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. Först citeras U 1b, därefter U 2.  

 

63:  2 / 57 Luttorskoij [även i festskriften] / Lutterskoij 

63:  2 / 57 Sanoskij [även i festskriften] / Saneskij 

63:  2 / 57 Schuchtier [även i festskriften] / Schuchtiar 

63:17 / 57 sijneth / sijnith [i festskriften »Sijrath»] 

63:26 / 57 nämligen klädedrägten [så i festskriften] / nämligen klädedrägt 

63:37 / 57 not anderer Russe / anderer russe 

64:  9 / 58 ett oombyteligt mode [så i festskriften] / ett ombyteligt mode 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
första upplagan och andra upplagan 

Jämförelsen med första upplagan avser särtrycket (U 1b). Vid jämförelsen avses 

genomgående översta raden på respektive SV-sida.  

 

Sida i SV Sida i U 1b Sida i U 2  

 62 1 56 

 63 2 57 

 64 4 58 

 65 6 59     
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Kina. 
Några synpunkter och belysningar 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 60–89, 

som bastext. Som komplementtexter har fungerat de två första tredjedelarna av artikeln 

»Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar», Framtiden. Tidskrift för fosterländsk 

odling. Utgifven af Carl von Bergen. Ny följd, häfte 9 och 10, 1877 (tr. 1878), ss. 473–

495, ett särtryck av samma artikel, och det bevarade originalmanuskriptet till denna 

artikel. Ett särtryck av artikeln med rättelser av Sgs hand har också studerats (Göteborgs 

universitetsbibliotek).  

Artikeln i Framtiden framställdes alltså också som särtryck med ny paginering,  

ss. 1–33 (aktuella sidor 1–23) och utan tidskriftstryckets kolumntitel. Särtrycket är i 

övrigt i det närmaste identiskt med tidskriftstexten, dock börjar artikeln högst upp på en 

sida (ej som i trycket i Framtiden nedtill på sidan, efter en annan artikel), vilket medför 

att sidorna genomgående har annat utseende (andra första- och sista-rader m.m.). I övrigt 

har interpunktionen något justerats och något enstaka tryckfel har rättats. Särtrycket 

betraktas här som en andra emission av samma upplaga. 

Ett exemplar av särtrycket, dedicerat till »Den upplyste Doktoren Anton Stuxberg / 

från / Kinamannen / Strindberg», innehåller alltså ett mindre antal efterhandsändringar 

och förstrykningar av Sgs hand (GUB; kopia SgKB doss. 1). Dessa förtecknas nedan 

s. 140. 

Textförlagorna förkortas: originalmanuskriptet (MS), första upplagan i Framtiden 

(U 1a), särtrycket (U 1b), andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (U 2).  

 

Skillnaderna mellan första upplagan i Framtiden respektive i särtrycket (dvs. den 

aktuella delen av artikeln) och andra upplagan i antologin 1881 är begränsade. Den 

utlyfta texten har fått en ny rubrik, fotnoter har lyfts upp till brödtext och vice versa. 

Men Sg har inte gjort någon övergripande revidering av texten. Ett något bearbetat, nu 

förlorat exemplar av särtrycket bör ha tjänat som tryckmanuskript för antologitexten. 
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(Av de smärre skillnader som föreligger mellan U 1a och U 1b framgår att det senare har 

tjänat som tryckmanuskript till U 2; samtliga justeringar i särtrycket slår igenom i U 2.) 

Genomgående hänvisas till särtrycket (U 1b; inte till U 1a, trycket i Framtiden) i 

förteckningarna nedan. 

Arbetsprocessen som ledde fram till Framtiden-artikeln kan följas i det bevarade 

originalmanuskriptet, och i ett handskrivet tillägg. (Det finns inget korrektur bevarat till 

denna del av artikeln.) Jämför kommentaren till »Sveriges relationer till Kina och de 

Tartariska länderna» ovan s. 21 ff. Arbetsprocessen beskrivs utförligare i »Tillkomst och 

mottagande» i textvolymen, ss. 319–332. 

Sg har alltså läst korrektur i åtminstone två omgångar på första upplagan i Framtiden, 

samt minst en omgång på andra upplagan 1881. Det är därför rimligt att välja andra 

upplagan som bastext. I några fall har utgivaren rättat felaktigheter i U 2 (och U 1) – 

som Sg alltså missat trots korrekturläsning – med hjälp av MS (kontrollerade mot yttre 

källor såsom bibliotekskataloger m.m.). Detta gäller exempelvis namnet J.C. Kröger 

(SV s. 82). I något fall har även MS:s form – som synbarligen är resultatet av skrivfel 

el.dyl. – justerats med hjälp av andra källor: namnet Lobsched har ändrats till det 

korrekta Lobscheid, Colladi till Collado etc. (SV ss. 90, 91).  

 

Vid textetableringen har normalisering och namnstavning följt de vanliga 

redigeringsprinciperna i Samlade Verk. Dock följer stavningen av asiatiska ortnamn- 

och personnamn något andra principer. Flertalet asiatiska namn, med undantag av 

mycket välbekanta sådana (ex. Moskva, Vladivostok), har ej normaliserats, ej heller 

transkriberade kinesiska personnamn och geografiska namn. De av Sg använda 

formerna har alltså behållits (jfr ovan »Särskilda anvisningar»).  

 

Den sista delen av artikeln i Kulturhistoriska Studier (dvs. det korta mellanpartiet av 

uppsatsen i Framtiden) trycktes om i tidskriften Nordisk boktryckarekonst med rubriken 

»Något om kinesiska språket» (1900:2, ss. 55–56, 103–105); jfr texten i SV 89:13–

96:12 [i U 2 ss. 83–89]. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2, U 1 samt MS.  

 

67:32 / 61 farlig, men / farlig i kristna länder, men / farlig i kristna länder, men / 

farlig men 

68:  8 / 62 européen.* / européen*. / européen*. / [noten saknas] 

71:24 / 65 hunnern / hunnen (U 2, U 1, MS) 

73:37 / 68 Kang-Hi / Kang-hi (U 2, U 1, MS) 

75:37 / 69 skördar». / skördar.» (U 2, U 1, MS) 

76:20 / 70 Amerika.* / Amerika*. (U 2, U 1, MS)  

76:38 / 70 not Saint-Denys / Saint Denys (U 2, U 1, MS) 

81:15 / 75 bok V, del II, kap. 1 [– – –] bok V, del I, kap. VI /  

bok. V, del. II, kap. 1 [– – –] bok V, del. I kap.VI /  

bok. V del. II, kap. 1 [– – –] bok V, del. I kap.VI / 

Bok: V, del. II, Capit. 1. [– – –] bok V del I Capit. VI  

86:  2 / 79 slavar’. / slafvar.» / slafvar.» / slafvar.’ 

86:  9 / 80 eldhav’. / eldhaf.» / eldhaf.» / eldhaf.’. 

88:29 / 82 »Tsuen är / Tsuen är (U 2, U 1, MS) 

90:10 / 83 Collège de France / Collége de France (U 2, U 1, MS) 

90:26 / 84 Élémens / Élemens / Élemens / Elemens 

90:29 / 84 Kitaiskaya grammatica / Kitiskaya grammatica (U 2, U 1, MS) 

90:37 / 84 Lobscheid / Lobsched (U 2, U 1, MS) 

90:37 / 84 Ollendorff’s new method / Ollendorf’s new method (U 2, U 1, MS) 

91:  4 / 84 Genève / Senève (U 2, U 1, MS) 

91:  6 / 84 Collados / Colladi’s (U 2, U 1, MS) 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 1b, därefter MS. Formen i U 1b och U 2 är densamma, om ej annat 

anges. Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1b.  

 

66:  8 / 60  liten flock / handfull 

66:26 / 60 blifva, att, liksom indianen, i sinom tid /  

blifva att liksom indianen i sinom tid 

66:30 / 61 »hedning»,  ett ord / »hedning,» ett ord 

66:22 / 61 kan, på / kan på 

67:  6 / 61 kraftförlust; han / kraftförlust, han  

67:  7 / 61 motstånd, han / motstånd; han 

67:10 / 61 XV:e / XVo 

67:12 / 61 del, hvarken / del hvarken 

67:13 / 61 under någon som helst / under icke någon som helst 

67:13 / 61 föregående / gammalt 

67:23 / 61 område; men / område, men 

67:28 / 61 400,000,000 så / 400,000,000, så 

67:29 / 61 gjort, att / gjort att 

67:38 / 62 Amerika, Australien / Amerika Australien 

68:  1 / 62 tillsamman 230,000, hvaraf / tillsammans 230,000 hvaraf 

68:  1 / 62 San Francisco, som [– – –] kineser, torde /  

San Francisco som [– – –] kineser torde 

68:  8 / 62 européen*. [fotnotstext:] * Ratzel: [– – –] Breslau 1876. / européen.  

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

68:  9 / 62 (Sibirien), i / (Sibirien)/ i  

68:  9 / 62 (Turkestan), i / (Turkestan) i 

68:10 / 62 Kokkin-Kina), i öster till Amerika, i sydost /  

Cochin-Kina) i Öster till Amerika i Sydost [SV: »Kochin-Kina»] 

68:14 / 62 få, är sålunda gifvet, och / få är sålunda gifvet och  

68:20 / 62 Mandschutartarerna / Mandschutatarerna (U 2) / Mandschu Tartarerna  
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68:27 / 62 långt, högstämdt / långt högstämdt 

68:28 / 62 (1735–95), Mandschuriets hufvudstad, är /  

(1735–95) Mandschuriets hufvudstad är 

68:33 / 63 plocka gingseng-roten, fånga trepangen /  

plocka »gingseng-roten», fånga »trepangen» 

68:36 / 63 sig». / sig.» (U 2) / sig.» 

69:  2 / 63 då dessa / då de 

69:11 / 63 vestligt, att / vestligt att 

69:14 / 63 man efter / man strax efter  

69:16 / 63 dem, innan / dem innan 

69:22 / 63 öder ut / äter ut  

69:22 / 63 något, hvaremot / något hvaremot 

69:24 / 63 medlidande, då / medlidande då  

69:28 / 63 ras, men / ras men 

69:29 / 63 här, liksom / här liksom 

69:37 / 64 herrarne, måste / Herrarne måste 

70:  2 / 64 besök, ej / besök ej 

70:  8 / 64 öfvergafs. Handeln är dock hufvudnäringen. //  

öfvergafs. / Handeln är deras hufvudnäring. 

70:14 / 64 utrymme, de / utrymme de 

70:35 / 65 kinesiska befolkning / Kina befolkning 

70:38 / 65 utsträckning, så / utsträckning så 

71:  1 / 65 gula dött / gule dött 

71:  2 / 65 1847, af [– – –] kineser, och / 1847 af [– – –] kineser och 

71:  3 / 65 så, att / så; att 

71:  3 / 65 60,000 / 60,000 gule 

71:  8 / 65 ser, har / ser har 

71:10 / 65 vester – angripes / vester, angripes  

71:11 / 65 eröfringar. Ehuru / eröfringar, och ehuru 

71:12 / 65 den, oaktadt [– – –] land, eller / den oaktadt [– – –] land eller 

71:29 / 65 sjelf, utan [– – –] samhällen, der / sjelf utan [– – –] samhällen der 

71:33 / 65 sätt. Derför / sätt, derför 
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71:34 / 65 honom, ty / honom ty 

72:  7 / 66 öfverbefolkning, allmänt / öfverbefolkning allmänt 

72:  8 / 66 dåliga, svaga / dåliga svaga 

72:  9 / 66 mera; men / mera men 

72:13 / 66 grundvalar, och / grundvalar och 

72:13 / 66 förestå, såväl / förestå såväl 

72:17 / 66 då den, under / då det under 

72:18 / 66 stillastående, småningom / stillastående småningom 

72:18 / 66 upplösas / dekomponeras 

72:18 / 66 andra, genom / andra genom 

72:19 / 66 utvandringsföreteelsen, i / utvandringsfenomenet i  

72:20 / 66 herskare / beherskare 

72:21 / 66 mening, som [– – –] gängse, härrör / mening som [– – –] gängse härrör 

72:23 / 66 söka i några punkter belysa / söka i några punkter söka belysa 

72:25 / 66 föreställningarna / föreställningar 

72:30 / 66 ––– [avskiljningsstreck] / * * * [tre asterisker] 

72:31 / 66 Kina har städse / Få länder hafva lyckats bibehålla ett så lifligt intresse 

fästadt vid sig som Kina; det har städse 

73:  7 / 67 kyrkor, hvilkas / kyrkor hvilkas 

73:  8 / 67 äro i behåll / finnas i behållas 

73:  8 / 67 nestorianen /nestorianern 

73:12 / 67 dynastien, besökte / dynastien besökte 

73:15 / 67 Jesus, att / Jesus att 

73:17 / 67 ceremonierna. / ceremonierna: 

73:19 / 67 likhet, som / likhet som 

73:20 / 67 kyrkobruk, gjorde / kyrkobruk gjorde  

73:28 / 67 förste, som / förste som 

73:29 / 67 protester; han bygger / protester och bygger han 

73:30 / 67 tornen. Döpningar / tornen; döpningar 

73:32 / 67 Kanton, men / Kanton men 

73:33 / 67 uppförde [– – –] lärde [– – –] kommo [– – –] vunno [– – –] fingo / 

uppföra [– – –] lära [– – –] komma [– – –] vinna [– – –] få 
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73:34 / 68 1500-talet / 1500 talet 

73:37 / 68 kejsaren. År / kejsaren, och år 

74:  1 / 68 steg [– – –] började [– – –] hade / stiger [– – –] börjar [– – –] har  

74:10 / 68 bibliografi, utgifven [– – –] Möllendorff, upptager [– – –] 4,639, på / 

bibliografi utgifven [– – –] Möllendorff upptager [– – –] 4.639 på  

74:14 / 68 om det underbara landet. / om Kina! 

74:25 / 68 sig, och / sig och 

74:27 / 68 1815), London / 1815) London 

74:27 / 68 Berlin, har / Berlin har 

74:28 / 68 öfversättningsarbeten, utan / öfversättningsarbeten utan 

74:36 / 68 meningar / opinioner 

74:38 / 68 Kina, efter [– – –] tiden, skulle / Kina efter [– – –] tiden skulle 

75:  3 / 69 antager, att / menar att  

75:  5 / 69 vidare: att / vidare, att 

75:  7 / 69 stillaståendet, att / stillaståendet; att  

75:12 / 69 lastbart, trälaktigt / lastbart trälaktigt 

75:21 / 69 nio områden / nio distrikt 

75:33 / 69 umgänget, och / umgänget och  

76:  7 / 70 1,100 f. Kristus / 1,100 f. Chr. 

76:  7 / 70 efterträddes, efter / efterträddes efter 

76:11 / 70 Efter Kong-Fu-Tse’s död 477 f. Kristus /  

Efter Kong-Fu-tse’s död 477 f. Chr. 

76:16 / 70 härjande angrepp / invasioner 

76:20 / 70 Japan eller / Japan – eller 

76:21 / 70 1644, då / 1644 då 

76:21 / 70 mandschuerna / Mandchuerna 

76:26 / 70 Wang-Ngan-Sche / Wang-ngan-sche 

76:28 / 70 folkvandringarna / folkvandringarne 

76:28 / 70 rörelser / rörelse 

76:31 / 70 framåt, och / framåt och 

76:31 / 70 mandschuernas / mandchuernas 

76:36 / 70 not ombord, men / ombord; men 
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76:36 / 70 not dem, och / dem och  

76:38 / 70 not Neumann. Quedlinb., Lpzg. 1836. / Neumann.  

76:39 / 70 not Fou-Sang. Paris 1876. / Fou-Sang …. 

77:  2 / 71 1851–65, att / 1851–65 att 

77:  9 / 71 civilisationen, och / civilisationen och 

77:10 / 71 Europa. Huru / Europa och huru 

77:10 / 71 senare står i skuld till Kina för sin bildning /  

sednare af sin bildning står i skuld till Kina  

77:12 / 71 mot Europa / mot Europeerna 

77:13 / 71 1000-talet, då / 1000-talet då 

77:15 / 71 bestämdt, att [– – –] i Europa, långt / bestämdt att [– – –] i Europa långt  

77:17 / 71 farligt. Kinas / farligt; Kinas 

77:22 / 71 språk; de / språk, de 

78:10 / 72 provinserna, och / provinserna och 

78:12 / 72 ej och / ej, och 

78:14 / 72 aristokratien / aristokrati 

78:18 / 72 uppbörden, bestrider / uppbörden bestrider 

78:26 / 72 jemför hermed Sveriges 19,000 ecklesiastike och civile /  

jemför hermed Sveriges 19,000 Ecklesiastika och civila 

78:28 / 72 politiskt tvång / politiskt betryck 

78:34 / 72 omdöme, afgifvet / omdöme afgifvet 

78:35 / 72 år 1810 / år 181  

78:35 / 72 icke är / är 

79:12 / 73 fördelar», säger / fördelar,» säger 

79:17 / 73 tanken på att / tanken att  

79:28 / 73 den [– – –] påbjudna lagen, att / det [– – –] påbjudna bruket att 

79:29 / 73 skall uppläsas / låta uppläsa 

79:30 / 73 Kang-Hi’s / Kang-His’ 

79:33 / 73 Wang-Yeou-Po / Wang-yeou-po 

79:34 / 73 officiel, utan / officiell utan 

79:36 / 73 not Staunton 1810 / Staunton. 1810 

80:  4 / 74 äro er beredda / äro Eder beredda 
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80:  5 / 74 bättre, att I rensen [– – –] tystnad, än /  

bättre att I rensen [– – –] tystnad än 

80:11 / 74 i säkerhet.» / i säkerhet!» [jfr nedan »Beskrivning av Stuxbergs 

särtryck»] 

80:18 / 74 förvaltningen. Kina / förvaltningen; Kina 

81:  2 / 74 Detta plägar anföras som bevis / Detta anföres som beviset 

81:  4 / 75 Sse-Chou, De fyra klassiska Böckerna, hvilka /  

Sse-Chou De fyra klassiska Böckerna hvilka 

81:14 / 75 kap. [– – –] kap. / Capit. [– – –] Capit.  

81:20 / 75 befallning» / befallning.» 

81:23 / 75 borde omvändas / skulle räddas 

81:24 / 75 enfaldiga slutledning / hastiga slutledning 

82:  5 / 76 1700, och / 1700 och 

82:  7 / 76 idén / idéen  

82:10 / 76 afguderi samt / afguderi. Samt 

82:16 / 76 Lao-Kiun’s / Lao-Kiun 

82:19 / 76 förnuftet / förnuftet 

82:25 / 76 Tao-Te-King / Tao-te-king 

82:27 / 76 sätt: / sätt. 

82:33 / 76 som alla känna / som alla mina 

83:18 / 77 hårdt mejsladt / hårdt-mejsladt 

83:18 / 77 buddhaismen / buddhismen  

83:25 / 77 han: / han. 

84:10 / 78 pesten!» Af detta // pesten!» / Af detta 

84:11 / 78 religionen, och / religionen och 

84:23 / 78 frågor, och / frågor och 

84:27 / 78 Sakya-Muni / Schakia-Muni 

84:30 / 78 1:o) / 1o [flera förekomster] 

84:37 / 78 alla», / alla,» 

85:  6 / 79 framför / framför dem 

85:  7 / 79 de kristne bruka / de kristne 

85:10 / 79 andra intressen / handelsintressen 
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85:15 / 79 ofvannämnda / meranämnda 

85:15 / 79 maximer / »maximer» 

85:20 / 79 hafva aldrig förföljt / och hafva aldrig förföljt 

85:25 / 79 dessa, och / dessa och 

85:27 / 79 Appendix XVIII / Appendix 18 

85:38 / 79 Äktenskap / Äktenskapet  

86:  5 / 79 d.v.s. sin hustrus / d.v.s. hans hustrus  

86:  5 / 79 föreställningar, hvilken / föreställningar, som 

86:  7 / 80 Tien-Chu (Gud) / Tien-Chu 

86:13 / 80 tydligt, att / tydligt att 

86:20 / 80 togo aldrig emot penningar / togo aldrig penningar af folket 

86:37 / 80 Kuang-Tung / Kuang-Tong 

87:  4 / 80 varor oblandade / varor, oblandade 

87:  9 / 81 början, men / början men 

87:29 / 81 Bowring, han / Bowring, den 

87:30 / 81 påstå, att / påstå att 

87:31 / 81 vårt té.» Så / vårt thé. Så 

88:  1 / 81 med några ord / i några ord 

88:  3 / 81 mans son / mans, son 

88:  5 / 81 förgäfves; då / förgäfves, då 

88:  6 / 81 uttömda, slog / uttömda slog 

88:  7 / 82 nederlagen, föll / nederlagen föll 

88:14 / 82 Keuen-Shi-Leang-Yeu / Keuen-shi-leang-yeu 

88:15 / 82 Age». / Age.» 

88:16 / 82 d:r / dr 

88:17 / 82 Esaias’ / Esaias 

88:24 / 82 vinkar om, att / vinkar om att 

88:29 / 82 mer kostelig / mer kosteligare 

88:30 / 82 allesamman rättfärdiga / allesamman rättfärdiga 

88:34 / 82 profet under / profet, under  

89:  3 / 82 Nanking, dynastien / Nanking; dynastien  
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89:  4 / 82 Fridens Rike [– – –] Himmelska Staten /  

»Fridens Rike» [– – –] »Himmelska Staten» 

89:16 / 83 sanskrit, men / sanskrit men 

89:25 / 83 i verkligheten / i verkligen 

89:32 / 83 stämningar, kan / stämningar kan 

89:33 / 83 dertill / derför 

89:34 / 83 karakterer, och / karakterer och 

89:35 / 83 Strafflagen, (i franska översättningen [– – –] oktavsidor) endast 

[SV följer U 2: kommatecknet efter »Strafflagen» utgår] /  

strafflagen, i franska översättningen [– – –] oktavsidor, endast 

89:36 / 83 karakterer, så / karakterer så  

90:  1 / 83 4 eller 5,000 / 4 eller 5 tusen 

90:  4 / 83 kostbar [– – –] ärbar / kostbar [– – –] ärbar 

90:11 / 83 »cours» så, att / »cours», så att 

90:14 / 83 anse ej / anse icke 

90:14 / 83 hinder, och / hinder och 

90:20 / 84 mandarina, Canton / mandarina … Canton 

90:22 / 84 D.S.: / Do 

90:27 / 84 Paris 1822 / Paris 1853 

90:27 / 84 Gonçalves / Gonçalvez 

90:29 / 84 S:t Petersburg / St Petersburg 

90:32 / 84 Paris 1844 (anon.) / Paris, 1844 

90:33 / 84 D.S. Do / Do Do 

90:35 / 84 D.S. / Do 

91:  6 / 84 1632, till / 1632 till 

91:  8 / 84 alla Europas bibliotek. // alla Europas bibliotek. / Att här ge en öfversigt 

af språkbygnaden, vore icke på sin plats, helst något hvar eger en aning 

om densamma, att undanröja några fördomar och rätta villande uppgifter, 

vore deremot mera i enlighet med uppsatsens plan. 

91:11 / 84 Lika litet / lika litet 

91:13 / 84 Ah, if [– – –] as well / Ah if [– – –] as will  

91:16 / 84 emellan och / emellan, och 
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91:17 / 85 »juste-milieun», man / juste-milieun man 

91:21 / 85 bilder; taflor / bilder, taflor 

91:22 / 85 himmel, jord / himmel jord 

91:26 / 85 betyda / betyder 

91:27 / 85 den hvassaste prosa / den grufligaste prosa 

91:18 / 85 erkännas, att / erkännas att 

91:34 / 85 afbildningar, som / afbildningar som  

91:36 / 85 tecken, af / tecken af 

92:  1 / 85 Chan = Berg. / Mou = Träd. // Chan = Berg. / Mou = Träd.  

[samma mönster genomgående bredvid de kinesiska tecknen] 

92:  8 / 85 stort gagn / mycket gagn 

92:12 / 86 halfmåne / half måne 

92:16 / 86 Glans, Ming. [– – –] Tårar, Loui. / glans, Ming. [– – –] tårar, Loui. 

[samma mönster genomgående bredvid de kinesiska tecknen] 

93:  3 / 86 karakterer; det / karakterer och det 

93:  4 / 86 hvilkas ena del betecknar ljudet, den andra betydelsen  

[U 1a saknar kommatecknen] /  

hvilkas ena del betecknar ljudet, det andra betydelsen (U 2) /  

af hvilka en del betecknar ljudet en annan betydelsen 

93:  7 / 87 (se ofvan). / (se ofvan) 

93:14 / 87 påtagligt, och / påtagligt och 

93:17 / 87 ej ovigtiga omständigheten, att [– – –] husdjur, o.m.d. /  

ovigtiga omständigheten att [– – –] husdjur o.m.d. 

93:21 / 87 »nycklarne» / nycklarne 

93:24 / 87 beteckna kroppsdelar / beteckna, kroppsdelar 

93:25 / 87 föremål samt / begrepp 

93:25 / 87 ord, skulle / ord skulle 

93:31 / 87 utan man kan / utan kan man 

93:31 / 87 förr, än / förr än 

93:38 / 87 beställa, och / beställa och 

94:  1 / 87 skriftspråket är för ögat och behöfver ej passera örat /  

språket är för européen för ögat, utan att behöfva passera örat 
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94:  3 / 87 bok, som läses högt, en / bok som läses högt en 

94:  8 / 87 whole of [SV följer U 2 och återger titeln i kursiv] / whole on 

94:  9 / 88 ner, och / ner och 

94:10 / 88 Mathias; man / Mathias, man 

94:11 / 88 det styrda ordet / det regerande ordet 

94:12 / 88 relatifvet, der / relatifvet der 

94:13 / 88 tyskan o.s.v. / Tyskan. o.s.v. 

94:13 / 88 ett lättare exempel på den sammanträngda klassiska stilen, hvilken 

skiljer sig rätt betydligt från den rikare moderna. / ett lättare exempel. 

94:16 / 88 Hi, / Leda. [– – –] Hoei, / Kär. [– – –] Hang, / Gå. [– – –]  

’O, / Jag. [– – –] Phang, (Iterativ). [– – –] Liang, / Köld. //  

Hi [– – –]  Hoei [– – –] Hang [– – –] ’O [– – –] Phang [– – –] Liang  

[svenska översättningar saknas i MS; tre kinesiska ord är understrukna 

(kursiverade) i MS] 

94:24 / 88 texten, upptäcker / texten upptäcker 

94:24 / 88 bänk), i [– – –] vänster) , i // bänk) i [– – –] vänster) i  

[även i fortsättningen samma mönster i U 1 respektive MS] 

94:30 / 88 att Pe / att veta det Pe  

94:31 / 88 expletivpartikel, ej / expletivpartikel ej 

94:32 / 88 Hang gå / Hang, gå 

95:  2 / 88 flockar; / flockar 

95:  3 / 88 Du, som har mig kär, / Du som har mig kär!  

95:  4 / 88 vandra härifrån tillsamman. / Hvad som gör kinesiska språkets studium  // 

[se blockcitat nedan:] 

vandra härifrån tillsamman.  

 

[Eller efter Rémusat. 

Le vent du nord vient glacer nos climats. 

La neige tombe à gros flocons. 

Que l’être bienveillant qui m’aime, mette sa 

    main dans la même 
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  pour que nous marchions ensemble.] 

 Som synes är ordfogningen temligen läslig och säkert skulle mången 

nybörjare få ut en annan mening om ej Schi-King vore så grundligen 

kommenterad och paralellställena påpekade. 

 Hvad som gör kinesiska språkets studium 

95:  9 / 89 sjelfverksamhet, och / sjelfverksamhet och 

95:18 / 89 bevisar, att [– – –] koloni, på / bevisar att [– – –] koloni på 

95:22 / 89 qvarstår, att / qvarstår att 

95:27 / 89 vederlagd / nedtagen 

95:27 / 89 det kinesiska tempel, han låtit afbilda, öfverraskar /  

det kantoneiska tempel han låtit afbilda öfverraskar 

95:33 / 89 stor lanternfest / den stora lanternfesten 

95:33 / 89 »le boeuf gras» / »le Boeuf-Gras» 

95:36 / 89 not  Folk-Lore / Folk Lore  

96:  1 / 89 Kina, gör / Kina gör 

96:  1 / 89 själen, (i norra [– – –] fönster)  

[SV följer U 2: kommatecknet efter »själen» utgår] /  

själen, i norra [– – –] fönster 

96:  8 / 89 ordspråk, i / ordspråk i  
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras MS, därefter U 1b. Formen i U 1b och U 2 är densamma, om ej annat 

anges. Skiljaktig form i U 2 anges i förekommande fall efter formen i U 1.  

 

66:21 / 60 arbetarfrågan / arbetarefrågan  

67:  5 / 61 kryper sin väg / kryper fram sin väg 

67:20 / 61 rättigheter i kristna länder. / rättigheter.  

67:22 / 61 farlig men [SV: »farlig, men»] / farlig i kristna länder, men  

68:  3 / 62 särskildt / särkildt / särskildt 

68:  5 / 67 Trollopes / Trollops / Trollopes 

68:12 / 67 Sundaöarne / Sundaöarna  

73:  9 / 67 resor i Kina / resor, i Kina / resor i Kina 

74:12 / 68 språk tryckta / språk, tryckta / språk tryckta 

77:34 / 71 den högsta statsstyrelsen, stadsstyrelsen i Peking /  

den högsta statsstyrelsen i Peking 

78:19 / 71 medlar mellan / medlare mellan 

79:  8 / 73 denna.»* / denna*.» 

79:30 / 73 Edikt,* / Edikt*, 

79:35 / 73 »bonhomie». / »bonhomie.» 

82:  5 / 76 annat?»* [fotnotstext:] * J.C. Kröger / annat*?» [fotnotstext:] * J.G. Kröger 

82:20 / 76 jordens skapelse / jordens skapare 

82:29 / 76 träden in / träd in  

82:31 / 76 hersklystnad / herskarlystnad 

85:34 / 79 »I Nödvändig inledning till Läran säges: ’Tien-Chu [– – –] konung’; 

men i Helgonkalendern säges att ’Jesus [– – –] konung’ … . Är  / 

»I Nödvändig inledning till Läran säges: Tien-Chu [– – –] konung»; 

men i Helgonkalendern säges att »Jesus [– – –] konung» … Är  

[SV: »konung’ … Är»] 

85:38 / 79 säges att ’de som [– – –] slafvar.’ / säges att »de som [– – –] slafvar.»  

[SV: »slavar’.»]  
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86:  2 / 79 ’det var en gång en Pei-Tse’ d.v.s. en tartarisk furste, ’som brukade begå 

dåliga handlingar och aldrig lyssnade till den vise Fo-Tsin’s’ [– – –] 

hustrus ’föreställningar [– – –] ett eldhaf.’ [SV: »Fo-Tsins’», »eldhav’. »] / 

»det var en gång en Pei-Tse» d.v.s. en tartarisk furste, »som brukade begå 

dåliga handlingar och aldrig lyssnade till den vise Fo-Tsin’s [– – –] 

hustrus föreställningar [– – –] ett eldhaf.» 

87:34 / 81 kristna!»* / kristna*!» / kristna!*» 

89:24 / 83 de infödde / de infödda 

91:  2 / 84 Hongkong 1869 / Honkong 1869 

91:  6 / 84 Rom 1632 / Rom, 1632 / Rom 1632 

91:24 / 85 lexikonet och / lexikonet, och / lexikonet och 

96:  4 / 89 herdelåtar / herdelåter 

96:  6 / 89 känner; han / känner, han 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 2, därefter U 1b.  

 

66:  1 / 60 Kina. / Några synpunkter och belysningar. //  

Kina. / Några gensagor mot gängse irrmeningar. 

68:  3 / 62 särskildt / särkildt 

68:  5 / 62 Trollopes / Trollops 

68:31 / 62 jaga pelsdjur han / jaga pelsdjur, han 

70:33 / 64 Victoria / Viktoria 

72:  3 / 66 bildningens framtid / odlingens framtid 

73:  9 / 67 resor i Kina [= MS] / resor, i Kina 

73:13 / 67 en judekoloni [– – –] den förvexlade honom /  

en judekoloni [– – –] de förvexlade honom  

73:35 / 67 Schall och Verbiest / Schall, och Verbiest 

75:25 / 69 af hvilka / af hvika 

77:26 / 71 sin bildning / sin odling 

77:30 / 71 det förmenta stilleståndet / det förmenta stillaståendet  

[jfr skrivfel i MS: »stillastaståendet»] 

78:13 / 72 de lärdes samfund / de lärdas samfund 

79:24 / 73 Huc, den välvilligaste Kina-missionären /  

Huc, den välvilligaste och kanske mest sakkunnige Kina-missionären 

79:35 / 73 »bonhomie». / »bonhomie.» 

80:18 / 74 centralisation / centralistion 

82:26 / 76 dygd». / dygd.» 

87:  7 / 81 då I lupit [– – –] fören I / då J lupit [– – –] fören J  

[ytterligare fel av samma typ finns i U 1] 

87:17 / 81 Kristendomens sak var numera ohjelplig /  

Kristendomens sak var emellertid numera ohjelplig 

87:19 / 81 engelsmännen äro kristne / engelsmännen äro kristna 

87:22 / 81 Vore de kristne / Voro de kristne 
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87:34 / 81 inga kristna!*» / inga kristna*!» [SV = MS: »kristna!’*»; 

jfr »Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk»] 

88:  2 / 81 några ord.* [fotnotstext:] * Jemför uppsatsen Svenska Missionärer i Kina. 

/ några ord. 

89:  7 / 82 uppträda återigen / uppträda, återigen 

89:24 / 83 de infödda ännu hunnit inhämta / de infödde ännu hunnit lära sig  

89:32 / 83 reda sig med 600 ord / reda sig med omkring 600 ord  

89:35 / 83 Strafflagen (i franska / Strafflagen, (i franska 

90:13 / 83 icke äro skarpsinnigt folk / icke äro särdeles skarpsinnigt folk 

90:20 / 84 första Arte de la Lengua mandarina /  

första, Arte de la lengua mandarina 

90:38 / 84 Russko-kitaiskii / russko-kitaiskii 

91:24 / 85 lexikonet och [= MS] / lexikonet, och 

91:33 / 85 De kinesiska skrifttecknen / Alla kinesiska skrifttecken  

93:  3 / 86 Femte klassen innefattar / Femte klassen, innefattar 

94:  8 / 87 »The whole of Chinese grammar depends on position.» /  

»The whole of Chinese grammar depends on position.» 

94:11 / 88 veta att [= MS] / veta, att  

94:12 / 88 att leta upp / att plocka upp 

95:25 / 89 parallèle / parallele 

96:  2 / 89 själen (i norra / själen, (i norra 

96:10 / 89 Förf. / Förf. af denna uppsats 

96:11 / 89 såsom försatser till omogna slutsatser. // såsom premisser till omogna 

konklusioner. / I det följande skall visas huru vårt eget lilla land 

haft sina förbindelser med landet inom den stora muren. / ––––– / 

Sveriges samfärdsel med Kina börjar [– – –] Högst lyckliga tjugo år.» / 

AUGUST STRINDBERG [motsvarar i U 2 och i SV »Sveriges relationer 

till Kina och de Tartariska länderna»] 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. Först citeras 

U 1b, därefter U 2.  

 

68:20 / 62 Mandschutartarerna / Mandschutatarerna 

68:25 / 62 tartarstammen / tatarstammen 

68:36 / 63 sig». / sig.» 

69:12 / 63 gästgifvargårdar / gästgifvaregårdar 

69:27 / 63 54,572 / 54,570  

74:20 / 68 Derföre / Derför  

75:  6 / 69 sedan urminnes / redan urminnes  

76:14 / 70 Under denne regent / Under denna regent 

79:12 / 73 fördelar», säger / fördelar,» säger [MS = U 2] 

79:14 / 73 vill derföre / vill derför 

79:19 / 73 råka i misshälligheter med / råka i misshällighet med 

79:37 / 73 not Staunton / Straunton 

81:12 / 75 återkommande / åkerkommande 

81:37 / 75 »Huru», sade / »Huru,» sade 

82:  5 / 76 annat*?» / annat*? [SV följer MS: »annat?’*»] 

83:29 / 77 narra de af folket / narra de af folk  

85:25 / 79 protestantiske missionärers / protestantiska missionärers 

86:  1 / 79 att »de / att de [SV följer MS: »att ’de »] 

86:14 / 80 en skymt af sanning / en skymt till sanning 

87:  2 / 80 sak», säger / sak,» säger 

88:  6 / 81 drog sig tillbaka till landet / drog sig tillbaka ur landet 

88:  7 / 81 dock, medtagen / dock medtagen 

88:19 / 82 tillsamman med några vänner / tillsammans med några vänner 

88:26 / 82 trodde snart, att / trodde snart att 

88:33 / 82 förr än / förr en 

89:  3 / 82 1853 utropas / 1853 utropades 

90:32 / 84 (anon.); / (anon.): 
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90:38 / 84 Isaiah / Isaiha 

93:  4 / 86 vers som dessa / en vers som dessa 

93:  4 / 86 hvilkas ena del betecknar ljudet, den andra betydelsen /  

hvilkas ena del betecknar ljudet, det andra betydelsen  

[U 1a: »hvilkas ena del betecknar ljudet den andra betydelsen»; 

MS: »af hvilka en del betecknar ljudet en annan betydelsen»] 

95:  7 / 88 deklinationer och / deklinationer, och 

95:12 / 89 Att Kina, långt / Att Kina långt 

95:29 / 89 meandern i den / meandern uti den 

95:37 / 89 Hongkong / Honkong 
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Skillnader mellan texten i Framtiden (U 1a) och i särtrycket (U 1b) 

Som nämnts ovan finns några smärre skillnader mellan texten i Framtiden (U 1a) och i 

särtrycket (U 1b). Skillnaderna vad gäller det här behandlade textavsnittet förtecknas 

nedan.  

Först citeras särtrycket (U 1b), därefter texten i Framtiden (U 1a). I samtliga fall 

följer andra upplagan särtrycket (U 2 = U 1b); även SV följer i dessa fall U 1b/U 2.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sidnummer i U 2, 

U 1b respektive U 1a. 

 

69:14 // 63/  3/475 man efter dess förvärfvande allt [= MS] /  

man, efter dess förvärfvande, allt 

69:24 // 63/  3/476 medlidande, då / medlidande då [= MS] 

74:12 // 68/  6/479 språk tryckta [= MS] / språk, tryckta 

81:11 // 75/12/484 hedendom, och / hedendom och [= MS] 

81:15 // 75/12/484 bok. V, del. II [= MS] / bok. V del. II  

[SV: utan punkt efter »bok» och  »del»] 

83:57 // 77/13/486 gullpapper och / gullpapper, och [= MS] 

84:  5 // 77/14/486 ändå, om [= MS] / ändå om 

85:  2 // 78/14/487 evangeliet om / evangeliet, om [= MS] 

86:10 // 80/15/488 att de, som / att de som [= MS] 

86:27 // 80/15/488 grumlas, och / grumlas och [= MS] 

87:  8 // 81/16/488 hit in, hvars / hit in hvars [= MS] 

87:14 // 81/16/488 under, och / under och [= MS] 

91:15 // 84/19/491 I, II, III äro / I, II, III, äro [= MS] 

93:  4 // 86/20/493 ljudet, den andra betydelsen / ljudet den andra betydelsen 

[MS: »ljudet en annan betydelse»] 

94:32 // 88/22/494 tillsamman [= MS] / till, samman  
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till den inledande delen av artikeln i Framtiden består av två sviter 

folioblad (vattenstämpel 1876; omslag 1886; VA, doss. 9 och 10).  

Den första sviten består av 48 blad liten folio pp. 1–46, plus två inskott pp. 19b och 

23a (ny paginering med blå penna). Bladen är i tre storlekar: pp. 1–19a och 20–24 är  

ca 20,5 × 32,5 cm; pp. 25–46 är ca 22 × 35,5 cm; storleken på de två tilläggsbladen 

ligger emellan de andra. Bladen är vikta 1 gång. 

Den andra sviten består av 11 folioblad pp. 1–11 (med blå penna i övre högra 

hörnet), samt ett omslag med rubriken »om / China» (Lessebo Bikupa 1886). Bladen är 

vikta 1 gång (utöver vikt marginal till höger). MS-sviten kompletteras av ett tilläggsblad 

för slutet av uppsatsen, p. 9b (VA, doss. 11; kronologiskt ett tillägg till det delvis 

bevarade spaltkorrekturet till uppsatsen i Framtiden, se ovan s. 40).  

De två sviterna motsvarar texten i SV 66:2–89:10 respektive 89:12–95:11 

(tilläggsbladet p. 9b motsvarar SV 95:12–96:12). 

MS är förhållandevis välbevarat, men kladdigt av fingeravtryck. Bladen är skrivna 

med bläck med Sgs piktur, på recto. Språkliga justeringar med bläck, av allt att döma av 

Sgs hand; bland annat ändringar från »China» till »Kina» etc. (jfr ovan s. 38). MS 

innehåller även anvisningar om »Petit» m.m. till sättaren, samt en del tumavtryck som 

torde härröra från sättaren. MS har alltså fungerat som tryck-ms till U 1. 

Manuskriptet innehåller förhållandevis många ändringar av Sgs hand, med långa 

strykningar/omarbetningar.  

Man kan notera att de vackra kinesiska tecken som framställts i MS på pp. 5, 6 och 9 

(i andra sviten) ej är kalligraferade (tecknade/ritade) av Sg, utan tryckta med någon 

okänd teknik. Möjligen har Sg anskaffat någon enkel trycksats för ett antal 

grundläggande kinesiska tecken. Att det handlar om tryck framgår bl.a. av att Sg har satt 

några tecken upp och ned (samt strukit med blåpenna) och sedan tryckt dem igen (p. 5 

och 6). Ett annat tecken har hamnat något snett (p. 9, »Liang») – något som knappast 

skulle ske om det var fråga om ett kalligraferat (tecknat/ritat) tecken.  
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Beskrivning av Stuxbergs särtryck 

Som nämnts ovan har ett bevarat exemplar av särtrycket av uppsatsen i Framtiden 

ett mindre antal efterhandsändringar och förstrykningar av Sgs hand (understrykningar 

o.dyl. kan även vara av annan hand). Det aktuella exemplaret är dedicerat till 

»Den upplyste Doktoren Anton Stuxberg / från / Kinamannen / Strindberg» (GUB; 

kopia SgKB doss. 1). Se vidare kommentaren till »Sveriges relationer till Kina och de 

Tartariska länderna» ovan s. 43. 

Några av ändringarna och markeringarna i särtrycket gäller den del av texten som 

ingår i den här aktuella uppsatsen (ss. 11, 14, 15, 16, 21 och 22). Ingen av ändringarna 

har förändrat etableringen i Samlade Verk. (En ändring har också införts i U 2 och i SV: 

87:22 / 16; jfr »Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk».) 

Ändringarna m.m. beskrivs nedan. Citat från särtrycket.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i särtrycket: 

 

81:11 / 11 er person och er familj i säkerhet.» ä t er person och er familj i säkerhet?» 

84:13 / 14 Hvad nu kristendomens ringa framgångar i Kina beträffar ä t  

Hvad nu kristendomens ringa framgångar i Kina beträffar 

86:27 / 15 skulle engelsmännen med sin samvetslösa handelspolitik motverka ä t 

skulle engelsmännen med sin samvetslösa handelspolitik motverka 

87:  9 / 16 Opiets utlemnande vägras till en början, men [– – –] de skändligheter, som 

derunder begingos och som man ej gerna dröjer vid.  

[vertikalt streck till vänster om stycket] 

87:22 / 16 Voro de kristne ä t Vore de kristne  

94:  8 / 21 Orden radas upp från höger till venster, uppifrån och ner, och ä t 

Orden radas upp uppifrån och ner, från höger till venster, och  

[ändring av ordföljden; även ett »obs» (Sgs hand) i högra marginalen] 

95:18 / 22 De Guignes en bok och bevisar, att Kina är en egyptisk koloni, på grund af ä t 

De Guignes en bok och bevisar, att Kina är en egyptisk koloni, på grund af  

[även en notering  i vänstermarginalen: »Så dumt!» (Sgs hand)] 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet, 
första upplagan respektive andra upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i MS Sida i U 1a Sida i U 1b Sida i U 2 

 66   1 473   1 60 

 69   9 475   3 63 

 72 17 477   5 66 

 75 25 479   7 68 

 78 29 482   9 72 

 81 32 483 11 74 

 84 38 486 13 77 

 87 42 488 16 80 

 90   2 490 18 83 

 93   6 493 20 86 

 96 9b 495 22 89 
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Brännvinets svenska historia intill Gustav III, 
i kort sammandrag 

Textläget 

Texten har etablerats med tredje upplagan (U 3) i Kulturhistoriska Studier (1881), 

ss. 90–93, som bastext, och första upplagan (U 1) i Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning den 31 maj 1876 och en avskrift av detta tryck av Siri von Essens hand 

som komplementtexter. Artikeln i GHT gick under rubriken »Från Stockholm. / (Bref till 

Hand.-Tidn.)», med underrubriken »Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, i starkt 

sammandrag belysande möjligheterna för nykterhetsifrarne», och var signerad »Sg.». 

Texten i GHT trycktes om utan större förändringar i DN den 3 juni 1876, under 

rubriken »Bränvinets historia i Sverge. / (Ur Göteborgs Handelstidning.)». Detta 

omtryck (U 2) har inte haft någon betydelse för etableringen i SV. 

En avskrift av Siri von Essens hand har alltså bevarats (Nordiska museet; kopia KB). 

Avskriften (A) är utförd efter U 1 och har av allt att döma fungerat som tryckmanuskript 

för texten i Kulturhistoriska Studier (1881) (se nedan s. 148). 

Sg omtalar i brev till förlaget att han skall – eller skall låta – skriva av två äldre 

artiklar för antologin, den ena artikeln som omnämns kom att ingå i samlingsvolymen 

(»Latin eller Svenska?», jfr nedan s. 210), den andra i brevet omnämnda artikeln kom ej 

med (odat., Bonniers förlagsarkiv, delvis tryckt i Brev 2, s. 137, not 3). Denna andra 

artikel, »En Samlares hem», torde ha ersatts av »Brännvinets svenska historia intill 

Gustav III, i kort sammandrag».  

Det är osannolikt att A utförts redan inför trycket i GHT i maj 1876 – det är för tidigt 

i de blivande makarna Strindbergs gemensamma liv. (Siri von Essens resa till Danmark 

under skilsmässokrisen inträffade under de första veckorna i maj 1876.) 

 

Texten etableras alltså efter U 3. De smärre förändringar av texten från U 1 i A vilka 

slagit igenom i U 3 avvisas dock. 

De många citaten ur en i artikeln ej namngiven skrift från slutet av 1700-talet 

etableras i SV utan normalisering av stavningen. Dock normaliseras i vanlig ordning de 
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av Sg refererande partierna, trots att dessa till viss del består av mer eller mindre 

ordagranna citat ur samma skrift (se »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, 

s. 390 f.). 

I förteckningarna nedan tas ej skillnader mellan stavning med w eller v respektive 

mellan inledande gemen och versal upp. I allmänhet har U 1 (och A) w och inledande 

versaler, medan U 3 normaliserar till v och inledande gemener (utom på vissa viktiga 

ord). SV följer i detta U 3. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 3 

(Kulturhistoriska Studier, 1881). Först citeras SV, därefter U 3 samt U 1.  

 

99:  8 / 92 plikten», tillägger / plikten,» tillägger / plikten» tillägges 

99:15 / 92 tillverkning». / tillverkning.» / tillverkning.» 
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Ändringar i tredje upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 3. 

Först citeras U 3, därefter U 1.  

 

  97:  1 / 90 Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, i kort sammandrag. // 

Från Stockholm. / (Bref till Hand.-Tidn.) / Bränvinets svenska historia 

intill Gustaf III, i starkt sammandrag belysande möjligheterna för 

nykterhetsifrarne. 

  97:  3 / 90 historia, omvexlande / historia omvexlande 

  97:  4 / 90 har, den också, haft / har den också haft 

  97:  5 / 90 kämpa emot / kämpa mot 

  97:13 / 90 »hetsiga Liqueuren» / »hetsiga Liqeuren» 

  97:14 / 90 under Medeltiden / under Erik XIV:s tid 

  97:15 / 90 mången. / Uti // mången. Uti  

  97:16 / 90 konung Eriks / Konung Erichs 

  97:18 / 90 traktera / tractera 

  97:20 / 90 jemmerligen marterade / jemmerligen marterade [!] 

  97:20 / 90 andra / andre 

  97:21 / 91 konungen. / Bränvinet // Konungen. Bränvinet  

  98:  7 / 91 de öfriga / de öfrige 

  98:11 / 91 sjelfskrifven / sjelfskrefwen 

  98: 14 / 91 Det var andra tider den tiden. / Det var andra tider den tiden, herr C.O. Berg! 

  98:31 / 91 inpraktiserade / inpractiserade 

  98:33 / 91 konfískation / confiscation 

  99:  8 / 92 plikten,» tillägger [jfr ovan »Utgivarens egna ändringar»] / plikten» tillägges 

  99:10 / 92 dödeligt / dödeligit [?] 

  99:17 / 92 kyrkorna / kyrkorne 

  99:32 / 92 Ej heller / Ej eller 

  99:36 / 92 moralen. / moralen, att förbättringen icke fortgick visas af det följande 

härröra af en viss slapphet hos regeringen, som gaf efter.  

100:  8 / 93 trägna anhållan / trägne anhållan 
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100:17 / 93 befallningar. Slutsatsen // befallningar. / Slutsatsen 

100:19 / 93 vi stå / brefskrivaren stå 

100:22 / 93 3:dje / den 3:dje 

100:22 / 93 religion! // religion! / Här börjas det, och här sluta vi! / Sg. 



– TK 7 – 

 147 

Ändringar i tredje upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 3. 

Först citeras U 1, därefter U 3.  

För flertalet poster i förteckningen (med undantag av 100:18) överensstämmer 

formen i U 3 med formen i A, dvs. ändringen i U 3 har ej säkert Sg som upphovsman 

(jfr nedan s. 148 f.). 

 

  97:  6 / 90 inflytande, som / inflytande som 

  97:10 / 90 åtnjuter skydd af staten / njuta skydd i staten 

  97:19 / 90 blefvo der / blef der 

  97:20 / 90 nya plågor, som / nya plågor som 

  98:12 / 91 Rasp- / rasp  

  98:20 / 91 tvifvelaktigt ut», säger / tvifvelaktigt ut,» säger  

  99:13 / 92 huru som / hurusom  

[A kan tolkas som hopskrivet vid radkliv: »huru / som»] 

  99:20 / 92 Här igenom / Härigenom 

100:  8 / 93 hvarföre / hvarför 

100:  9 / 93 Decemb. / December 

100:10 / 93 til egen / till egen 

100:10 / 93 lösgifvas, både / lösgifvas både 

100:18 / 93 rike», säger författaren / rike,» sägerförfattaren 
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Beskrivning av avskriften 

Den bevarade avskriften (pp. 1–9) har skrivits med Siri von Essens hand med bläck på 

smal (delad) folio (vattrat linjerat papper, möjligen Lessebo, ca 11 × 35 cm; Nordiska 

museet; kopia KB). A är välbevarad. Bladen bär tydliga spår av en vikning och svaga 

spår av en andra vikning. Tumavtryck på några blad (pp. 6–9) kommer sannolikt från en 

sättare. Av en anteckning med blyerts på baksidan av p. 9, »Ur Kalmbergska 

samlingen», framgår att A troligen inte kommit till Nordiska museeets samlingar som en 

del av Sgs kvarlåtenskap utan förvärvats på annat vis. 

A ligger mycket nära första upplagan i GHT. Den ursprungliga rubriken: 

»Från Stockholm. / (Bref till Hand.-Tidn.) / Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, 

i starkt sammandrag belysande möjligheterna för nykterhetsifrarne» har med bläck 

(huvudrubriken »Från Stockholm. / (Bref till Hand.-Tidn.)») och blå penna ändrats till 

»Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, i kort sammandrag», det som kom att bli 

rubriken i Kulturhistoriska Studier, 1881. I höjd med rubriken har siffran »7» skrivits 

med röd penna. Detta syftar antagligen på att uppsatsen ingår som sjunde bidrag i 

samlingsvolymen 1881. Ändringarna med färgpennor torde vara av Sgs hand. 

En ändring med blyerts har kunnat iakttas (p. 1). Dock återfinns i A inga av de större 

ändringar som gjorts av texten i antologin. Resten av redigeringsarbetet måste ha 

företagits i ett nu förlorat korrektur.  

A har alltså med största sannolikhet fungerat som tryckmanuskript till U 3. De smärre 

förändringar av ordval, ändelser och interpunktion (sannolikt utan att ha sanktionerats 

av Sg) som gjordes i A i förhållande till U 1 slår i allmänhet igenom i U 3.  
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Ändringar i avskriften 

Nedan förtecknas de ändringar i A som företagits med andra pennor än bläck.  

Sid- och radhänvisningar till SV följs av sidnummer i U 3. 

 

97:  1 / 90 Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, i starkt sammandrag 

belysande möjligheterna för nykterhetsifrarne ä t (m blå penna) 

Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, i kort sammandrag 

97:  3 / 90 e »Bränvinet har också sin»: historia omvexlande ä t (m blyerts ) 

historia, omvexlande  
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Skillnader mellan första upplagan, avskriften och tredje upplagan 

Nedan förtecknas ett urval skillnader mellan första upplagan, avskriften (av första 

upplagan) och tredje upplagan (som haft avskriften som förlaga, men även redigerats 

därefter). Vissa skillnader, exempelvis vad gäller inledande versaler och gemener eller 

av stavningar med w respektive v förtecknas ej, ej heller växlingar mellan Sverige och 

Sverge. 

Sid- och radhänvisningar till SV, samt sidhänvisning till U 3. Först citeras U 1, 

därfter A och sist U 3. Man kan därigenom följa ändringsmönstret: vissa ändringar i A 

slår igenom i U 3, andra ändringar i U 3 görs mot A och U 1. 

Den i SV införda formen (som kan ha nystavats etc. i SV) har strukits under. 

 

      U 1        A         U 3 

97:  1 / 90 Från Stockholm. / (Bref 

till Hand.-Tidn.) / 

Bränvinets svenska 

historia intill Gustaf III, i 

starkt sammandrag 

belysande möjligheterna 

för nykterhetsifrarne 

Från Stockholm. / 

(Bref till Hand-Tidn.) 

[str m bläck] / 

Bränvinets svenska 

historia intill Gustaf 

III, i starkt kort 

sammandrag 

belysande 

möjligheterna för 

nykterhetsifrarne 

[ändr m blå penna] 

Bränvinets svenska 

historia intill Gustaf 

III, i kort sammandrag 

97:  3 / 90 historia omvexlande historia, omvexlande 

[kommatecken m 

blyerts] 

historia, omvexlande 

97:  4 / 90 har den också haft har den också haft har, den också, haft 

97:  5 / 90 kämpa mot kämpa mot kämpa emot 

97:  6 / 90 inflytande, som inflytande som inflytande som 

97:10 / 90 åtnjuter skydd af staten njuta skydd i staten njuta skydd i staten 

97:13 / 90 »hetsiga Liqeuren» »hetsiga Liqeuren» »hetsiga Liqueuren» 
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97:14 / 90 Erik XIV:s tid Erik XIVs tid Medeltiden 

97:15 / 90 mången. Uti  mången. Uti mången. / Uti 

97:16 / 90 Konung Erichs Konung Erichs konung Eriks 

97:18 / 90 tractera tractera traktera 

97:19 / 90 blefvo där blef där blef der 

97:20 / 90 marterade [!] marterade [!] marterade 

97:20 / 90 andre andre  andra 

97:20 / 90 plågor, som plågor som plågor som 

97:29 / 91 Konungen. Bränvinet Konungen. Bränvinet Konungen. / 

Bränvinet 

97:31 / 90 Sverige, och Sverge, och Sverige och 

98:  7 / 91 de övrige de övrige de övriga 

98:11 / 91 sjelfskrefwen sjelfskrefwen sjelfskrifven 

98:12 / 91 Rasp- Rasp rasp 

98:14 / 91 Det var andra tider den 

tiden, herr C.O. Berg! 

Det var andra tider 

den tiden, herr C.O. 

Berg! 

Det var andra tider 

den tiden. 

98:31 / 91 inpractiserade inpractiserade inpraktiserade 

98:33 / 91 confiscation confiscation konfiskation 

99:  2 / 92 plikten» tillägges plikten» tillägges plikten,» tillägger 

99:10 / 92 dödeligit [?] dödeligit [?] dödeligt 

99:13 / 92 huru som huru som hurusom 

99:17 / 92 kyrkorne kyrkorne kyrkorna 

99:20 / 92 Här igenom Härigenom Härigenom 

99:32 / 92 Ej eller  Ej heller Ej heller 

99:36 / 92 moralen, att förbättring-

en icke fortgick visas af 

det följande härröra af en 

viss slapphet hos 

regeringen, som gaf 

efter. 

moralen, att 

förbättringen visas af 

det följande härröra af 

en viss slapphet hos 

regeringen, som gaf 

efter. 

moralen. 

  99:38 / 93 misste misste miste 
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100:  8 / 93 hwarföre hwarför hvarför 

100:  8 / 93 trägne anhållan trägne anhållan trägna anhållan 

100:  9 / 93 Decemb. December December 

100:10 / 93 til egen till egen till egen 

100:10 / 93 lösgifvas, både lösgifvas både lösgifvas både 

100:12 / 93 nu redan nuredan nu redan 

100:17 / 93 befallningar. / Slutsatsen befallningar. / 

Slutsatsen 

befallningar. 

Slutsatsen 

100:18 / 93 rike», säger författaren rike», säger 

författaren 

rike,» sägerförfattaren 

100:19 / 93 brefskrivaren stå brefskrivaren stå vi står 

100:22 / 93 den 3:dje den 3dje 3:dje 

100:22 / 93 religion! / Här börjas det, 

och här sluta vi! / Sg. 

religion! / Här börjas 

det, och här sluta vi! / 

Sg. 

religion! 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till  
avskriften och tredje upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i A Sida i U 3 

   97 1 90 

   98 3 91 

   99 5 92 

 100 7 93   

 

 

 

 

 



 



 

 

Avdelningen  

»Konst, Litteratur» 
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Det nya landskapsmåleriet. 
(Oktober 1874.) 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 97–105, 

som bastext (U 2) och första upplagan i Dagens Nyheter den 9 och 10 oktober 1874 

som komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Texten publicerades i DN i tre delar under rubriken »Vårt nyaste landskapsmåleri», 

med underrubriken »Litet text till illustrationerna på Konstföreningen», i den tredje 

delen signerad »Pinx.». Den tredje artikeln med samma rubrik, publicerad den 13 

oktober 1874, togs ej med i antologin 1881 och etableras sålunda ej i denna del av 

Samlade Verk. Den återges i stället i Ungdomsjournalistik (SV 4, ss. 122–125). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2. (U 2 följer i båda dessa fall U 1.) 

 

107:  5 / 101 manéret / maneret  

107:13 / 101 Bergh / Berg 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

103:  1 /   97 Det nya landskapsmåleriet. / (Oktober 1874.) / 1. // 

Vårt nyaste landskapsmåleri. / Litet text till illustrationerna på 

Konstföreningen. 

103:  4 /   97 Den, som gör en visit / [se blockcitat nedan:] 

  Ja, nu är det allt några år, sedan C. L. tröttnade att bränna sina vänskapliga 

rökgubbar för de gamla reskamraterna och L. D. stack sitt damascerade svärd i 

skidan, sedan han väl slagit döförat af åtskilliga öfverstepresterliga drängar i 

konstens synagoga, för att sjelf taga upp sin länge gömda lyra och sätta sig på 

de anklagades bänk. Emellertid har rätt mycket hunnit passera under dessa 

tystnadens år; publiken har nog märkt det, men vet inte hvad det är, törs inte 

köpa, ty den vet inte hvad som är bra; de unga målarne veta nog hvad det är, 

men de akta sig att tala om, att det är ett nytt målningssätt som smugit sig in 

bland dem och som de för några år sedan skrattade åt – ja, så är det! Den, som 

nu gör en visit 

103:12 /   97 lille herrn / lilla herrn 

104:11 /   98 stenmuren; lointainen: ett skogsbryn / stenmuren lointainer, ett skogsbryn 

104:16 /   98 målat upp hela sin portfölj / målat upp; hela sin portfölj 

104:23 /   98 benknotor / benknoter 

104:38 /   99 hvilka snart [– – –] man återfann / hvilka snart [– – –] man snart nog 

återfann 

105:  1 /   99 om en tall / omen tall 

105:  5 /   99 dessa tallar / dessa t llar 

105:33 / 100 en blå luft, man tog blått / en blå luft! man tog blått 

105:34 / 100 parisblått / Parisblått 

105:35 / 100 kobolt och hvitt / kobolt och krita 
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106:15 / 100 en sjö. En annan gång / en sjö: En annan gång 

106:17 / 100 skinnbyxor, segel och sjömanströjor / skinnbyxor, segel- och sjömanströjor 

106:29 / 100 visste icke hvart! / visste icke hvart! (Forts.) 

106:30 / 101 2. // Vårt nyaste landskapsmåleri. / Litet text till illustrationerna på 

Konstföreningen. / (Forts.) 

107:13 / 101 Calame hos Berg; Calame [SV: »Bergh»] / Colome hos Berg; Colome 

107:31 / 102 falla på, på dessa träd / falla på, på dessa med sina träd  

107:33 / 102 målningen utan färg? – Fotografi! – Men en målning /  

målningen utan färg – fotografi – men en målning  

108:  4 / 102 zigenare / sigenare 

110:  8 / 104 östgöta-landskap / östgötalandskap   

110:18 / 104 en ganska stor roll / en gan- stor roll 

110:23 / 104 som ej var / som e var 

110:36 / 105 lagt sig, och man trifs godt bredvid hvarandra. / [se blockcitat nedan:] 

lagt sig och man trifs godt bredvid hvarandra på föreningen, der vi nu skola 

göra en liten visit för att med några exempel förklara situationen.  

(Forts.)   
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

109:25 / 103 trädstammen / trästammen 

110:16 / 104 träd- / silhouetter [SV: »trädsilhuetter»] // träd-silhouetter 

110:22 / 104 såg det», svarade / såg det,» svarade 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 103   97 

 106 100 

 109 103 
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Från Café de l’Ermitage till Marly-le-Roi. 
(1876.) 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 106–115, 

som bastext (U 2) och första upplagan i Dagens Nyheter den 30 november och 

9 december 1876 som komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Texten publicerades i två delar i Dagens Nyheter, signerad »Sg.», under rubriken 

»Från Café de l’Ermitage till Marly-le-Roi och så vidare». Den första delen var 

onumrerad, den andra numrerad »II». 

Skillnaderna mellan första och andra upplagan är små; några enstaka ord har bytts ut, 

men Sg har inte – som i flera andra texter om konst som ingick i Kulturhistoriska 

Studier (1881) – strukit hela stycken.  

Repliker återges i U 1 med tankstreck och i U 2 med citattecken. Denna skillnad i 

citatteknik förtecknas ej nedan. I Samlade Verk följs generellt U 2. 

Förlagan på KB till första upplagan är tyvärr sliten vilket medfört textbortfall på 

några få ord (SV ss. 112 och 114; jfr förteckningarna nedan). Detta gäller både det 

bevarade exemplaret av papperstidningen och den från samma exemplar framställda 

mikrofilmen (kopior av samma mikrofilm är spridda över landet). Det framgår dock att 

första trycket inte innehåller mer text än andra trycket; sannolikt är de icke läsbara orden 

desamma som i andra trycket. Samtliga textbortfall i U 1 listas i förteckningarna nedan; 

textbortfall markeras med hakparenteser innehållande luckor (uttydbara ord skrivs ut). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1.  

 

113:15 / 108 »Nå», avbröt / »Nå,» afbröt / – Nå? afbröt 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

111:  1 / 106 Från Café de l’Ermitage till Marly-le-Roi. / (1876.) / 1. //  

Från Café de l’Ermitage till Marly-le-Roi och så vidare. 

111:  5 / 106 Boulevard Rochechouart / Boulevard Rochechouard 

111:21 / 106 Café de la Régence / Café de la Regence 

112:  1 / 107 tills vidare / tillsvidare 

112:  1 / 107 söka det nya / söka: det nya 

112:11 / 107 det fanns någon skola, någon bestämd riktning i Paris, att dessa unga artister / 

det fanns nå[gon       ], någon bestämd riktning i Paris, att [       ] unga artister 

112:13 / 107 eller sätt, och studerade / eller sätt och studerade 

112:18 / 107 en nervskakande absinth  / en nervskakande mazagran 

112:24 / 108 men … Pelouse är på modet. / men, … Pelouse är dålig. 

113:15 / 108 »Nå,» afbröt / – Nå? afbröt [jfr ovan »Utgivarens egna ändringar»] 

113:28 / 108 Sisley / Sisl y 

113:29 / 108 kanske icke riktigt stafvadt). / kanske icke riktigt stafvadt!) 

113:34 / 109 sommarmorgon – middag / sommarmorgon, – middag 

114:22 / 109 »Det vill då säga, att [– – –] ett vinterlandskap ha samma färg.» / 

[se blockcitat nedan; notera flera textbortfall:] 

  – Det vill då säga, [   ] de mena, man skall måla intrycket och icke naturen 

sjel[f]. 

  – Om man så vill. 

   – Den der andra der, Monney, [har] således velat måla en folkhop[s hvi     ] 

på en ångbåtsbrygga, icke en hvimlande folkhop; men hvimmel är ju en rörelse; 

kan man [måla] en rörelse? 

  – Men böljan är ju en rörelse; marinmålningen skulle sålunda vara en 

orimlighet: En springande häst, en jagad räf, [Kiörboes fö]r exemplets skull, är 
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en osanning, ty när [en räf] springer, ser man endast ett rödt str[e]ck; [ ]tt 

stanna honom mitt i språnget är ett [misstag], alltså onatur: 

  – Achilles och sköldpaddan; j[ag tror       ] vi anse samtalet [afslutadt]: 

  – Nej icke [än; om Ni också          ] rörelsen vara afdelad [i moment] … 

  – Tillåt mig afbryta! Ni hyllar [    im]pressionisternas åsigter; Ni [tyc]ker  

[         ] där galningens [                   g]orna äro stora som kort[la     ]. [               ] 

naturligt att ett sommarlandskap och ett vinterlandskap ha samma färg. 

114:26 / 109 Money / Monney [båda fel för »Monet»] 

114:32 / 110 streck; att / streck: att 

114:33 / 110 onatur. / onatur: 

114:34 / 110 samtalet afslutadt. / samtalet af[slutadt]: 

114:36 / 110 om ni också / om Ni också  

115:  1 / 110 ni tycker / N[i tyc]ker 

115:  5 / 110 der hemma / derhemma 

115:  7 / 110 när det blåser rör det / när det blåser, rör det 

115:14 / 110 hade litet rätt. // hade litet rätt. Sg.  

115:15 / 110 2. // Från Café de l’Ermitage till Marly-le-Roi och så vidare. / Af Sg. / II. 

115:21 / 110 blomkål / blomkal 

115:23 / 111 akasior / askarier 

116:  7 / 111 naturen och menniskohanden. / naturen och menniskohanden: 

116:30 / 112 skeppsbrott, eller / skeppsbrott; eller 

117:  6 / 112 något slags mässa. / något slags mässa! 

117:22 / 112  impressionisternas // impression- / nas 

117:29 / 113 träsk, han målade / träsk han målade 

117:32 / 113 vid akademien / vid Akademien 

117:32 / 113 förklarade en framstående kritiker / förklarade K. W. i Dagl. Allehanda 

118:  3 / 113 grått. / grått! 

118:19 / 113 erkändes icke hans / gingo icke hans 

118:20 / 113 qvinnor, naturligtvis / qvinnor; naturligtvis 

118:28 / 114 parisarne / Parisarne 

118:29 / 114 utbildning, ty / utbildning; ty 
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119:  9 / 114 andra håll. Nordgren / andra håll; Nordgren 

119:37 / 115 något svar, derför / något svar; därför 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

115:  9 / 110 himmelen / himlen  

115:22 / 111 cellerie [SV: »selleri»]  / sillerie 

117:  8 / 113 flere veckor / flera veckor 

118:38 / 114 främlingar i sitt eget land / främling i sitt eget land 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 111 106 

 114 109 

 117 112 
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Konstakademiens utställning 1877 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 116–133, 

som bastext (U 2) och första upplagan i Dagens Nyheter den 7, 12, 23 juni och 9 augusti 

1877 som komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Texten publicerades i fem delar i Dagens Nyheter, osignerad, under samma rubrik 

som i andra upplagan. Den andra artikeln av fem trycktes den 8 juni 1877 men utgick 

vid redigeringen i Kulturhistoriska Studier. Sgs strykningar återges i förteckningarna 

nedan. Hela den i U 2 strukna artikeln (8/6 1877) återges nedan s. 178 ff.  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1.  

 

127:  2 / 123 densamma.» / densamma. / densamma. 

127:13 / 123 ödslighet.» / ödslighet. / ödslighet. 

127:21 / 123 dammens yta.» / dammens yta. / dammens yta. 

132:36 / 129 tabes moralis / tabes molaris / tabes molaris 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

120:  1 / 116 Konstakademiens utställning 1877. / 1. //  

Konstakademiens utställning / 1877. / I. 

120:14 / 116 atelier / gtelier 

121:  7 / 117 expektans / expectans  

121:18 / 117 artisten / förf. 

121:28 / 117 ingen annan. Roar / ingen annan; roar 

121:37 / 118 praktiskt / praktisk t 

122:  3 / 118 förtjena det; aldra minst af utlänningar. / [se blockcitat nedan:] 

 förtjena det. Hvem skulle vilja se vår gamle kung Fredrik som hjelte i en 

komedi på scenen, om ock den stackars mannen aldrig var annat i 

verkligheten, eller hvem förlåter det dådet, som i det obemärkta begicks i 

Upsala för två år sedan, då Erik XIV gjordes till hjelte i ett nationsgyckel, 

hvilket sedermera trycktes, helst författaren tillhörde ett främmande folkslag, 

som aldrig haft respekt för något, icke ens för sig sjelfva. 

  Hr Hellqvist har för oss visserligen icke gjort sig skyldig till något dylikt, 

men han har gifvit sig på att måla historiemålning utan historiskt vetande och 

endast med den ytliga uppfattning man får af en historisk karakter i ett 

teaterstycke. Detta kan lika väl vara hr Swartz och hr Hansson som Ludvig 

och Tristan, och vi erinra oss just ha sett en oljemålning af en amatör, der de 

båda först nämda herrarne voro afbildade i de sist nämdes roler. Detta var hr 

Hellqvist, bedömd från den stora synpunkten som historiemålare och som 

exponent på salongen; om man deremot helt enkelt betraktar den från 

akademien för ett par år sedan utgångne målaren Hellqvists verk, så må man 

gratulera till så betydande framsteg i det tekniska; dock tillåta vi oss tro att 

mycket mer skulle våra figurmålare vinna hemma under en så intelligent och 

bildad lärares personliga inflytande som G. v. Rosens, än genom ett otidigt 
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jägtande efter en oviss ära i främmande land på egen hand, isynnerhet på det 

stället, der flärd och onatur så lätt förvexlas med talang. Att hr H. offrat åt det 

blodiga eller fasliga, som efter kriget blifvit så gouteradt i Paris, är icke att 

undra på, då den unge artisten skulle täfla med ett par tusen alls icke blödiga 

Parisare. Att han jugerat rätt, visade sig också, då en först obskyr målare 

Silvestre tog pris på salongen genom en målning af icke allra bästa 

beskaffenhet, föreställande: Nero och Locusta pröfva på en slaf giftet som är 

ämnadt åt Britannicus. Den för oss något för våldsamma koloriten var 

beräknad att kunna göra sig gällande bland de tusen skrikhalsarne och den lär 

äfven ha gjort sig hörd, ty hr H. blef omnämd med beröm i några tidningar. 

 Mer framstående är den snart för oss främling blifne hr Salmson, men han har 

ej skickat något, och det som af en vän blifvit utstäldt är så obetydligt att vi ej 

vilja göra hr S. den orättvisan tala om det. 

122:21 / 118 ansiktet icke / ansiktet icka 

122:26 / 118 Düsseldorfsällskapet / Düsseldorfersällskapet 

122:33 / 118 bragt på modet. // bragt på modet. / (Forts.) 

122:33 / 118 [hela artikeln numrerad »I. / (forts.)» 8/6 1877 saknas i U 2] //  

Konstakademiens utställning / 1877. / I. / (forts.) [– – –]  

[hela artikeln återges nedan s. 178 ff.] 

123:  1 / 119 2. / Düsseldorfskolan. //  

Konstakademiens utställning / 1877. / II. / Düsseldorferskolan.  

123:  4 / 119 fatta oss kort. / fatta oss kortare. 

123:  8 / 119 Tidemands verk / Tidemands verk 

123:24 / 119 som Björnson målat / som Björnsson målat 

123:35 / 120 effacera sig. / effacera sig.*) [fotnotstext se blockcitat nedan:]  

  *) Red. är icke ense med sin konstreferent i dennes omdöme, så vidt det 

angår Morten Müllers landskap. 

124:22 / 119 det tekniska utförandet. / det tekniska utförandet. [följs av tre stycken; 

se blockcitat nedan:] 
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  Bland de nu exponerade har Fagerlin alltid varit mest populär på grund af 

en viss frånvaro af den der hjertnupenheten, af hvilken de andra lida kroniskt. 

Denna gång har han dock slagit sig på den upprörande genren och gått längre 

än någon. »Utan hopp» är en obarmhertig skildring. Det konventionela barnet 

som ställer sig skyddande mellan läkaren och modren gör situationen än mer 

skakande. Nordenberg är lika idyllisk och ljuflig som förr med sina alltid 

helgdagsklädda bönder och finhylta bondflickor. 

  A. Jernberg har i sin »Torgdag i Düsseldorf» visat en lika säker 

kompositionsförmåga och en lika sjuklig kolorit som i sin 1866 års Björndans. 

Vid nämnandet af »En ledsam underrättelse» är det rent af obehagligt att 

behöfva säga en renommerad målare att han väcker tvifvel om innehafvande 

af normalt färgsinne. 

  Af löjtnant Hellström, som för två år sedan så vackert debuterade med en 

ung munk, ett högst tilltalande och af verklig ingifvelse besjäladt arbete, hade 

man väntat sig något mera framstående än det liflösa »Stilleben» och något 

mer tilltalande än etyden »Gumma som torkar sina glasögon». 

124:23 / 119 skola vi med anledning av Hellströms och A. Kulles här exponerade / 

skola vi här med anledning av Hellströms och A. Kulles exponerade 

126:  5 / 122 en 1600-talets stake / en 1500-talets stake 

126:  6 / 122 på apelsinerna? Men man / på apelsinerna? men man  

126:  9 / 122 bilderna i spegeln / bilderna i spegeln (?) 

127:  3 / 123 Ruisdael / Ruïs-dael 

126:26 / 124 3. / Münchenskolan. //  

Konstakademiens utställning / 1877. / III. / Münchenskolan. 

128:19 / 124 staty-positur / staty positur 

128:29 / 125 djupsinniga samtal. / djupsinniga samtal. Man må jemföra fotografien i 

hörnet af Freds- och Drottninggatorna. 

128:36 / 125 en trumvirvel i natten / en trumvirvel i vatten 

129:10 / 125 allt annat vara intet, eller endast bara / allt annat vore intet, eller endast rara  

129:17 / 125 ansigtet, utan / ansigtet utan  

129:28 / 126 det stora, och hela intrycket, som / det stora, och hela intrycket som 
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129:34 / 126 en förbisedd småsak. / en förbisedd småsak. [följs av följande stycke; 

se blockcitat nedan:] 

  Vill man se ett exempel på huru ramen kan döda en vacker vacker tafla, så 

har man ett slående exempel i en stor marin n:r 198; vi skola längre ned 

förklara oss närmare. 

129:35 / 126 Meissonnier / Meisonnier 

130:14 / 126 de andra / dea ndra 

130:15 / 126 Defregger, Lindenschmitt / Defrezzer, Lindenschmidt 

130:19 / 126 Hunnerslaget, Jerusalems / Hunnerslaget Jerusalems 

 Germanicus triumftåg / Germaniens triumftåg 

130:30 / 127 några rader, då / några rader då 

131:26 / 128 en dödskalle, böcker, instrument! / en dödskalle, böcker, instrumenter! 

131:30 / 128 Wohllust. / Derpå // Wohllust. Derpå 

131:31 / 128 Christliche Märtyrerin / Christl. Märtyrerin 

131:33 / 128 Die heilige / Die heil. 

131:34 / 128 Kristus-hufvudet / Christus hufvudet 

132:  2 / 128 författaren / anmälaren 

133:  4 / 129 Utställningen nalkas sitt slut //  

Konstakademiens utställning. / (Slutet.) / Utställningen nalkas sitt slut 

133:18 / 129 förköpa sig, helst / förköpa sig helst 

133:27 / 130 vid en täfling / vid en konkurs  

134:28 / 131 fotografien, och / fotografien och 

135:17 / 131 karakteristiska / karaktäristiska 

136:  7 / 132 primus inter pares. / primus inter pares. [följs av två stycken; 

se blockcitat nedan:] 

  Att hr Perseus erhåller många porträttbeställningar är nog glädjande för honom, 

men hans vänner och beundrare fortfara att vänta på det der som skall komma. 

  Bland yngre porträtt målare framstå hr Larsson, med sin fina och gedigna 

färg, fröken A. Nordgren med ett briljant porträtt i stor stil och rask pensel, 
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Fr. Norberg med elegant föredrag och Fr. Sidvall, som i nr 257 begagnat ett 

bredt maner hvilket dock här är ett något för mycket ehuru totalverkan är 

effektfull och färgen klar och bestämd. 

136:12 / 132 senaste / sednaste 

136:17 / 132 harmoniska.» / harmoniska. 

137:30 / 133 dekorerade gymnastiksalar och bad. / dekorerade gymnastiksalar och bad. 

[följs av tre stycken; se blockcitat nedan:] 

  Bildhuggaren Nyström som under några år vistats i utlandet har stält ut flera 

vackra arbeten i marmor, något för oss ganska rart, då vi vanligen bjudas på 

gipsmodeller, hvilket måhända till någon del bidragit att öka allmänhetens 

likgiltighet för denna konstart. Adonis är en vacker bild som vitnar om att 

konstnären heldre studerat den moderna konsten i Luxembourg än antikerna i 

Louvren och Vatikanen. Detta arbete kunde gerna bli föremål för statens 

uppmärksamhet vid inköpet i höst, då Nyström genom någon outransaklig 

ödets skickelse ej erhöll stipendiet som tillföll en mycket ung akademiadept 

hvilken endast visat ett godt arbete, och både Oscar Berg och Carlsson, (hvars 

förträffliga relief varit föremål för mycken uppmärksamhet, om ock det 

Nordiska ämnet gjort den onjutbar för publiken), afhållit sig från att uppträda 

som medsökande emedan de voterat Nyström som sjelfskrifven. 

  Årets prisämnen i skulptur vitnande om god ledning under prof. Kjellberg 

hade kanske icke bort uppträda på denna utställning bredvid lärarens arbeten, 

då det ju borde vara en utmärkelse att få deltaga i en akademiens allmänna 

utställning af Nordiska konstnärer och desamma examensprofven nyss 

figurerat på elevernas årsexposition. 

  Expositionen har just genom sin brist på sjelfkritik gjort sig mindre lockande 

för allmänheten och förlorat sin betydelse som täfling derigenom att snart 

sagdt hvem som helst får skicka sina saker till försäljning och icke mist 

derigenom att våra bästa förmågor anse det alls icke frestande att låta sina 

arbeten blandas bort i medelmåttornas vimmel. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

122:30 / 118 fjorårets / fjolårets  

123:16 / 119 de svenskar som, sedan / de svenskar, som sedan 

125:28 / 121 fjorårets / fjolårets  

127:34 / 124 torde under väntan på Kronbergs Våren anställa några betraktelser / 

torde anställa några betraktelser  

128:  8 / 124  paradoxt, skrikande, ångestfullt / paradoxt, skrikande ångestfullt  

129:11 / 125 De tre valörerna pannan, ansigtet, händerna /  

De tre valörerna, pannan, ansigtet, händerna  

130:29 / 127 från Gabriel Max’ doftar lik / från Gabriel Max doftar lik  

135:13 / 131 dessa egendomligheter i verkligheten skulle gränsa / 

dessa egendomligheter verkligen skulle gränsa  

135:29 / 131 sinnets jemvigt / sinnets jemnvigt 

136:13 / 132 Årets Salong / årets Salong 

136:28 / 133  Nr 47 / N:r 47 
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»Konstakademiens utställning / 1877. / I. / (Forts.)» 
                  [Dagens Nyheter 8 juni 1877] 

Nedan återges hela den andra delen av artikeln »Konstakademiens utställning 1877». 

Denna del av artikeln publicerades i DN 8 juni 1877 men trycktes ej om i 

Kulturhistoriska Studier 1881. Texten återges diplomatariskt. 

Konstakademiens utställning 
1877. 

 
I. 

(Forts.)   

 Till en annan grupp af våra franska figurmålare höra fröken K. von Post och fröken 

S. Ribbing. Båda hafva nemligen verkligen studerat på fremmande mästares atelierer och 

fått sina namn stadgade i konstens annaler; de exponerade båda redan vid 1866 års 

exposition i Stockholm. 

 Fröken v. Post, elev af Tissier och Couture, är långt mera känd i Frankrike än i 

Sverge, hvilket alltid, i mer än ett afseende, länder till artistens nackdel, och ha vi måst 

anlita en fransk biograf, Jules Delaunay som källa för våra uppgifter härnedan. Redan 

1863 hade hon tagit medaljer på utställningarne i Rouen och Moulins. År 1867 köpte 

franska staten en af henne på verldsexpositionen utstäld tafla. Strax före sista krigets 

utbrott blef fröken v. Post lärarinna i teckning och målning vid Institut normal pour les 

dames, grundadt af Henry Martin, Ed. Laboulaye, Flammarion, Levasseur, m.fl. Under 

belägringen, då hennes atelier blef förstörd af preussarnes kulor, lade hon ner penseln 

och uppträdde som barmhertighetssyster, på ett, enligt vår biografs uppgifter, ganska 

heroiskt sätt, hvilket gjort hennes namn kanske mera kändt och hennes person mera 

värderad bland förstädernas fattiga än det förr var i de förnämas qvarter. Under dessa 

exkursioner i vindskamrarne ådrog hon sig en svår koppsjukdom, och sjelf lefde hon nu i 

brist på det nödvändigaste och i fruktan att få sin stora påbörjade duk förstörd under 

andra belägringen, som då pågick. Hennes lif räddades och − duken blef den nu utstälda: 

»De fem fåvitska jungfrurna vid den stängda dörren». 
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 Fröken v. Post har allt ifrån början målat bibliska ämnen, och, anslutande sig till de 

franska allvarliga religiösa målarne Flandrin och Ingres, har hon alltid oberörd gått förbi 

parisiska koloristernas ofta flärdfulla uppfattning af konsten, och att i våra irreligiösa 

dagar våga gå sin otacksamma bana fram, följande sin egen ingifvelse utan biafsigter är 

högst ovanligt och lofvärdt. Artisten har här icke roat sig med att måla, utan tagit saken 

på fullt, heligt allvar. 

 De ovisa jungfrurna utanför den stängda dörren är en situation som i och för sig är ett 

godt motiv, utan att man behöfver underlägga den symboliska betydelsen. Figurerna äro 

kolossala, hållna i den förstorade skala som är nödvändig för att få det stora intryck som 

åsyftas; racens egendomlighet är bibehållen, ty det är en orientalisk parabel som skall 

verka. Fem olika temperament å deras sätt att känna ångern äro väl sammanhållna genom 

den lugna imposanta qvinnofiguren i bakgrunden, som öfver de andra beherrskar 

situationen och i sig förenar de genom figurernas plastiska behandling nödvändiga 

liniernas spel, afslutande det hela i en verksam pyramidalform. Man får icke döma efter 

vanlig parisermåttstock om färgen, som här visserligen är något monoton, men hvilket är 

så godt som nödvändigt för att få den plastiska stora totalverkan, och fröken v. Post har i 

arbeten förut visa sig ega en stark kolorit, hvilken hon här försmått använda. Detta är en 

verklig kyrkomålning, flärdlös, känd, stort uppfattad, för hvilken man måste ha vördnad 

om man också icke af inre motiv kan känna sig djupare tilltalad af densamma. Huru farlig 

misshushållning med färg kan vara, då man vill väcka en ren, hög stämning i religiös 

målning, visa de tre från årets akademiska täflan bekanta »Syndafallet», af hvilka en af 

en ung skeptiker blifvit rent af drifven till en känsla som det ingalunda varit afsigten att 

framkalla. 

 Då fröken v. Post väljer den deciderade koloriten och komponerar efter skulpturens 

lagar, begagnar åter fröken Ribbing det vaporösa manéret. Elev af Gallait, den berömde 

belgaren, (mest känd genom sin: »Brüsselska skytteföreningens hedersbetygelse vid 

Egmonts och Hoorns likbegängelse») har hon dock anslutit sig till fransmännen och i 

friherrinnan Hochschilds porträtt, måladt i fria luften, visat huru fransmännen i sin 

sträfvan efter natur och sanning söka flytta ut menniskan i naturen, ifrån den trånga 

atelierns artificiella dagrar. Att naturen härvid blir lika rätt vederfaren som individen är 

kanske något förödmjukande för personligheten, och om sättet är så tillfredsställande för 

den som blir porträtterad må lemnas derhän, då densamma vanligen bryr sig mindre om 
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att få en tafla än ett porträtt. Friherre Hochschilds porträtt är deremot gjort efter alla 

konvenansens reglor och troligen till föremålets belåtenhet. Fröken Ribbing har sin plats 

på Nationalmuseum genom sina »Tecknade gossar» och bör derför icke orätt dömas efter 

endast nu utstälda arbeten − i likhet med så många andra. 

 Vår franska landskapsskola är illa representerad. Wahlberg, vår utmärkte Wahlberg, 

har icke mer än ett landskap som är honom värdigt: nr 296. De öfriga tillhöra äldre datum 

eller äro hastverk. 

 Gegerfelt har fått en enda liten färgskizz till ett månsken, för hvilket han icke torde 

alls vara belåten, då han i Paris strör omkring sig stora briljanta dukar. 

 Hirsch har öfvergifvit det absoluta impressionsmanéret och i mästaren Pelouse funnit 

en förmedlare mellan det för mycket utförda och det för litet. Det är friska, kalla 

höstfärger i detta Montmorency landskap. 

 Skånberg har lyckats väl att i denna stora massa af grönt löfverk, som så lätt kunnat 

blifva vådligt, fördela ljus och skugga. De små menniskorna kunde vara borta, men taflan 

var målad till Filadelfia. Detta landskap, liksom Hirschs, visar början till en reaktion mot 

det utsväfvande stämningsmåleriet, som börjar bli omodernt i sjelfva Paris. Detta sätt, 

som hos oss fått namnet fransyskt par préférence, har spelat sin rol, haft mycket godt med 

sig, kommit på afvägar, missbrukats af medelmåttor utan färgsinne, gått till öfverdrift och 

gått under. 

 Liksom så många andra idéer, för att nu icke tala om idén till den stora revolutionen, 

ha fransmännen fått idén till detta målningssätt från England. John Crome har börjat och 

den store Constable har utvecklat det. Man skall i Louvre kunna peka på ett af Rousseaus 

äldre och visa dess påtagliga ursprung från ett af Constables dersammastädes befintliga. 

Constable har äfven med all säkerhet inspirerat Andreas Achenbach i Düsseldorf. 

Constable har frambragt Corot som gick längst − i ytterlighet. Constable målar icke 

naturen − men anden i naturen; Corot målar sitt universela mjeltsjuka intryck af naturen 

och Rousseau målar sin glada uppfattning af den för honom så sköna naturen. Daubigny 

förhåller sig mera reflekterande och är blyg för färgen. Alla dessa hade dock det 

gemensamt att de icke kopierade naturen med alla dess detaljer, utan de sågo den i stort 

och inblåste sin lefvande anda i de halflefvande naturföremålen. Härunder kommo de 

någon gång på afvägar; de ansågo den blå himmelen banal, trädens grenverk störande, 
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allt afgjordt störande, till slut föremålens egen färg, och derför uppfann Corot en egen 

sådan. 

 Vi ha ett godt tillfälle att se Corot återgifven af en fanatisk elev, H. F. Hill, som i 

nr 97 upptagit mästarens hela sätt. Hill var för fem år sedan en talang i Stockholm, reste 

till Paris och har sedan, under strängt sökande, slutligen funnit Corot vara idealet.  

 Nu mera lär han luta åt spanjorernas ljusfunderingar. 

 Detta höstlandskap gör onekligen en impression; allt flyter, är mystiskt; ögat arbetar 

och söker efter en fast punkt, som aldrig finnes. Deri ligger behaget; men färgen är falsk; 

naturen är icke brun och monoton. Corot har en grå-violett färgton och en fin pensel som 

liksom andats ut färgen öfver duken; han glömmer aldrig en reflet och han blir aldrig 

egentligen onaturlig; Hills tafla ger så tillvida en föreställning om mästaren att den visar 

dennes fel, men icke på långt när förtjensterna. 

 Corot är död, Th. Rousseau är död, men Daubigny är qvar. Han gick medelvägen 

emellanåt, vågade på så konkreta ting som blommande äppelträd och höll alltid på 

linierna i sina stora slättlandskaper. Så kom Pelouse vid fjorårets salong och ville visa att 

det icke var absolut omöjligt taga med alla naturens detaljer och ändå hålla ihop, bevara 

totalintrycket. Han lyckades till tre fjerdedelar. Ty man beundrade hans grenverk, utförda 

med en fransysk tecknares hela elegans och säkerhet, man leddes ofrivilligt till tanken på 

det kolossala arbetet − man reflekterar öfver handens färdighet − och verkan var något 

störd. Der stod den franska landskapsmålningen i fjor. När säkra underrättelser inflyta 

från årets salong få vi kanske höra om något nytt; ty nytt är dagens lösen − der på platsen. 

 Det var skada att Arborelius kom så sent till Paris, ty han adopterade genast en 

konventionel modefärg som är lysande. Så målar Gegerfelt. Om man jemför dessa A:s 

taflor med den af staten för två år sedan inköpta, skall man dock obetingadt hålla sig till 

de förstnämda. »Gärdsgårdsgatan i Dalarne» är af utmärkt totalverkan; det fins icke ett 

spår af den blygrå, tunna färg som ses i artistens landskap på museum, men om någon 

känner en flägt af Dalarnes natur i de andra dalalandskapen blir en annan fråga. 

 Lindman målar blommor och hvitt, som vi ej förstå, men det ser ut så! Det är 

talangfullt och elegant, men fremmande. 

 Här skulle vara ett nöje att få tala om den talangfulle, mest ursprunglige af Wahlbergs 

första efterföljare, P. Ekström, som för öfver ett år sedan reste till Paris, men han har ej 

sedan dess skickat något hem, säkert icke af likgiltighet, utan derför att han ännu icke 
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kommit på det klara med det främmande landet och den främmande konsten, hvilka han 

borde öfverge snart nog för att icke råka ur sin i hemlandet så vackert borjade bana. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 120 116 

 123 119 

 126 122 

 129 125 

 132 128 

 135 131  
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Våra franska kolorister. 
(Februari 1878.) 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 134–140, 

som bastext (U 2) och första upplagan i Post- och Inrikes Tidningar den 18, 19 och 

20 februari 1878 som komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Texten publicerades i Post- och Inrikes Tidningar under rubriken »Våra franske 

kolorister», i den tredje delen signerad »Aug. Strindberg.».  

I U 1 omnämns de svenska konstnärerna »Hr Salmsson», »Hr Hellqvist», »Hr Pauli», 

»Herr C. Larsson», »Törnå» och »Hr Lindman», vilka i U 2 omnämns endast med 

efternamnets initial. Ett omnämnande av Per Ekström ströks helt i U 2. SV följer den 

senare redaktionen i U 2 (se nedan s. 186 f.).  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1.  

 

141:13 / 137 ett brev (eller ett utslag), en blomma och något mera /  

ett bref (eller ett utslag) en blomma och något mera /  

ett bref (eller ett utslag) en blomma och något mera 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

138:  1 / 134 Våra franska kolorister. / (Februari 1878.) // Våra franske kolorister.  

138:22 / 134 förgäfves i de offentliga samlingarne ett minne / förgäfves ett minne 

139:15 / 135 våra kolorister / våra kolonister 

139:22 / 135 Hr S. / Hr Salmson 

140:  7 / 136 parfymerade / parfyrmerade 

140:16 / 136 Hammarsköld som / Hammarsköld, som 

140:17 / 136 Amor (nu på / Amor, (nu på 

140:34 / 136 hund-, får- och kattformer / hund-, får- och katt-former 

140:38 / 136 fast mera derför / fast mera derföre 

141:  3 / 137 allmänt.» / allmänt». 

141:10 / 137 men anemiska kompositionen. // men anemiska kompositionen. / (Forts.) 

141:11 / 137 Hr. H. har // Våra franske kolorister. / (Forts.) / Hr Hellqvist har 

141:24 / 137 hr P. / hr Pauli 

142:  5 / 138 skuggor.) / skuggor). 

142:10 / 138 Meissonnier / Meisonnier 

142:16 / 138 Herr L. var en ung / Herr C. Larsson var en ung 

142:21 / 138 Montmartre / Mont-Martre 

142:38 / 139 kunde vinnas hemma? / kunde vinnas hemma; genom en sådan lärare och 

personlighet som grefve v. Rosen? 

143:11 / 139 om hr L. // om hr L. / (Forts.) 

143:12 / 139 När man ser våra // Våra franske kolorister. / (Forts.) / När man ser våra 

143:22 / 139 T. gick / Törnå gick 

143:22 / 139 drömde i granskogarne, letade deras poesi /  

drömde i granskogarne letade deras poesi 

144:  9 / 140 Hr L. har / Hr Lindman har 

144:10 / 140 1875 års salong / 1875 års salon 

144:20 / 140 Spanien, Italien / Spanien Italien 
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144:38 / 140 nästan alldeles försummadt. // nästan alldeles försummadt. [följs av 

följande stycke; se blockcitat nedan:]  

  Hr Ekströms franska landskap är ett litet mästerstycke helt enkelt och eger 

det företrädet för hr L:s att vara sin sak helt och hållet; der äro franska 

äppelträd och vindrufvor och blomkål, och franska linier i terrängen, allt under 

en äkta Pariserhimmel.  

Aug. Strindberg.  
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

138:  8 / 134 nämndes / nämdes 

142:  4 / 138 chargering alls / chargeringalls 



– TK 7 – 

 189 

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 138 134 

 141 137 

 144 140 
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På Odéon-teatern 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 141–147, 

som bastext (U 2) och första upplagan i Dagens Nyheter den 9 november 1876 som 

komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Texten publicerades i DN under rubriken »En afton på Odéon-teatern. / (För Dagens 

Nyheter.)» och var signerad »Sg.». 

Andra upplagan följer första upplagan mycket nära, förutom några detaljer (rubriken, 

ett par strukna noter, någon borttappad rad, samt slutet som kortats). 

Inga utgivarändringar har införts vid etableringen i Samlade Verk. 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

145:  1 / 141 På Odéon-teatern. // En afton på Odéon-teatern. / (För Dagens Nyheter.) 

145:30 / 142 Tre slag i golvet och ridån går upp / Tre slag på en gon-gon – som man 

uppgifvit *) – och ridån går upp. [fotnotstext; se blockcitat nedan:]  

  *) Det låter dock snarare som stötar mot golfvet med en 3-tumsstaf, och är 

det brutalaste signalsystem man kan tänka sig. 

146:  2 / 142 Första känslan man erfar / Första känslan man erfor 

146:30 / 142 Grefvinnan / G efvinnan 

148:32 / 144 vadmusklerna spännas / gastroknemierna spännas 

149:  7 / 145 Ja, fransysk natur, men – det var icke skönt! /  

Ja, fransysk natur, svensk natur, litet mindre, men – det var icke skönt!  

149:36 / 146 åtsittande uniformsjacka // åtsi- / ttandeu niformsjacka 

149:38 / 146 alltigenom. / alltigenom. *) [fotnotstext; se blockcitat nedan:]  

  *) Andra åskådare af stycket gifva andra omdömen om de nu nämda 

personerna. 

150:14 / 146 hvad vi kalla karakter / hvad vi kallat karakter 

151:14 / 147 komma och se, och / komma och se och  

151:14 / 147 törs man ej släppa dem ur sigte. / [se blockcitat nedan:] 

 törs man ej släppa dem ur sigte; men låtom oss ha stor aktning för vår 

dramatiska scen så länge vi få se fru Almlöf, fröken Åberg, hrr Almlöf, 

Fredrikson, Hartman, Sundberg i – hvilken fransk komedi som helst.  
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  Hvad vår tragiska scen beträffar kan Elise Hwasser fullt mäta sig med snillet 

Sarah Bernhardt på Théàtre Français, som parisarne för närvarande kalla sin 

Rachel – med det kunde bli ett annat kapitel.        Sg. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2. 

 

148:32 / 145 spännas, händerna knytas, skulderbladen skjuta och i ett är han vid 

modrens sida, med sitt ansigte mot hennes, och han framljungar / 

spännas, framljungar [textbortfall vid sidbrytning i U 2] 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 145 141 

 148 144 

 151 147 
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Porslinsbilder 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 148–157, 

som bastext (U 2) och med första upplagan i Dagens Nyheter den 28 april och 9 maj 1877 

som komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Den första delen av artikeln i DN publicerades osignerad, medan den andra delen 

(»II.») är signerad »Sg.».  

Vid publiceringen i Kulturhistoriska Studier (1881) kompletterades tidningsartikeln 

av fyra stycken nygjorda xylografier. Bildtexterna anger inget om förlagor, men den 

första bilden (»Kinesisk vas») är signerad av xylografen Wilhelm F. Meyer (1844–

1944), vilken troligen också gjort de följande tre (se vidare »Tillkomst och mottagande» 

i textvolymen, ss. 302 och 396 ff.). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1.  

 

152:32 / 149 Chrysanthemo paeonienne-familjens / Chrysanthemo-pæonienne 

familjens / Chrysanthemo pæonienne familjens 

153:  8 / 149 Paeonia / Pœonia / Pœonia 

156:22 / 152 adlas / odlas / odlas 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

152:  1 / 148 Porslinsbilder. / Äfven den som ännu med okunnighetens löje betraktar // 

[se blockcitat nedan:] 

  Porslinsbilder. 
Kao-ling-yao tien-tec-kian.   

  Många hafva besökt Konstindustriutställningen med den falska 

föreställningen, att densamma voro hopkommen, för att visa allmänheten hvad 

som vore det verkligen, det absolut vackra och stilfulla, och, då de påträffat 

ögonskenligen fula ting, gripits af tvifvel om sin förmåga att döma i sådana 

saker. Anledningen till denna missuppfattning måste sökas i felaktigheter i 

arrangemangen; det historiska sammanhanget, den lifvande andan saknas; dessa 

föremål äro lika betydelselösa der de nu stå, som isolerade siffror äro döda; ett 

besynnerligt tryckt inventarium har tjenat som katalog, tills nu i sista stunden 

1:sta delen af en sådan utkommit, hvilken dock icke innefattar den vackraste 

och fullständigaste af samlingarne: krukmakeriet. Att så händt som skett är 

förvånande, då så mycket lefvande intresse varit med och så stora uppoffringar 

blifvit gjorda. Publiken har, tro vi, fått sin gamla afsmak för kuriosa som de 

veta att sätta i förbindelse med samlingsvurmeri ännu mer stärkt och det hela 

har på mången gjort intrycket af ett väldigt klädstånd. Industriidkaren har 

kanske försett sig på ett och annat mönster, möjligen något i ögonenfallande 

barock-sådant; den som velat studera, har fått nedlägga mycken möda, ofta 

förgäfves, då han utgående från katalogen icke haft annan ledning än – en siffra 

– som kräft en half förmiddag att anställa jagt efter. Så, t.ex. skulle förf. blifvit 

förtviflad öfver att han ej funnit den enda angifna representanten af ironstone, 

kopp med fat, 1068, om han ej af en händelse egt ett fat af äldsta fabrikationen. 

 Hela grefve Bjelkes skåp har varit okatalogiseradt; den som läst på lapparne har 

möjligen trott att »Österländskt» porslin indelas i famille verte, bleue och 
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Chrysanthemo-pæonienne, något som ju ej är, men den älskvärda famille rose 

har inte fått vara med i det kinesiska porslinets historia, ehuru den, såvida ingen 

representant kunnat anskaffas bort anges genom ännu ett urklipp ur Gazette des 

Beaux-Arts, 1850, undertecknad Jacquesmart. Men det är slut nu och man får 

vara tacksam för hvad som varit; den som ännu i sista stund skulle önska ta en 

promenad igenom krukmakeriets historia, hvilket ju icke bör vara utan det 

intresse man velat fråndöma detsamma, då krukorna äro de äldsta och trognaste 

uppbevarare af mänsklig konstskicklighet och just och endast derför också 

kunna vara föremål för samlare hela glödande kärlek, – kan förf:s följande lilla 

vägledning möjligen tjena till någon nytta om den ock, såsom icke varande 

afsedd för de lärda, måste vara bristfällig för att kunna vara redig. För att kunna 

ange platsen för en pjes måste skåpen först betecknas; som bekant stå dessa sju 

i en ungefärlig sexhörning med ett midt uti; om man börjar och kallar grefve 

Bjelkes skåp a så blir byggmästar Bohmans f och grefve Platens i midten g. Om 

man vidare kommer öfverens om att icke binda sig vid några indelningar såsom 

stenkärl, majolika, fajans, hårdt porslin och mjukt och mjukt naturligt och 

mjukt konstgjordt o.s.v. som allt på sin plats skall omröras, så blir det både 

angenämare och lättare både att läsa – och skrifva! 

 

* 

*  * 

 Äfven den som ännu med okunnighetens löje betraktar 

152:  3 / 148 menniskoslägtets äldsta kulturfolk / menniskoslägtets äldsta (?) kulturfolk 

152:  4 / 148 vid en täfling / här vid denna täfling 

152:  5 / 148 Se blott dessa krukor / Se blott dessa krukor i skåpet a 

152:10 / 148 mer än vi tro på – – –. Och / mer än vi tro på – – – och  

152:11 / 148 storken / stocken  

152:18 / 148 Frankenthals porslin ge besked. / Frankenthals porslin ge besked; se skåpet c. 

153:  1 / 149 karakteristiska / karakteri-tiska  

153:  3 / 149 zoologiska encyklopedier / zoologiska encyklopedier *)  

[fotnotstext se nedan:]  
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  *) En Materia medica, af hvilken några volymer finnas i k. bibl. Sthm, har 

tjenat förf. 

153:10 / 149 svårare att bestämma. / svårare att bestämma, äfven om man i brist på 

annat anlitar Thunbergs Flora Japonica. 

153:18 / 149 Worcester-tallrikarne. / Worcester-tallrikarne i skåpet e. 

154:  4 / 150 att vara stabila, att förvara, icke att ösa ur; därför /  

att vara stabila, att förvara; icke att ösa ur; därför  

154:  5 / 150 saknas hankar och mynningar / saknas hankor och mynningar 

154:  9 / 150 den grekiska Meanderns / den grekiska Meanderus 

154:17 / 150 en panorama. / [se blockcitat nedan:] 

 en panorama, der menniskor och djur, féer och drakar, guldfiskar, liljor, 

silkesmaskar, berg, floder, haf dansa fram för läsarens ögon, der handlingen 

bokstafligen tilldrager sig under ens ögon och icke går öfver till föreställning på 

ljudvägen genom örat. 

154:21 / 150 utredas. / Vi måste innan vi gå vidare //  

utredas. [= 28/4; 9/5:] Porslinsbilder. / II. / Vi måste innan vi gå vidare 

154:24 / 150 200 år före Kr. / 200 år före Chr. 

154:29 / 150 porslin under namn ostindiskt / porslin kalladt ostindiskt 

154:32 / 151 först i början av 1700-talet / först 1706 

154:38 / 151 under Renaissancen med Urbino-Majolika /  

under Renaissancen – Urbino-Majolika 

156:  3 / 152 grekiska vaser dersammastädes är en högst lycklig tillfällighet för vårt 

lilla land. / [se blockcitat nedan:] 

 grekiska vaser dersammastädes har föranledt utställningens dirigenter att icke 

belasta sig med för många representanter af dessa slag. Ett par tallrikar af 1500 

talets Majolika finnas i fönster åt Fredsgatan och i skåpet g, der äfven ett 

saltkar af samma ämne finnes. 
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156:11 / 152 handskrifter gentemot tryckta böcker / handskrifter mot tryckta böcker  

156:27 / 152 konst-industriidkarne nu hafva / konst-industriidkarne nu har  

156:29 / 152 de vilja vara mer än de äro – lera, och ge sig ut för guld, för /  

de vilja vara mer än de äro – lera; derför att de ge sig ut för guld; för  

157:  4 / 153 tillverkas af tyska professorer. /  

tillverkas af Jakob Folke och som fortplantas af okunniga devoter.  

157:11 / 153 frukttallrikar med årstidernas gudomligheter, vinskörden o.s.v. /  

frukttallrikar med årstidernas gudomligheter, vinskörden o.s.v. 

[nytt stycke; se blockcitat nedan:]  

  Saltkaret i g-skåpet vittnar om stil, och den monumentala form det erhållit 

härrör af den betydelse denna möbel hade hos de äldre; »det fädernesärfda 

saltkaret» har sin säkra plats i Horatii visor.  

157:14 / 153 det är numera mycket bekant / det enda Palissyfatet i samma skåp som 

Majolikan ger ingen föreställning om detsamma, ehuru det numera är 

mycket bekant 

157:23 / 153 torde Nevers’ stå högst. Catharina af Medici /  

torde Nevers’ stå högst. (Se samma skåp g.) Catharina af Medici  

157:26 / 153 fabrikation hade konst-industriutställningen i Stockholm 1877 / 

fabrikation har utställningen  

157:32 / 153 allra vackraste / aldra vackraste 

157:32 / 153 Af Rouen, Marseille och Moustiers, förtjena /  

Af Rouen, Marseille, och Moustiers, klent representerade, förtjena  

157:34 / 154 Rörstrandsfabrikater / Rörstrandsskåpet 

158:  2 / 154 barbariet kom fram. Då /  

barbariet kom fram. Se den förskräckliga kannan i g-skåpet! Då  

158:13 / 154 bonhomie / bonhommie 

158:15 / 154 de tyska stenkärlen / de tyska stenkärlen i skåpet d 

158:23 / 154 Och så äro vi framme vid porslinen; och vända oss först till Vieux Sèvres. / 

[se blockcitat nedan:] 
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  Och så äro vi framme vid porslinen; och vända oss först till det närmast 

stående profvet på grefve Platens servis af Vieux Sèvres, hvilken i sin helhet, 

enligt tryckt uppgift, lär vara värd omkring 300,000 francs. Att här vid lag 

någon öfverskattning eger rum, äfven om servisen, som denna, består af ett par 

hundra pjeser, är alldeles gifvet och kan endast förklaras af brist på tillgång och 

äfven stor efterfrågan. Vi kunna tryggt påstå att lika vackra och vackrare pjeser 

tillverkas i våra dagar och säljas till ganska ordinära priser. 

158:28 / 154 målningarne / målningarna 

158:34 / 155 Nevers-fajansen / Nevers-fajansen inunder i samma skåp 

158:35 / 155 och vilka små!! / och vilka små –! 

159:  9 / 155 Vackrast äro de sèvres-vaser som ega de ryktbara bottenfärgerna /  

De Sèvres-vaser dem konungen utstält (i det rum der grefve Bjelkes 

säng står) äro vackra prof på de så ryktbara bottenfärgerna 

159:22 / 155 sådant det uppenbarar sig i början af sjuttonhundratalet är obegripligt. / 

sådant det uppenbarar sig i början af sjuttonhundratalet och sådant det 

framför allt visar sig på utställningen är obegripligt. 

160:12 / 156 i konungens samling. / i konungens nyss omnämnda Sèvres-skåp. 

160:14 / 156 Fürstenburg, Berlin / Fürstenburg,.Berlin 

160:16 / 156 stillösa i ornamentering. /  

stillösa i ornamentering, dock får man ej döma efter hvad utställningen visat. 

160:23 / 156 Mariebergs fajanser, att / Mariebergs fajanser att  

160:24 / 156 ty allmänheten, som / ty allmänheten som  

160:33 / 157 den ärtgröna / den ethergröna  

160:38 / 157 men älska dem – omöjligt! //  

men älska dem – omöjligt; nej hellre då i Herrans namn – utländskt! / Sg. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

156:  2 / 152 Nationalmuseum / nationalmuseum 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 152 148 

 155 151 

 158 154 
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Spår av svensk folkdramatik 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 158–171, 

som bastext (U 2), och med första upplagan i Förr och Nu. Illustrerad läsning för hemmet, 

häfte 7 (juli), 1879, spalt 505–518, som komplementtext (U 1). Artikeln i Förr och Nu var 

signerad »August Strindberg». Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Artikeln publicerades vid båda tillfällena under rubriken »Spår af svensk 

folkdramatik». 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1. 

 

169:12 / 166 bakbränsle / bokbränsle / bokbränsle 

170:14 / 167 Emellertid blir talemannen drucken / Emellertid blir talmannen drucken / 

Emellertid blir talmannen drucken  
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

162:  2 / 159 såvida / så vida 

162:  6 / 159 odramatiska bibeldramer / odramatiska skoldramer 

162:12 / 159 på upländskt vis [– – –] dramatiskt sätt /  

på upländskt sätt [– – –] dramatiskt sätt 

163:15 / 160 redikyl / ridikyl 

164:21 / 161 LENA. / Lena. [generellt olika lösningar i U 1 och U 2 vid replikrubriker] 

165:23 / 162 bjuda igen när / bjuda igen, när 

166:  8 / 163 någon bland folket / någon från folket 

166:22 / 163 tinget.» / tinget». 

167:15 / 164 som derom kan lemna någon upplysning /  

som kan derom lemna någon upplysning 

167:27 / 164 han tror att / han tror, att 

167:32 / 164 käringens aptit / spåkäringens aptit  

168:  7 / 165 denne karlen som / denne karlen, som 

168:16 / 165 du ska’ inte / du ska inte 

170:  1 / 166 go’ vännen / go’vännen 

171:36 / 168 då vi va’ unga / då vi va unga 

172:  7 / 169 visst och sant / viss och sant 

172:13 / 169 lika som // lika- / som 

173:36 / 170 tre gånger så en hör det / tre gånger så ingen hör det 

174:  2 / 170 kräket och / kräket, och  

174:  7 / 171 se till att / se till, att 

174:  8 / 171 få se att / få se, att 

174:18 / 171 (Nu går Anna [– – –] lärdom:) / [Nu går Anna [– – –] lärdom:] 

174:20 / 171 »Ack vad hvad jag var lycklig [– – –] ’hissa, hissa sprinten i buken, 

hissa trollskott’ [– – –] nu när jag jag blifvit så klok.» //  
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Ack hvad jag var lycklig [– – –] »hissa, hissa sprinten i buken, 

hissa trollskott» [– – –] nu när jag blifvit så klok. / August Strindberg. 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

164:  4 / 161 Fatbursholmen / Fatburholmen 

164:28 / 161 Stenhuggeriet? / Stenhuggeriet. 

164:19 / 162 hon nu inte gå / hon inte gå 

164:20 / 162 Å, jo / A, jo 

164:30 / 162 pigan Ulla / Pigan Ulla 

166:  1 / 163 År 1834 / Ar 1834 

166:  7 / 163 gjorda försök i senare tider hafva icke krönts /  

gjorda försök hafva i senare tider icke krönts  

166:27 / 163 ehuru icke av något vidare dramatiskt lif /  

ehuru icke vidare av något dramatiskt lif 

167:12 / 164 varit i staden / varit inne i staden  

168:  1 / 164 inträda Talemannen och Friaren / inträda Talmannen och Friaren 

168:22 / 165 du då ha utlånta / du ha utlånta  

169:  7 / 166 Har du någon torfjord till den? / Har du någon torfjord till den! 

169:29 / 166 Hans», säger Mannen / Hans,» säger Mannen 

169:31 / 166 jag vill inte ligga och ha besvär me’n / jag vill inte ha besvär me’n  

170:10 / 167 Å jo, min själ / A jo, min själ 

170:22 / 167 och Friaren fullständigt / och friaren fullständigt 

171:31 / 168 Gusfre’ / Gudsfre’ 

172:  5 / 168 syster: om / syster; om 

172:  6 / 168 hafren går i ax / hafren gå i ax 

172:32 / 169 tro inte jag / tro icke jag  

173:  9 / 170 som ordspråket säger: där / som ordspråket säger, där 

173:35 / 170 så ska du läsa / så skall du läsa 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
första och andra upplagan 

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

 

Sida i SV  Spalt i U 1 Sida i U 2 

 161 505 158 

 164 507 161 

 167 510 164 

 170 512 166 

 173 516 169 
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Latin eller Svenska? 
(1872.) 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Kulturhistoriska Studier (1881), ss. 172–182, 

som bastext (U 2) och med första upplagan i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

den 25 och 26 juli 1872 som komplementtext (U 1). Inget originalmanuskript till texten 

är känt. 

Den osignerade artikeln i GHT publicerades i två delar (I och II) under rubriken 

»Latin – eller Svenska?» och med underrubriken »Betraktelser med anledning af lektor 

Bergmans brochyr ’Några ord om elementarläroverken’» (ej utmärkt som rubrik i del I; 

i den första delen är siffran I placerad mellan rubrik och underrubrik, i den andra delen 

är siffran II placerad efter underrubriken). Den första delen av artikeln var försedd med 

en redaktionell not till rubriken med följande upplysning: »Red:n har mottagit 

efterföljande uppsats från en varmhjertad, yngre akademiker».  

Tidningstexten är något redigerad i Kulturhistoriska Studier. Inledningen med en 

direkt koppling till lektor Bergmans broschyr har strukits, liksom en senare passus riktad 

direkt mot Bergman. Utöver detta har även styckeindelningen ändrats och vissa kursiver 

tagits bort respektive kommit till. Någon har även företagit en del ändringar i framför 

allt de isländska citaten. Allt detta sammantaget tyder på att tidningstrycket ej har varit 

direkt förlaga för antologitrycket.  

Sg omtalar också i brev till förlaget att han skall skriva av några äldre artiklar för 

antologin, bland annat »Latin eller Svenska?» (odat., Bonniers förlagsarkiv, delvis tryckt 

i Brev 2, s. 137, not 3). Om denna avskrift blev av är okänt, men sannolikt har 

Strindberg gjort en sådan som sedan använts som tryckmanuskript. 

Textetableringen i SV utgår från hypotesen att Sg vid avskrivningen företog ett antal 

ändringar gentemot tidningstrycket (U 1; eller ett nu försvunnet manuskript), vilka 

införts i U 2. Dessa ändringar tillvaratas i allmänhet i SV. Texten i U 2 tycks dock 

innehålla ett flertal fel eller missförstånd; möjligen p.g.a. dålig korrekturläsning av Sg 

eller att denne själv ej ombesörjde avskriften. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1.  

 

175:19 / 172 »Nominativus is, ea, id. Vocativo ’caret’.» //  

Nominativus is, ea, id. / Vocativo »caret». //  

»Nominativus is, ea, id, Vocativo »caret». 

180:13 / 177 »nordmanna-» / »nordmanna» / »nordmanna»-  

181:33 / 179 σεληνη / σελενη / σελενη [korrekt grekiska är: »σελήνη»] 

182:27 / 180 Grímr / Grámr / Grimr 

182:33 / 180 ofstopamaðr / ofstopamada / ofstopamadr 

182:33 / 180 íthróttarmaðr / iðróttarmada / ithrottarmadr 

183:  7 / 180 Eyrbyggjasaga / Eyrbyggiasaga / Eyrbyggiasaga 

183:16 / 180 Allgemeine Geschichte der Literatur /  

Allgemeine Geschichte der Litteratur /  

Allgemeine Geschichte der Litteratur 

184:13 / 181 Gisle Surssons saga [jfr »Errata», nedan s. 307] /  

Gisle Sursons sagor /  

Gisle Sursons saga 

184:23 / 182 okvädingsord som / oqvädningsord som / skällsord, som 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

175:  1 / 172 Latin eller Svenska? / (1872.) / Latin – eller Svenska?*)  

[fotnotstext; se blockcitat nedan:]  

  *) Red:n har mottagit efterföljande uppsats från en varmhjertad, yngre 

akademiker. 

175:  3 / 172 1. / Frågan är icke blott en skolfråga // [se blockcitat nedan:] 

I. 

  Betraktelser med anledning af lektor Bergmans brochyr »Några ord om 

elementarläroverken.» 

  Utan att för öfrigt vilja granska herr B:s välmenade häfte anse vi anse vi oss 

dock förpligtade till offentlig gensägelse mot författarens föråldrade åsigt om 

latinets förträfflighet såsom uppfostringsmedel, och detta påstående af herr B. 

att »det latinska språket bör första åren läsas af alla, hela lägre elementarskolan 

igenom, från och med första klassen», skall blifva vår text. Förnuftsbevisen 

skola vi spara till slutet och börja med några erfarenheter. Frågan är icke blott 

en skolfråga 

175:  7 / 172 uppge huru / uppge, huru  

175:10 / 172 abc-darien / abcdarien 

175:16 / 172 under »strepentes» smaka rottingen / under »strepentes», smaka rottingen 

175:18 / 172 ja – – de voro frånvarande / ja – de voro frånvarande 

175:21 / 172 räsonnemang / räsonementer 

175:26 / 173 pluralis [– – –] singularis / Pluralis [– – –] Singularis 

175:27 / 173 De äro således bröder! / Egendomligt namn //  

De äro således bröder! Egendomligt namn 
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175:32 / 173 familiär / familjer 

176:  1 / 173 nomen substantivum / nom. subst. 

176:  2 / 173 lördagsmorgonen / Lördagsmorgonen 

176:  4 / 173 Domine Rector / Dominis Rector  

176:  7 / 173 Nog af, namnen / Nog af namnen 

176:  9 / 173 snart upphörde. Då man lekte //  

snart upphörde. / Då man lekte 

176:19 / 173 vid språket. / Till på köpet //  

vid språket. Till på köpet 

176:20 / 173 ta ut »constructionen» / »ta ut constructionen» 

176:24 / 173 man emellan. Sedan lästes latin dagligen //  

man emellan. / Sedan lästes latin dagligen  

176:19 / 174 dessa: Cornelius, en samling krior voro //  

dessa: / Cornelius, en samling krior, voro  

176:31 / 174 fem dagböcker, eller som vi kalla journaler /  

fem dagböcker, eller som vi skulle kalla, journaler  

176:33 / 174 förlorade en batalj, och / förlorade en batalj och  

176:35 / 174 redig, ja såsom vacker prisad latin / redig, ja såsom vacker prisad, latin 

177:  5 / 174 undantränges / undanpetas 

177:24 / 174 romarne. / »Nunc est bibendum» //  

romarne. »Nunc est bibendum» 

178:  1 / 175 räsonnemang / räsonementer 

178:  5 / 175 Homerus torr / Homerus torr 

178:  5 / 175 Nog af, betraktaren / Nog af betraktaren 

178:  8 / 175 Ekelunds allmänna historia / Eklunds allmänna historia 

178:14 / 175 splitter ny erfarenhet / en splitterny erfarenhet  

178:18 / 175 blifvande examen. Kan man draga //  

blifvande examen. / Kan lektor Bergman draga 

178:19 / 175 tror någon fortfarande / tror han fortfarande 

178:20 / 175 Nej! just genom / Nej, just genom 

178:24 / 175 Våra motståndare säga ju sjelfva / Herr B. säger ju sjelf 
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178:25 / 175 lättare än tyskan, hvarför då [– – –] det är dem latinet tillhör. /  

lättare än tyskan; hvarför då [– – –] det är dem latinet tillhör?  

178:36 / 176 gradu / Gradu 

179:  7 / 176 latinska språkets förträfflighet såsom /  

latinska språkets förträfflighet relatift, vi mena dess förträfflighet såsom 

179:  8 / 176 romarfolket / Romarfolket 

179:14 / 176 skolfråga, utan visa, huru / skolfråga utan visa, huru 

179:22 / 176 den nordiska fornlitteraturen som grund /  

den nordiska fornlitteraturen och fornspråket som grund  

179:26 / 176 tarflighet  / torftighet 

179:27 / 176 kysk att / kysk, att 

179:28 / 176 den är fosterländsk. / den är fosterländsk! 

179:29 / 177 2. // Latin – eller Svenska? / Betraktelser med anledning af lektor 

Bergmans brochyr »Några ord om elementarläroverken». / II. 

179:36 / 177 insmugit sig, och / insmugit sig och 

180:  2 / 177 Messenii komedier / Messenii comedier 

180:  5 / 177 Olof Prytz / Olof Prütz  

180:  9 / 177 allt för / alltför  

180:15 / 177 svenska poesiens vänner / svenska poesiens vänner 

180:15 / 177 så till vida / så tillvida 

180:16 / 177 en olycka att han / en olycka, att han 

180:18 / 177 svenska sångmön. I vår antagna //  

svenska sångmön. / I vår antagna 

180:21 / 177 den nordiska sången / »den nordiska sången» 

180:26 / 178 Tog icke den ursprungliga [– – –] klangfulla verser. Går icke //  

Tog icke den ursprungliga [– – –] klangfulla verser! / Går icke 

180:34 / 178 ända in på Tegnér. Man kunde // ända in på Tegnér? / Man kunde 

180:38 / 178 traditionerna så / traditionerna, så 

181:  5 / 178 »Axel» / »Axel» 

181:  7 / 178 renaissansen invänder man / renaissansen, invänder man  

181:  7 / 178 invänder man? Det var // invänder man? / Det var  

181:12 / 178 de friska liberala / de friska, liberala 
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181:15 / 178 men nu då / men nu, då 

181:18 / 178 »revolutionen» den stora / »revolutionen», den stora 

181:20 / 178 För övrigt den / För övrigt, den 

181:23 / 179  Hellenerne / Hellenerna 

181:24 / 179 vårt forum / vårt orum 

181:25 / 179 kosmopoliter? Ingalunda, svarar / kosmopoliter?! Ingalunda! svarar  

181:31 / 179 Xenophon / Xenofon  

181:32 / 179 med det språket. – / med det språket, men vi få blott lära oss en dialekt i 

svenskan, nemligen skriftspråket – Södermanländskan eller 

Stockholmskan. 

181:34 / 179 »stol» / »stol» 

181:35 / 179 svenskan. Alltså språket // svenskan? / Alltså, språket 

181:35 / 179 urspråket Isländskan / urspråket isländskan  

182:  1 / 179 dem som / dem, som 

182:  4 / 179 nordisk renaissans / nordisk renaissance 

182:  5 / 179 Rydqvists / Rydqvists 

182:  7 / 179 »den» som inte är »det» / »den» som inte är »det» 

182:  7 / 179 Vi veta att / Vi veta, att 

182:11 / 179 såsom grunden / såsom grunden 

182:11 / 179 i allmänhet lärt sig säga / i allmänhet har lärt sig säga 

182:13 / 179 att fader heter/ att »fader» heter 

182:15 / 179 är latinet det bästa och »nödvändigaste» /  

»är latinet det bästa och nödvändigaste»  

182:18 / 179 grunden. Men latinet // grunden? / Men latinet 

182:20 / 179 celerius spe / celerius spe 

182:22 / 180 isländaren / Isländaren 

182:22 / 180 vánu bráðara / vànu brádara 

182:23 / 180 klassiskt språk / klassiskt språk 

182:23 / 180 Ja visst. / Ja visst! 

182:24 / 180 Við svá buit / Vid svá buit 

182:24 / 180 betyder »ut tum erant res» / betyder: »ut tum erant res» 

182:27 / 180 Accusativus cum infinitivo / Accusativus cum Infinitivo 



– TK 7 – 

 216 

182:27 / 180 Jaha! / Jaha: 

182:27 / 180 Grámr segir Thorstein dauðan. [SV: »Grímr» etc.] /  

Grimr segir Thorstein daudan. 

182:29 / 180 så fina / så fina 

182:30 / 180 er á [– – –] hét / er a [– – –] hét 

182:32 / 180 »koncist». / »koncist!» 

182:33 / 180 latinare / latinar e 

182:34 / 180 »efnilig» och / »efnilig», och 

182:34 / 180 såvida / så vida 

182:35 / 180 Antibarbarus [– – –] Antiromanus åt oss barbarer /  

Antibarbarus [– – –] Antiromanus åt oss barbarer 

183:  2 / 180 nog ej äro latin. »Men om // nog ej äro latin. / »Men om 

183:  4 / 180 så till vida / så tillvida 

183:  6 / 180 utländsk litteratur / utländsk litteratur 

183:  7 / 180 Leipzig / Leipzig 

183:  8 / 180 till och med / tillochmed 

183:10 / 180 så vida / såvida 

183:11 / 180 tyska / tyska(!) 

183:12 / 180 derför att / derför(!) att 

183:12 / 180 förstår / förstår(!) 

183:18 / 180 på tyska / på tyska 

183:19 / 180 känd i Sverige. / känd i Sverige: 

183:20 / 180 Geschichtsschreiber / Geschichtschreiber 

183:21 / 180 desshalb / deshalb 

183:25 / 181 Äusserung /Aeusserung 

183:25 / 181 erhabene / erhobene 

183:27 / 181 Gewahrwerden / Gervahrwerden 

183:29 / 181 till och med / tillochmed 

183:30 / 181 Johannes Scherr / Johannes Scherr 

183:34 / 181 i hundratal / i hundratal 

183:35 / 181 känna och / känna, och 

183:36 / 181 gamla som unga lämna / gamla som unga, lämna 
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184:  3 / 181 Thorgny, än / Thorgny än 

184:  5 / 181 dräpa vi Dig». / dräpa vi Dig.» 

184:  7 / 181 intetsägande / intet sägande 

184:15 / 181 de fredlöse / »de fredlöse» 

184:21 / 182 dessa stränga, allvarliga, redliga förfäder /  

dessa stränga, allvarliga, sedliga förfäder  

184:28 / 182 kosmopolitici / kosmopoliter 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2.  

 

175:  8 / 172 vunnit i blick på lifvet och själsodling / vunnit på lifvet och själsodling 

175:15 / 172 på den svarta taflan / på den svarta tavla 

175:27 / 173 »Seqvens!» / »Seqvens»! 

175:33 / 173 opp! / upp! 

176:10 / 173 »pax!» / »pax»! 

176:18 / 173 dessa store / dessa stora 

177:  1 / 174 ett enformigt inberättande av nuntier / ett enformigt berättande av nuntier 

177:  5 / 175 hvad litet hvar är ense om inom sig / hvad litet hvar äro ense om inom sig  

177:14 / 175 skickliga / skicklige 

180:13 / 177 »nordmanna»-, ja, »dalkarla-sången» [SV: »nordmanna-»] /  

»nordmanna» ja, »dalkarlasången» 

180:35 / 178 säga »en Herkules» [– – –] och »en Nestor» /  

en »Herkules» [– – –] en »Nestor» 

181:  9 / 178 kristendomen urartat till / kristendomen urartat sig till  

181:36 / 179 språk-komittéer och lärda / språk-komittéen och lärda 

182:  1 / 179 Låt dem / låt dem 

182:  7 / 179 isländskan / Isländskan  

182:13 / 179 πατηρ / πατης [korrekt grekiska är: »πατήρ»] 

182:18 / 179 så »koncist», så hopträngt och / så »koncist» så hopträngt och 

182:23 / 180 Ja visst / ja visst 

182:27 / 180 Grimr [SV: »Grímr»] / Grámr  

182:29 / 180 Ett enda prof: »Som hette Skara» / ett enda prof: »som hette Skara», 

182:31 / 180 Skörum [ej kursiv i SV] / skörum 

184:  1 / 181 Olof Haraldssons saga / Olof Haraldsons saga 

184:  9 / 181 Gunnlög / Gunlög 

184:13 / 181 Gisle Sursons saga / Gisle Sursons sagor  

[jfr ovan »Utgivarens egna ändringar»]  
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184:21 / 182 Nej, vi / Nej vi 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan  

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

 

Sida i SV  Sida i U 2 

 175 172 

 178 175 

 181 178 

 184 181 



 

 

ÖVRIGA TEXTER 
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Karta över Songariske Kalmuckiet (Ili-Området)  
upprättad av Löjtnant Johan Gustaf Renat under dennes 

17-åriga fångenskap hos Kalmuckerna åren 1716–33 

Textläget 

Texten har etablerats med det tidigare otryckta originalmanuskriptet som bastext 

(VA, doss. 17).  

Avläsningen av MS har i några detaljer jämförts med den översättning till franska 

vilken skickades till Petersburg 1879, och som bevarats i ett manuskript av annan hand 

med rubriken »Carte sur la Kalmouckie Songarienne / Territoire d’Ili et Kuldcha. / 

dressé par le Lieutenant Jean Gustave Renat / pendant sa captivité chez les Kalmoucks. / 

qui dura 17 ans, 1716–33» (6 sidor, fotokopia från 1950-talet, ursprungligen i 

W.A. Berendsohns samlingar, L 139:71, KB; numer flyttad till SgNM 49; originalet 

i Vetenskapsakademiens i dåvarande Leningrad arkiv; jfr Berendsohn 1959, s. 56 f.).  

MS har i samma detaljer jämförts med den franska text som delvis byggde på 

Strindbergs manuskript och som beledsagade kartan vid publiceringen under titeln 

CARTE / DE LA / DZOUNGARIE / DRESSÉE PAR LE SUÉDOIS RENAT / 

PENDANT SA CAPTIVITÉ CHEZ LES KALMOUKS / DE / 1716–1733. Skriften 

utgavs i S:t Petersburg 1881 som »ÉDITION DE LA SOCIETÉ IMPÉRIALE RUSSE 

DE GÉOGRAPHIE» (satsyta 21,5 × 16,5 cm; 48 s., plus karta; S:t Petersburg 1881; 

jfr dok. nr 7:4 och 7:5).  

Ett exemplar av hela skriften Carte de la Dzoungarie (etc.) med Sgs anteckningar, 

korrigeringar och kommentarer med blyerts och bläck, samt markeringar och 

understrykningar med blå och röd penna förvaras i KB (SgNM 49:2). Framför allt har 

Sg rättat alla felaktiga stavningar av hans namn, »Stryndsberg» (ss. 3, 6, 7, 8). På 

framsidan av skriften har Sg antecknat med bläck och blyerts: 
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         August Strindberg 

 

[titeln: »Carte de la Dzoungarie [– – –] 1716–1733»]  

 

 Copian upptäckt i Linköpings Stiftsbibliotek 1879, af  

August Strindberg. Tio år senare fans originalet i Upsala  

Bibliotek* och fotograferades af Bruno Liljefors    *  af hvem minns jag inte. 

och Birger Mörner samt sändes till Petersburg.               

 För denna karta* erhöll Sg. Ryska Geografiska Sällskapets                  * kopian 

medalj. (Se texten.)                

 Kartan (= kopian i Linköping) som hört till detta häfte  

har jag sändt till Elisée Reclus,              ; ett ex. finnes i  

K. Biblioteket, Stockholm. 

Sgs exemplar av skriften saknar alltså karta – denna har Sg enligt anteckningen på 

framsidan sänt till den franske geografen och anarkisten Élisée Reclus (1830–1905).  

Hela skriften, med karta, återges som dok. nr 7:4 och 7:5 efter ett annat exemplar, 

förvarat i Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek. 

Förhållandet mellan den svenska texten i MS och avskriften respektive det 

petersburgska trycket beskrivs i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 371–374 

(jfr hela avsnittet om kartan ss. 365–376).  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i MS (pp. [1]–[4]). 

Först citeras SV, därefter MS.  

 

187:  4 / 1 Renat / under dennes // Renat. / under dennes  

188:21 / 3 Renat;» skriver han »icke / Renat; skrifver han icke 

188:22 / 3 hans hustru som / hans hustru* som [fotnotstecken utan referens i noten] 

188:27 / 3 i Linköpings Bibliotek hittades / i Linköpings bibliotek hittades 

[harmonisering] 

188:29 / 3 originalupplagan). / originalupplagan.) 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet består av 1 folioark med 4 opaginerade sidor, skrivna med bläck 

på båda sidor med Sgs piktur (konceptpapper; VA, doss. 17). De opaginerade bladen 

omnämns i fortsättningen som pp. [1]–[4]. Bladen förvaras tillsammans med ett numer 

trasigt omslag (ett vikt folioblad, samma papper som MS) med beteckningen »Renat och 

hans Karta» skrivet med bläck med Sgs piktur. I samma dossier, i anslutning till MS, 

förvaras bl.a. en kalkerad karta och en subskriptionslista (jfr »Tillkomst och 

mottagande» i textvolymen, ss. 370, 372). 

MS har på p. [1] rubriken »Karta över Songariske Kalmuckiet / (Ili-Området) / 

upprättad af / Löjtnant Johan Gustaf Renat. / under dennes 17-åriga fångenskap / hos 

Kalmuckerna åren 1716–33.». 

MS är välbevarat. Det har vikts två gånger; det har även vikt yttermarginal. Det 

innehåller ett mindre antal ändringar av Sgs hand med bläck. En ändring på p. [3] har 

företagits med blå penna, en strykning av ett ord (jfr texten s. 188): »Upphören icke att 

elda upp (incendere) Renat». 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet 

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

 

Sida i SV  Sida i MS 

 187 [1] 

 188 [2] 

 189 [4]  
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Ett litet ord i Birka-frågan 

Textläget 

Texten har etablerats med den första upplagan i Nya Dagligt Allehanda den 26 januari 

1880 som bastext. Texten är i Nya Dagligt Allehanda signerad »Percontator.»; rubriken 

lyder »Ett litet ord i Birka-frågan.». Inget originalmanuskript till texten är känt, ej heller 

något senare tryck. Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 403–409.  
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

190:23 sign. D. 26) / sign. D. 26.) 

190:26 och annar Birka // och an / nar Birka 

191:  2 Geijers Sv. Folkets Historia / Geiiers Sv. Folkets Historia 
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Svar på »Ytterligare ett par ord om staden Birkas läge» 

Textläget 

Texten har etablerats med den första upplagan i Nya Dagligt Allehanda den 5 februari 

1880 som bastext. Texten är i Nya Dagligt Allehanda signerad »Percontator.»; 

rubriken lyder »Svar på ’Ytterligare ett par ord om staden Birkas läge’.». Inget 

originalmanuskript till texten är känt, ej heller något senare tryck.  

Tidningsartikeln är som rubriken anger ett svar på ett genmäle av Levin Christian 

Wiebe med rubriken »Ytterligare ett par ord om staden Birkas läge» i samma tidning 

den 3 februari 1880. Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 406–409.  
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

191:31 forskaren // for / skaren 
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 [»Djefvul», Nordisk Familjebok, 1880.] 

Textläget 

Texten har etablerats med trycket i första upplagan av Nordisk Familjebok (1880) som 

bastext. Inget originalmanuskript till texten är känt.  

Artikeln inflöt i band 3, CAPITULUM–DUPLIKANT, av uppslagsverket, spalt 

1286–1287. Den är signerad »J. A. S.», vilket uttydes »Strindberg, J. A., e. o. 

Biblioteksamanuens» (fjärde opag. sidan i volymen). Det framgår att arket där artikeln 

ingår är tryckt 21 april 1880 (ark 41, spalt 1281). Spärrade ord anger att ordet har eget 

uppslagsord i Nordisk Familjebok (eller har annan funktion i uppslagsverket). 

Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 409–414. 

Inga utgivarändringar har införts vid etableringen i Samlade Verk.  
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till första upplagan 

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

 

Sida i SV  Spalt i U 1 

 194 1286 

 195 1286 

 196 1287 
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Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer som 
träffats längst nordost i Asien på Ärkebiskop E. Benzelii 
begäran upsatt af Ambjörn Molin Ryttmästare wid Norra 

Skånska Cavalleri-Regementet 1725 

Textläget 

Texten har etablerats med den första upplagan (med samma titel), utgiven i april–maj 

1880 i begränsad upplaga i 101 numrerade exemplar som festskrift till Adolf Norden-

skiöld och Louis Palander, som bastext. Något manuskript till texten har ej bevarats. 

Strindberg lät aldrig publicera texten igen. När han sammanställde Kulturhistoriska 

Studier (1881) valde han i stället den kortare introducerande text, med endast ett kortare 

parti av Molins text, som ingått i Nya Dagligt Allehanda den 14 januari 1880. Som 

nämnts ovan företog han ingen större revidering av denna text, trots att Molins text i 

festskriften i flera detaljer rättar tidningstexten (se ovan s. 109 f.).  

Festskriften har en pärm i röd klot med en tryckt medaljong i blått och guld 

(»originalklotband» enligt Nylins katalog) med titeln BERÄTTELSE / OM DE I STORA 

TARTARIET BOENDE / TARTARER / AF / AMBJÖRN MOLIN. Den består av 28 sidor 

(paginerade [1–6], 7–28) och har den fullständiga titeln Berättelse / om de i Stora 

Tartariet boende / TARTARER / som träffats längst nordost i Asien / på Ärkebiskop 

E. BENZELII begäran / upsatt / af / AMBJÖRN MOLIN / Ryttmästare wid Norra 

Skånska / Cavalleri-Regementet / 1725 (satsyta 12,5 × 19 cm). Titeln återges både på 

framsidan av ett häftat inre omslag med rött tryck på tjockare papper och på titelsidan 

(den första opag. sidan, s. [1]) med svart tryck. På båda dessa sidor anges nedan följande 

förlagsuppgifter: »Stockholm, / Jos. Seligmann & C:i / 1880.» (på den häftade inre 

omslaget utan interpunktionstecken i radslut). På s. [2] anges tryckeri: »Stockholm, 

Central-tryckeriet 1880», och på s. [3] tillägnan: »Till / Adolf Nordensköld / och / Louis 

Palander». Varje exemplar är numrerat (med rött tryck på baksidan av det bakre inre 

omslaget av tjockare papper; den onumrerade sid. [30]). Det exemplar som har använts 

vid textetableringen i Samlade Verk har nummer 99 (KB, Nylins samling 38). Hela 

första upplagan återges som dok. nr 7:6. 
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Utgivningsdatum var enligt Svensk bokhandelstidning (1880, nr 21) under veckan 

den 13–19 maj 1880, men Sg kunde distribuera tryckta exemplar cirka en månad 

tidigare (20 april). Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 379–387. 

 

Texten i första upplagan består av en kort introducerande text av Strindberg (ss. [5–6]), 

följd av Molins text (ss. 7–28). Introduktionen är genomgående satt i kursiv stil, med 

namn och titlar i fet stil, vissa till och med i spärrad fet stil. I Samlade Verk behålls 

arrangemanget, dock utan att bevara kursiven; fetstilen ersätts med kursiv. Molins text 

är satt i fraktur (Schwabach) med vissa ord i antikva. I Samlade Verk återges frakturen 

med ett mer lättläst typsnitt, »Frutiger».  

Sgs introducerande text har etablerats enligt samma principer som resten av den 

svenska texterna i SV 7, medan Molins text återges i princip diplomatariskt. I Sgs 

introducerande text har några tryckfel rättats, bl.a. i citatet från Strahlenberg efter 

kontroll i Strahlenbergs original. I återgivningen av Molins text har endast ett par 

feltryck (upp- och nedvända eller trasiga typer; hopskrivna ord o.dyl.) rättats. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 1.  

Först citeras SV, därefter U 1.  

Notera att i U 1 (och i etableringen i SV) används tecknet  /  placerat direkt efter ord 

(»eller Kiättel/»). I den textkritiska kommentaren används vanligen samma tecken för att 

skilja två former åt. I nedanstående förteckning används därför genomgående  // för 

att skilja mellan formen i SV och formen i U 1.  

 

202:15 /   6 Kamtschatkischen // Kamtchatkischen 

202:17 /   6 Jakuhtski // Jahutski 

202:19 /   6 Koræikische Land // Korœæikische Land 

202:21 /   6 Vieh // Viel 

202:22 /   6 Jakuhtski // Jahutski 

202:24 /   6 Koræikischen Völcker // Korœikischen Völcker 

202:25 /   6 nannten also solchen // nannten als solchen 

203:  5 /   6 Ckanchadalii // Chanchadalii 

212:16 / 15 hafft någån grytha eller Kiättel/ uthan //  

hafft någån grytha eller Kiättel/ nthan  

213:33 / 16 han lefwer några åhrs tijdh bårt åth // han lefwer några åhs tijdh bårt åth 

213:35 / 16 gambla qwinnan // gambla qwiunan 

214:35 / 17 ågh fast liten // ågh sast liten 

216:36 / 19 tillredda tunna huudar skiära dee så fina //  

tillredda tunna huudar skiära dee så sina 

218:16 / 21 och uthan min wettskap // och uthau min wettskap 

220:  2 / 22 är onödigh farligheet sigh ingifwa // är onödigh farligheet sigh ingiswa 

221:24 / 24 Kåppårne (hwilken Siukdomb aldrij [– – –] eller går i Swangh) ågh såsom // 

Kåp- [radbrytning] pårne) hwilken Siukdomb aldrij [– – –] eller går i 

Swangh) ågh såsom 

222:  1 / 24 gewähr (hwilka ryssarne [– – –] på ryggen hängt)/ gifwet uthi deth maackt // 

gewähr (hwilka ryssarne [– – –] på ryggen hängt/ (gifwet uthi deth maackt  

222:  8 / 24 denna giärningh // denna giärningy 
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222:12 / 25 ey äro beqwähmlige // eyäro beqwähmlige 

222:35 / 25 sittia till sammans // sittia till sammaus 

222:36 / 25 hafwa ågh // hafwa ågy 

222:37 / 25 trööge och så foort // trööge och så soort 

225:34 / 28 hwaraf de minste // hwara fde minste 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till första upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i U 1 

 197   1 

 201   5 

 204   7 

 207   9 

 210 12 

 213 15 

 216 18 

 219 21 

 222 24 

 225 27 
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På vandring 
efter spåren till en svensk kulturhistoria 

Textläget 

Texten har etablerats med andra upplagan i Tryckt och Otryckt II (1890), ss. 179–197, 

som bastext (U 2). Artikeln ingick i avdelningen »Lärda saker». Som komplementtext 

har första upplagan i Nya Dagligt Allehanda, i tre delar den 15, 21 och 28 oktober 1881, 

fungerat (U 1). Inget originalmanuskript till texten är känt. 

Sannolikt har U 1 fungerat som tryckmanuskript vid sättningen av U 2. Jämför brev 

till Albert Bonnier omkring den 20 april 1990, i vilket Sg listar den kommande 

volymens innehåll och upptar »På spår efter en Sv. Kult. Hist.» bland de texter som är 

»Sättbara genast». Han anger också att artiklarna influtit i NDA, men är osäker på det 

exakta datumet (»1880, 81?») (Brev 8, s. 30 ff.). Sg läste i maj korrektur på volymen 

som utkom i juni 1890 (brev till K.O. Bonnier, Brev 8, s. 49). Han företog därvid vissa 

signifikativa ändringar. 

Texten hade i U 1 rubriken »På vandring / efter spåren till en svensk kultur- / 

historia», med underrubriken: »Strödda anteckningar / af / August Strindberg». De tre 

delarna presenterades som nr »1.», »2.» respektive »3. / (Sista artikeln.) / I tornet.». Det 

var alltså endast tredje delen som fick en specificerad underrubrik i första upplagan. 

I U 2, som i stort följer U 1 nära, har underrubriken »Strödda anteckningar» utgått och 

varje del har fått en specificerad underrubrik: »I Storkyrkans vind», »I Krigskollegiets 

vindskontor» respektive »I tornet».  

I framför allt U 1, men även vid något tillfälle i U 2, saknas divis vid radklivning. 

I stället finns vid radslut ett tomt typrum. Dessa tryckfel upptas ej i förteckningarna 

nedan. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2. 

Först citeras SV, därefter U 2 samt U 1.  

 

227:29 / 180 våg,* / våg*, / våg*, 

229:26 / 183 Storkyrkoarkivet.* / Storkyrkoarkivet*. / Storkyrkoarkivet*. 

234:  8 / 190 finna;* / finna*; / finna*;  

234:13 / 190 Uti byn Kotzieze [– – –] 1 får. / »Uti byn Kotzieze [– – –] 1 får. / 

»Uti byn Kotzieze [– – –] 1 får.»  

[U 1 har citatet i löpande text, medan U 2 och SV har blockcitat.] 

238:  5 / 196 oktavsidor.* / oktavsidor*. / oktavsidor*.  
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 2, därefter U 1. 

 

227:  1 / 179 På vandring / efter spåren till en svensk kulturhistoria. /  

1. / I Storkyrkans vind. //  

På vandring / efter spåren till en svensk kultur-/ historia. / 

Strödda anteckningar / af / August Strindberg. / 1.  

227:  5 / 179 S:t Nikolaus / S.t Nikolaus  

227:  7 / 179 S:t Göran / S.t Göran 

227:18 / 180 dörrarna / dörrarne 

227:22 / 180 kyrkovaktaren / kyrkvaktaren 

227:23 / 180 vindarne, hvarvid / vindarne hvarvid 

228:  9 / 180 golf, bugtar / golf bugtar 

227:30 / 180 not beate Nicolae, nos / beate Nicolæ nos 

228:29 / 181 dagsljuset, hvilket / dagsljuset, som  

228:33 / 181 järnreglar / jernriglar 

229:  4 / 182 de stora männen / de store männen 

229:  7 / 182 en möbel? Gamla / en möbel? – Gamla 

229:14 / 182 tafla således / tafla, således 

229:21 / 182 serie taflor / serie af taflor 

229:25 / 183 sakristidörren / sakristi-dörren 

229:33 / 183 1840-talet / 1840 talet 

229:35 / 183 kungliga biblioteket / Kungl. biblioteket 

230:  2 / 183 60-talet / 60 talet 

230:  3 / 183 S:t Göran och draken / S:t Göran och Draken 

230:  7 / 183 tvätta sig, förr / tvätta sig förr 

230:26 / 184 stelnade fingrar / stelnade finger 

230:33 / 185 dyna, och / dyna och 

230:35 / 185 »Anno domini 1490 [– – –] samma dag restes.» /  

Anno domini 1490 [– – –] samma dag restes. 
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230:36 / 185 Antonius Masth / Antonius Masc 

231:10 / 185 med flera / m.fl. 

231:14 / 186 2. / I Krigskollegiets vindskontor. //  

På vandring / efter spåren till en svensk kultur-/ historia. / 

Strödda anteckningar / af / August Strindberg. / 2.  

231:18 / 186 Krigskollegii hus / krigskollegii hus 

231:22 / 186 krigskomittéer / komittéer 

231:25 / 186 inventarierna, och hvilka / inventarierna, men här 

231:27 / 186 såg ut, som / såg ut som 

231:30 / 185 not Masth / Masc 

231:31 / 185 not »I flor stående Stockholm» / I flor stående Stockholm 

231:33 / 185 not S:t Göran och draken / S:t Göran och Draken 

232:  2 / 186 fullt af böcker / fullt med böcker 

232:16 / 187 vinden som / vinden, som 

232:16 / 187 kryddbodborsten / kryddboborsten 

232:25 / 187 mälarluft / Mälarluft 

233:  3 / 188 Krigskollegium / krigskollegium 

233:  3 / 188 tio årgångar / 10 årgångar 

233:21 / 189 Hofstaten 1690. [– – –] 1 höns. [blockcitat; så även följande citat] /  

Hofstaten 1690. [– – –] 1 höns. [löpande text; så även följande citat]  

233:23 / 189 Hofförtäring / Hofförtäringen 

233:23 / 189 1 januari / Den 1 Januari 

233:28 / 189 Desmanskatta / Desmarkatta 

234:  7 / 189 Jakob, Isak och Samuel Smaiski / Jakob Isaac och Samuel Smaiski  

234:25 / 190 märkvärdigt. / märkvärdigt! 

234:27 / 190 not doggar åto tjugufyra rågbröd och hans två kameler sexton dito / 

doggar åto 24 rågbröd och hans 2 kameler 16 dito 

235:  1 / 191 3. / I tornet. // På vandring / efter spåren till en svensk kultur-/ 

historia. / Strödda anteckningar / af / August Strindberg. / 3. / 

(Sista artikeln.) / I tornet. 

235:  5 / 191 Suecia / Svecia 

235:11 / 191 lyxen, samt / lyxen samt 
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235:13 / 191 skorstenar, enligt / skorstenar enligt 

235:16 / 191 Hofrättens hus / hofrättens hus 

235:22 / 192 hamnbryggan, och / hamnbryggan och 

235:32 / 192 Statskontorets eller Hofrättens / statskontorets eller hofrättens 

236:  2 / 192 ty manuskripten ligga på / ty det ligger på 

236:18 / 193 dessa papper? / dessa papper, i helark, halfark och lappar? 

236:38 / 194 sederna har emellertid / sederna har imellertid 

237:  5 / 194 Han går vidare; / Han går vidare: 

237:31 / 195 dem, det / dem det 

238:  6 / 196 Knapparna äro / Knappar äro 

238:  8 / 196 och så vidare / o.s.v. 

238:11 / 196 Att lyxen / Och att lyxen 

238:12 / 196 kan man finna / kan man se 

238:27 / 196 1540-talet / 1540 talet 

238:11 / 196 not samma handlingar / samma Handlingar 

238:28 / 197 vasatiden / Vasatiden 

238:30 / 197 och så vidare / o.s.v. 

238:32 / 197 40 kronor / 40 kr 

239:  8 / 197 Kommerskollegium, Rådhuset, Byggnadskontoret / 

kommerskollegium, rådhuset, byggnadskontoret 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 2.  

Först citeras U 1, därefter U 2. 

 

230:31 / 184 fingerslånga / fingerlånga 

233:27 / 189 200 daler / 200 dalar 

234:27 / 190 not vindthundar / vindhundar 

236:26 / 193 dammrock / damrock 

239:  4 / 197 kruk- och pottomakare / kruk och pottomakare 

239:13 / 197 ganska sura. // ganska sura. / 1881. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till andra upplagan 

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

 

Sida i SV Sida i U 2 

 227 179 

 230 183 

 233 188 

 236 192 

 239 197 
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Skomakarämbetets i Västerås låda 

Textläget 

Texten har etablerats med första upplagan i Minnen från Nordiska museet. Afbildningar 

af föremål i museet jämte åtföljande text, häfte 3, 1881, ss. 1–4, som bastext (U 1), och 

det bevarade originalmanuskriptet som komplementtext (MS; 4 s. folio; Nordiska 

museets arkiv). Sg har sannolikt läst korrektur på texten (se »Tillkomst och mottagande» 

i textvolymen, s. 427 ff.) 

Minnen från Nordiska museet utgavs alltså häftesvis. Det aktuella häftet utkom under 

perioden 8–13 december 1881 (Svensk bokhandelstidning). När 12 häften utkommit 

samlades dessa 1885 i en volym. Sgs artikel beledsagade en planschbild i färg på en låda 

(återges i textvolymen s. 243).  

Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 426–430.  

Inga utgivarändringar har införts vid etableringen i Samlade Verk.  
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter hänvisas också till sida i U 1.  

Först citeras U 1, därefter MS. 

 

240:  1 / 1 låda.* [fotnotstext:] * Nummer i [– – –]. / låda. 

240:  3 / 1 den 10 maj / den 10e Maj 

240:  3 / 1 nådeligen begåfvat / nådeligen »begåfvat 

240:  4 / 1 »som af ålder varit hafver» / som af ålder varit hafver 

240:  5 / 1 28 december / 28e December 

240:  5 / 1 bekräftades den samma / bekräftades densamma 

240:  7 / 1 hudarna till baka / hudarne tillbaka 

240:  9 / 1 lösdrifvare, som voro skomakare / lösdrifvare som äro skomakare 

240:10 / 1 utprångla skor / utprångla deras skor 

240:12 / 1 han, som säljer, så väl som den, som / han som säljer så väl som den som 

240:20 / 1 arbete». / arbete.» 

240:27 / 2 Dessa saker [– – –] begrafning. [ej extra indrag] /  

Dessa saker [– – –] begrafning. [stycket markerat för extra indrag] 

240:31 / 2 not  Efter utdrag ur Riksregistraturet 1613. Se G. E. KLEMMING:  

Skrå-ordningar. Stockholm 1856. (Samlingar utgivna av 

SVENSKA FORNSKRIFT-SÄLLSKAPET. 27.) S. 41 o.f. /  

Efter utdrag ur Riksregistraturet 1613, infördt i Klemmings  

Skrå-ordningar. 

241:  2 / 2 innan, med / innan med 

241:  7 / 2 (sigillstamp). / (sigillstamp) 

241:11 / 2 mässings pitzeer outstucket / mässings pitzer outstucket 

241:13 / 3 å nyo lådorna / ånyo lådorna 

241:16 / 3 tvänne nyckelhål jämte nycklar /  

tvänne nyckelhål (nycklarna äro förkomna) 

241:22 / 3 Anton Meyer Ålderman / Anton Meijer Ålderman 

241:23 / 3 »framledne» / framledne 

241:25 / 3 från nämde Anton Meyer / mannen Anton Meijer 
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241:34 / 3 en alns bredd och / en alns bredd, och 

242:  2 / 4 Vredeman / Wredeman 

242:  3 / 4 omedelbart, att / omedelbart att 

242:  5 / 4 antyda, att / antyda att 

242:  5 / 4 mästare, ty / mästare ty 

242:  8 / 4 Förfärdigad af ek, men med inläggningar af flere olika träslag, hvilar / 

Förfärdigad af  –– trä, hvilar 

242:10 / 4 socklar två / socklar, två 

242:12 / 4 två port-lika fält, ett vanligt renässansmotiv, lånadt från /  

två port-lika fält, lånade från 

242:15 / 4 dräkt samt / dräkt, samt 

242:15 / 4 skomakarverktyg / skomakareverktyg 

242:17 / 4 Anton Meyer / Anton Meijer 

242:18 / 4 Bærtil Velke och Erikh Larson. Locket och sidorna äro inlagda [– – –] 

Detta vackra minne [– – –] Högby. / Bærtil Velke och Berk Larson. 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Samtliga ändringar i första upplagan har införts i SV. 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet består av ett folioark med fyra opaginerade sidor, här benämnda 

pp. [1]–[4], skrivna med Sgs piktur med bläck (papper med vattenmärke HOWARD, 

22 × 36 cm; Nordiska museets arkiv).  

MS är välbevarat, men smutsigt. Det är vikt 3 gånger. Sg har gjort ett stort antal 

ändringar (av ordval och interpunktion) med blå penna. MS har fungerat som 

tryckmanuskript; detta framgår av anvisningar till sättaren om indrag m.m. med samma 

blå penna. MS har dock inga spår av andra händer (förutom en arkivanteckning med 

blyerts, »Tr. i ’Minnen’.», högst upp till vänster på första sidan).  

MS har rubriken »Embetslåda, / som / tillhört Skomakarembetet i Westerås», vilket 

med blå penna ändrats till tryckets rubrik, »Skomakarämbetets i Västerås låda».  

Tillsammans med MS förvaras ett »Meddelande:», sannolikt skrivet hösten 1881 och 

riktat till Artur Hazelius, med kommentarer till skomakarämbetets låda och artikeln (ett 

linjerat blad, ca 17 × 21,5 cm, skrivet med blyerts med Sgs piktur). Meddelandet återges 

i sin helhet i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, s. 428. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet 
respektive första upplagan 

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

 

Sida i SV  Sida i MS   Sida i U 1 

 240 [1] 1 

 241 [2] 2 

 242 [4] 3 
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Notice sur les Relations de la Suède avec la Chine et les 
pays Tartares depuis le milieu du XVIIe siècle  

jusqu’à nos jours 

Textläget 

Texten har tidigare tryckts två gånger, först i den av Henri Cordier utgivna Revue de 

l’Extrême-Orient. Première Année (1882), Tome Premier, tryckt i Paris 1883, ss. 499–

522, därefter som ett särtryck från samma trycksats, tryckår 1884. Särtrycket skiljer sig 

åt endast genom ett särskilt omslag och titelblad, avsaknad av författarnamn efter 

avhandlingstexten, samt en annan paginering (pp. [1]–24), men är i övrigt identiskt med 

tidskriftstrycket. Båda trycken har rubriken »NOTICE / SUR / LES RELATIONS DE 

LA SUÈDE AVEC LA CHINE / ET LES PAYS TARTARES / DEPUIS LE MILIEU 

DU XVIIe SIÈCLE JUSQU’A NOS JOURS / PAR / AUGUSTE STRINDBERG» 

ovan texten, samt kolumntiteln »LES RELATIONS DE LA SUÈDE» och 

»AVEC LA CHINE ET LA PAYS TARTARES» på vänster respektive högersidorna 

(satsyta 18 × 10,5 cm). 

Sg har läst korrektur på första upplagan (brev till Henri Cordier 30/11 1882; se 

»Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 353–355), men inget korrektur har 

bevarats. 

Texten har ej tryckts om sedan 1884, ej heller i Samlade Skrifter. 

 

Texten i Samlade Verk har etablerats med den andra emissionen av första upplagan 

(U 1b), särtrycket 1884, som bastext. Särtrycket har ett omslag av grågrönt tunt papper. 

På omslagets framsida finns titeln NOTICE / SUR / LES RELATIONS DE LA SUÈDE / 

AVEC LA CHINE ET LES PAYS TARTARES / DEPUIS LE MILIEU DU XVIIe SIÈCLE 

JUSQU’A NOS JOURS / PAR / AUGUSTE STRINDBERG (dvs. med något andra 

radklivningar än direkt ovan texten). Nedan på sidan ges följande förlagsuppgifter: 

»PARIS / ERNEST LEROUX, EDITEUR / LIBRAIRE DE L’ÉCOLE DU LOUVRE / 

DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE, DE L’ÉCOLE DES LANGUES, ETC. / 28, RUE 

BONAPARTE, 28 / 1884». På omslagets baksida (fjärde sidan) finns uppgift om 
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tryckeri: »ANGERS, IMPRIMERIE BURDIN ET CIE, RUE GARNIER, 4» (samma 

förlags- och tryckuppgifter som för Revue de l’Extrême-Orient). Smutstitelsidan har 

texten »NOTICE / SUR / LES RELATIONS DE LA SUÈDE / AVEC LA CHINE ET 

LES PAYS TARTARES». Andra sidan har samma uppgift om tryckeri som omslagets 

baksida, medan titelsidan har samma text som omslagets framsida.  

 

Som komplementtexter har fungerat två bevarade originalmanuskript. Tryckmanu-

skriptet (här benämnt »MS B»; Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek) och i 

mindre omfattning det bevarade första arbetsmanuskriptet till avhandlingen (»MS A»; 

VA, doss. 12).  

Texten i MS A är av Sgs hand med språkliga justeringar av två okända händer; 

justeringarna slår igenom i MS B. Tryckmanuskriptet (MS B) är en renskrift med Siri 

von Essens piktur (pp. 1–33), med kompletteringar av Sgs hand (bl.a. opag. titelsida, 

fotnoter, kinesiska tecken, avsnittsrubriker i marginalen; slutet av MS är också av Sgs 

hand, pp. 33–35), samt rättelser, strykningar och andra justeringar av andra händer med 

blyerts, röd och blå penna. (Se vidare manuskriptbeskrivningen nedan s. 279 ff.) Slutet 

av texten saknas i MS B – sannolikt saknas ett blad i MS B. Som komplementtext för 

denna del av texten (motsvarar SV 269:12, från »prêtres se trouvèrent») fungerar MS A.  

Som komplementtexter för några detaljer som saknas i bevarade MSS har även olika 

svenska versioner av den franska avhandlingstexten fungerat. Det gäller artikeln bl.a. 

»Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar», Framtiden 1877 (tr. 1878) och den 

senare versionen av samma text »Sveriges relationer till Kina och de Tartariska 

länderna» i Kulturhistoriska Studier (1881) (jfr ovan s. 11 ff.). 

Vid textetableringen har de justeringar i MS B av olika händer vilka också slagit 

igenom i U 1 accepterats – Sg har som nämnts läst korrektur. Vid ett antal tillfällen kan 

dock U 1 beslås med enklare fel som i Samlade Verk justeras efter MS B. I detaljer som 

namnstavning, verktitlar m.m. kan även Siri von Essens renskrift uppvisa fel 

(felläsningar och felavskrifter) vilka kan rättas med hjälp av det första 

arbetsmanuskriptet av Sgs hand.  

Några av fotnoterna återfinns endast i U 1, men saknas i båda de bevarade 

manuskripten. Andra fotnoter saknar referens (ex.vis avhandlingens första långa not). 

Möjligen har Sg kompletterat med dessa fotnoter i samband med korrekturläsningen, 
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kanske delvis i form av slaktat annat tryck. Dock torde han aldrig fått något andra 

korrektur med dessa tillägg, vilket skulle kunna förklara den stora frekvensen fel i 

svenska titlar. Dessa fel korrigeras i Samlade Verk med hjälp av andra Strindbergstryck 

där samma titlar citeras. I dessa detaljer fungerar sålunda flera texter i Kulturhistoriska 

Studier (1881), etableringen i SV, som komplement. Där nottexten inte täcks av andra 

Sg-tryck har den jämförts med andra källor (bibliotekskataloger m.m.).  

Det franska trycket i U 1 saknar i allmänhet de svenska typerna å, ä och ö (enstaka ä 

och ö har man lyckats med). Dessa har i trycket ersatts av »ă» (för både å och ä) 

respektive »ŏ» (för ö), eller av ligaturerna »æ» och »œ». SV återger både »æ», »œ» och 

»ă» respektive »ŏ» med korrekta svenska typer. MS A och MS B ger ledning härvidlag. 

Även i variantapparaterna nedan återges de felaktiga typerna från U 1 (»ă» och »ŏ») i 

allmänhet med korrekta typer (å, ä, och ö). 

Ligaturer i latinsk text återges ofta fel i U 1(»œ» för »æ» etc.), medan manuskripten 

återger dem rätt. SV rättar regelmässigt efter MS B, utan att detta tas upp i 

förteckningarna nedan. Ligaturer i latinsk text löses sedan upp. (U 1 kan alltså ha 

felaktigt »œ» vilket rättas med hjälp av MS B till »æ» men sedan löses upp till »ae».) 

När trycket varierar stavningen på namn m.m., harmoniserar SV stavningen. Felaktig 

stavning av fr.a. svenska namn har harmoniserats med etableringen i SV av de svenska 

texterna i Kulturhistoriska Studier. 

De kinesiska tecken som Sg kalligraferat i MS B återges ej i någon form i U 1; de 

återges heller ej i den etablerade texten i SV.  

MS A betecknas här som ett utkast till den färdiga texten och som arbetsmaterial. 

Inga ändringar i MS A av andra händer förtecknas, inte heller förtecknas skillnader 

mellan MS A och MS B. Slutet av texten i U 1, vilken saknas i MS B, har jämförts med 

MS A (texten från 269:12). 

För MS B används den slutliga ordalydelsen, efter justeringar etc., som 

jämförelseobjekt i variantapparaten, med undantag av de många och långa strykningar 

med företrädesvis blå penna, som med största sannolikhet är gjorda av Marie-Jean-Léon 

d’Hervey de Saint-Denys inför uppläsningen i juni 1879, vilka efter Sgs önskan 

återställdes i U 1 (se nedan »Beskrivning av originalmanuskripten» samt »Tillkomst och 

mottagande» i textvolymen s. 344 ff.). De talrika ingreppen av d’Herveys hand (och 

möjligen andra händer) förtecknas ej. 
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Hänvisningar till jämförelser med etableringen av andra texter i Kulturhistoriska 

Studier (SV 7) ges med förkortningen »KS» plus sidnummer i SV 7. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar till SV, därefter ges också sida i U 1b (särtrycket). Först citeras 

SV, därefter U 1 (om formen i MS B – och i förekommande fall MS A – är en annan, 

ges den efter formen i U 1).  

Först citeras Samlade Verk, därefter U 1. Om formen i MS B skiljer sig åt anges 

denna inom parentes.  

 

247:24 / 1 not mächtiga Konungarijke Japan / machtiga Konungarijke Japa 

[jfr KS, s. 9] 

247:25 / 2 not giordh och / giordhoch [jfr KS, s. 9] 

247:25 / 2 not IV. Vthföres / IV. Vthores [jfr KS, s. 9] 

247:31 / 2 not sampt öijar / sampt oijar  

247:31 / 2 not Med flijt är förrättat aff Nils Matson Kiöping, fördetta Skepz Lieutnat / 

Med flijt är forrättat aff Nils Matson Kioping, fordetta Skepz Lieutnat 

247:33 / 2 not Förtälliande om förbenembde / Fortälliande. Om forbenembde 

 Tillstånd / sampt thesz Inwånares // Tillstand / sampt thesz Inwanares  

247:34 / 2 not Förrättat / Forrättat  

247:35 / 2 not IV. Vthföres / IV, Vthfores  

247:36 / 2 not öfwer Strömen Obij: Förrättat / ofwer Stromen Obij: Förrättat  

248:30 / 2 not Hans Hög Grefl: Nåd / Hans Hog Grefl: Nad  

248:35 / 2 not Mart. Martinij, S.J. / Mart. Martinj, S.J.  

248:35 / 2 not förswenskat / forswenskat  

248:37 / 2 not West-Indianisk Reese-Beskriffning, från åhr 1639 till 1645, ifrån / 

West-Indianisk Reesse-Beskriffning, fran arh 1639 till 1645, ifran  

248:39 / 2 not Kort Berättelse om Wäst-Indien / Kort Berattelse om Wast Indien 

[jfr KS, s. 9] 

248:40 / 2 not Sanfärdig Beskrijffning [– – –] Holländska Språket åhr 1636 författat / 

Sanfardig Beskrijffning [– – –] Hollandska Spraket ahr 1636 forfattat 

[jfr KS, s. 9] 

249:22  /   3 les Tartares. / Les Portugais // les Tartares. / »Les Portugais // 

les tartares. – –» / »Les Portugais (MS B) 
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252:35 / 7 not An Historico-Geographical / An Historico Geographical  

[SV = MS A] 

253:15 /   7 Busch,(*) fut / Busch(*), fut 

253:36 /   8 débrouiller / debrouiller 

253:36 /   8 cette histoire.» / cette histoire. 

254:  3 /   8 Boukhares / Boukares / Bouchares (MS B) 

254:18 /   9 »P. Schönström [– – –] adscripsit: ’ Ce [– – –] 1722. P. Schönström.’» / 

»P. Schœnstrœm [– – –] adscripsit: Ce [– – –] 1722.» P. Schœnstrœm. / 

P. Schœnstrœm [– – –] adscripsit: Ce [– – –] 1722. P. Schœnstrœm. (MS B) 

255:  3 /   9 M. Schönström / M. Schœnstrœm / M. Schœnstrœm. (MS B) 

255:10 /   9 Schönström durant / Schœnstrœm durant 

255:12 /   9 Schönström a foi / Schœnstrœm a foi (MS B: Schœnstrœm.  

255:28 / 9 not ce pays. Strahlenberg / ce pays, Strahlenberg 

256:10 / 10 d’Ayucka.(*) / d’Ayueka(*). / d’Ayucka(*)... (MS B) 

256:35 / 11 Lorenz Lange, homme / Lorentz Lange, homme  

257:  6 / 11 faire des études en Chine / faire des études à la Chine 

257:21 / 11 Jahren 1727, 1728 und 1736 / Jahren 1727, 1728 und 1736 /  

Jahren 1727, 1728 und 1736 (MS B) 

257:27 / 12 dans ses Travels from St Petersburg in Russia to diverse parts of Asia /  

dans ses Travels from St Petersburg in Russia to diverse parts of Asia» /   

dans son Travels (from St Petersburg in Russia to diverse parts of 

Asia [– – –]) (MS B) 

257:29 / 12 Glasgow, 1763, donne / Glasgow, 1793) donne /  

Glasgow 1763) donne) (MS B) 

257:36 / 12 par le Czar». / par le Czar.» 

258:  7 / 12 la Volga / le Volga 

258:32 / 13 enfance». / enfance.» 

258:36 / 13 Le narrateur chinois est témoin, pendant son entretien avec 

le gouverneur, de cette / Le narrateur chinois témoigne pendant 

son entretien avec le gouverneur cette 

261:  1 / 15 Les noms mêmes / Les noms même 
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262:15 / 16 »Misi amicissimo Linné», écrit-il, »et Operis sinici /  

»Misi amicissimo Linné, écrit-il, et Operis sinici / 

Misi amicissimo Linno, il écrit, et Operis sinici (MS B) 

262:17 / 16 immortalis:» / immortalis: 

263:18 / 18 avec le nom d’un certain / dans le nom d’un certain 

266:26 / 21 l’auteur, »pour [– – –] la médecine». /  

l’auteur, »pour [– – –] la médecine.» 

267:36 / 21 not 1853, 54 (la / 1853, 54. (la 

268:  2 / 22 »Though I cannot say», écrit-il, »that I /  

»Though I cannot say, écrit-il, that I /  

»Though I cannot say», écrit il that I (MS B) 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Nedan förtecknas de viktigare skillnaderna mellan MS B och U 1b (särtrycket); dock ej 

vad gäller interpunktion etc. i bibliografiska uppräkningar, fotnoter o.dyl. Endast 

skillnader vad gäller versaler där SV följer MS B förtecknas (SV följer i allmänhet U 1). 

För slutet av texten (SV 269:12, från »prêtres se trouvèrent»), vilket saknas i MS B, har 

U 1 jämförts med slutet av MS A. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter anges sida i U 1b. Först citeras U 1b, 

därefter MS B.  

 

245:  1 / opag. NOTICE / SUR / LES RELATIONS DE LA SUÈDE / 

AVEC LA CHINE ET LES PAYS TARTARES / DEPUIS 

LE MILIEU DU XVIIe SIÈCLE JUSQU’A NOS JOURS / 

PAR / AUGUSTE STRINDBERG // Notice / Sur / Les Relations / 

De la Suède avec La Chine et les Pays Tartares / Depuis le milieu / 

Du XVIIème Siècle / Jusqu’à nos Jours. / Par / August Strindberg. 

[utan författarnamn i SV] 

247:  1 / 1 NOTICE / SUR / LES RELATIONS DE LA SUÈDE AVEC 

LA CHINE / ET LES PAYS TARTARES / DEPUIS LE MILIEU 

DU XVIIe SIÈCLE JUSQU’A NOS JOURS / Par August STRINDBERG // 

[saknas i MS] [Utan författarnamn i SV; ej med versaler i SV; 

med accent i »jusqu’à» i SV, jfr titelsidan i MS.] 

247:  6 / 1 que paraissait / que parut 

247:10 / 1 Voyage de Nils Matson Kiœping / Voyage de Nils Matson Kiöping 

[SV: »Kiöping»] 

247:13 / 1 exécuté / éxécuté  

247:16 / 1 exécuté / éxécuté  

247:18 / 1 il fut publié / il fur publié 

247:19 / 1 également / egalement   

247:19 / 1 Martini / Martinii 

247:21 / 1 * Een kort [– – –] 1675. / [fotnot saknas]  

[–248:41] 
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248:  6 / 2 XVIIe siècle / XVIIme siècle  

248:  7 / 2 la mémoire de / la mémoir de 

148:16 / 2 de force vitale / de forces vitales  

248:18 / 2 les rives de la Delaware / les rivages du Delaware 

248:28 / 3 études, et attiré / études et attiré  

248:29 / 3 il était / il etait  

249:  6 / 3 expéditions / expeditions 

249:  8 / 3 mentionné ci-dessus / ci-dessus mentionné 

249:10 / 3 tartare-mandchoue / tartare-Manchoue 

249:16 / 3 ses habitants / ses habitans  

249:17 / 3 hommes savants / hommes érudits 

249:18 / 3 examens / examents 

249:19 / 3 qui, après avoir pris leurs grades, sont / qui après avoir pris leurs grades 

sont  

249:22 / 3 par les Tartares. / »Les Portugais //  

par les tartares. – – » / »Les Portugais  

[SV: »par les Tartares. / Les Portugais»] 

249:27 / 3 plusieurs centaines / plusieures centaine  

249:28 / 3 chrétienne. / Le roi // Chrétienne. Le roi  

249:32 / 4 Tam-Tim, c’est-à-dire / Tam-Tim c’est-à-dire  

249:35 / 4 avait pris part  / avait prit part  

250:  2 / 4 forteresse, ce qui lui coûta / forteresse ce qui lui couta  

250:10 / 4 XVIIIe siècle / XVIIIème siècle  

250:17 / 4 le résultat / le resultat  

250:18 / 4 à priori / à-priori 

250:18 / 4 l’humanité, et / l’humanité – et  

250:19 / 4 Sueciæ et Regiæ [– – –] Upsaliensis, on /  

Sueciæ et Regiæ [– – –] Upsaliensis on 

250:24 / 4 mémoire faisant / mémoire, faisant  

250:37 / 4 not nouv. éd. / nouv. Ed.  

250:38 / 4 not t. X / Tome X  

250:28 / 5 1717). / 1717.) 
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251:  3 / 5 Chin. Annam. / Chin., Annam.  

251:  3 / 5 Goth. / Goth: 

251:16 / 5  remarquable, c’est / remarquable c’est  

251:16 / 5  cent ans / 100 ans  

251:16 / 5 ces idées ont été reproduites / ces idées viennent se reproduire  

251:24 / 5 Abel Rémusat / Abel-Rémusat  

251:26 / 6 1694, à Upsal, la / 1694 à Upsal la 

251:26 / 6 1710, le / 1710 le / 

251:27 / 6 furent l’objet de dissertations publiquement /  

donnèrent sujets à des dissertations, publiquement  

251:28 / 6 mémoire, composé / memoire composé  

251:30 / 6 qui avaient lieu alors / alors en train  

251:32 / 6 par là / par la  

251:34 / 6 ou Indicium / où Indicium 

252:  2 / 6 ainsi que le prouvera ce qui suit(*): A la suite //  

 chose qu’affirmera ce qui suit:(*) / A la suite   

[SV följer MS B vad gäller »suit:(*)»] 

252:  5 / 6 science, par / science par  

252:  6 / 6 durables, des travaux savants / durables des travaux érudits  

252:  8 / 6 beau témoignage / beau temoignage  

252:  9 / 6 éloge du tsar Pierre Ier, lu / Eloge du Czar Pierre I, lû  

252:11 / 6 Pultava produisit au tsar Pierre Ier /  

Pultava lui au tsar Pierre Ier produisit  

252:12 / 6 arts, un / arts un  

252:14 / 6 trois mille / 3000  

252:16 / 6 Moscovites / Muscovites  

252:17 / 6 prisonniers, qui / prisonniers qui  

252:20 / 6 nécessité / necessité  

252:23 / 7 habitants / habitans  

252:23 / 7 qui, quoique / qui quoique  

252:24 / 7 Pétersbourg / Petersburg 

252:29 / 7 abrégée / abrégé  
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252:29 / 7 français, Description / Francais Description   

252:32 / 6 not  Déjà / Deja  

252:32 / 6 not (Pi-hi-yi-ta) / (Pi-Li-Ji-Ta = [kinesiska tecken]) [SV: »(Pi-li-ji-ta)»] 

252:33 / 6 not Catherine (Kia-ta-li-na) / Cathérine (Kia-Ta-Li-Na = [kinesiska tecken])  

252:35 / 6 not An Historico Geographical / – An Historico Geographical 

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

252:37 / 6 not Nueva / – Nueva 

253:  4 / 7 XVIIe siècle / XVIIème Siècle  

253:  5 / 7 philologie; ce / philologie, ce  

253:  7 / 7 bibliothèque, privé de toutes les ressources dont /  

bibliothèque privé de toutes les ressources, dont  

253:13 / 7 contrées, je / contrées je 

253:17 / 7 bouleau, faute d’autre matière, et / bouleau faute d’autre matière et  

253:18 / 7 ne lui a fallu que / ne lui a fallut que  

253:23 / 8 l’Histoire généalogique des Tartars d’Abulgasi Bayadur Chan / 

l’Histoire Génealogique des Tartars. D’Abulgasi-Bayadur Chan  

253:26 / 8 on lit ce qui / on lit comme  

253:26 / 8 »Le public est / Le Public est  

253:27 / 8 présent traité / present Traité  

253:28 / 8  quelques-uns de ces messieurs, qui estoient gens de lettres, ayant / 

quelques uns de ces Mrs qui estoient gens de lettres ayant   

253:30 / 8 marchand boukhare / Marchand Bouchare  

253:30 / 8 Tobolsk / Tobolsky  

253:33 / 8 peu / peû  

253:34 / 8 glissât / glissait 

254:  1 / 8 Klaproth / Mr Klaproth  

254:  2 / 8 le manuscrit / le manuscript 

254:  5 / 8 le titre: »Kurtzer Auszug [– – –] von Asien.» /  

le titre: Kurtzer Auszug [– – –] von Asien.  

254:11 / 8 CCLXX / CCLXX  

254:18 / 9 »P. Schœnstrœm [– – –] adscripsit: Ce [– – –] 1722.» P. Schœnstrœm. / 

P. Schœnstrœm [– – –] adscripsit: Ce [– – –] 1722. P. Schœnstrœm /  
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[SV: » ”P. Schönström [– – –] adscripsit: ’Ce [– – –] 1722. 

P. Schönström.’ ” »] 

254:24 / 9 (Cod. djagataicus [– – –] Sectionum tituli rubri sunt.) /  

[Cod. djagataicus [– – –] Sectionum tituli rubri sunt. Teg. corri occid]. /  

[SV följer U 1 vad gäller parenteserna och MS vad gäller »Teg. corri 

occid.»; jfr »Errata», nedan s. 307] 

254:24 / 9 foll. 232 versuum 13 / foll. 232, versuum 13 /  

254:27 / 9 soit, M. Strahlenberg / soit M. Strahlenberg  

254:27 / 9 compté parmi / nombré parmi  

254:29 / 9 faisant partie / faisant parti  

254:31 / 9 Relation de la grande Tartarie [– – –] la Suède avec la Russie / 

Relation de la grande Tartarie [– – –] la Suède avec la Russie  

254:34 / 8 not traduction française / traduction Franc   

254:37 / 8 not dérive / derive   

255:  2 / 9 Russie(*). [fotnotstext:] (*) L’Atlas de d’Anville [– – –] ses Monuments 

Américains. / Russie.ψ [tecken för inskjutning; utan referens i MS] 

[SV: »Russie.(*)»] 

255:  6 / 9 la première fois / la 1er fois  

255:  9 / 9 Histoire générale du Nord / Histoire Général du Nord 

255:15 / 10 les mœurs / les moeurs 

255:18 / 10 idoles / idôles  

255:23 / 10 sergent / sergeant   

255:24 / 10 qui, après / qui après   

255:25 / 10 russe, suivit / Russe suivit   

255:25 / 10 tsar Pierre / Czar Peter   

256:  5 / 10 bombes, ce / bombes ce 

256:  5 / 10 chef; alors / chef, alors 

256:  9 / 10 imprimé de 68 pages intitulé / imprimé en 12o de 68 pages, intitulé  

256:10 / 10 Calmoukie / Calmouckie 

256:11 / 10 de la Calmoukie / de la Calmouckie  

256:17 / 10  éclaircissements / eclaircissements  

256:18 / 10 suffi / suffit  
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256:19 / 10 mœurs / moeurs  

256:21 / 10 paraître… / paraître.…   

256:22 / 11 Tou-li-chen / Toulichen [flera förekomster SV 258:4 ff.]  

256:24 / 11 1712, 13, 14 et 15 / 1712, 13, 14, et 15  

256:24 / 11  l’auteur s’entretient / l’auteur, s’entretient  

256:25 / 11 chapitre IV / chapitre 4   

256:29 / 11 indice, si / indice si  

256:30 / 11 1744, laissant / 1744 laissant  

256:32 / 11 Museum Sinicum / Museum Sinicum 

256:32 / 11 Théophile / Theophile  

256:33 / 11 Saint-Pétersbourg / St Petersburg [flera förekomster] 

256:34 / 11 personnage, car / personnage en Russie car  

256:35 / 11 Un autre / un autre  

256:37 / 10 not en allemand dans Samm. Russ. Gesch. /  

en allemand dans Samml, Russ. Gesch.  

257:  2 / 11 Charles XII; fait / Charles XIII. [strykning] fait 

257:  2 / 11 tsar Pierre 1er / Czar Pierre [flera förekomster] 

257:  6 / 11 Saint-Pétersbourg / St Petersbourg  

257:  6 / 11 Garwin, faire / Garwin faire  

257:15 / 11 l’Histoire générale des voyages / l’hist. générale des voyages  

257:15 / 11 Prévost. / Le journal // Prévost. Le journal  

257:17 / 11 Leyde, 1726, doit / Leyde 1726,(x) doit [fotnotsreferens saknas] 

257:20 / 11 le plus éminent / le plus éminent  

257:20 / 11 Lorenz Lange’s Tagebuch Zwoer Reisen welche [– – –] gethan worden / 

Lorenz Lange’s: Tagebuch Zwoer Reisen, welche [– – –] gethan worden  

257:24 / 12 Abrégé de l’histoire générale des voyages /  

Abrégé de l’histoire generale des Voyages  

257:25 / 12 Neue Nordische Beitræge / Neue Nordische Beiträge [SV: »Beiträge»] 

257:28 / 12 in-4o 1, 2, Glasgow / 4o 1, 2. Glasgow  

257:29 / 12 détails très / details, très  

257:34 / 12 Parmi / Parmis  

257:35 / 12 taillée / taillé  



– TK 7 – 

 265 

258:  1 / 12 Un épisode / un épisode  

258:  1 / 12 intérêt, c’est / intérêt c’est  

258:  4 / 12 Tou-li-chen / Toulichen(*) [fotnot:]  * [kinesiska tecken] ] 

258:  7 / 12 entre le Volga et l’Oural / entre Wolga et Ural  

[SV: »la Volga»; jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

258:  8 / 12 l’empereur de Russie / l’empereur des Russes  

258:  9 / 12 Tou-li-chen / Toulichen 

258:12 / 12 dont sir G. Staunton / dont Mr. Staunton  

258:12 / 12 1821 une / 1821, une   

258:14 / 12 paraît / parait  

258:23 / 13 renseignements / renseignemens 

258:25 / 13 énumère / enumère  

258:25 / 13 Pian-i-tian / Pian-I-Tian   

258:26 / 13 Ma Touan-lin / Ma-Touan-Lin  

258:27 / 13 ajoute: / ajoute.   

258:28 / 13 étendue / étendu   

258:29 / 13 Tou-li-chen / Toulichen  

258:30 / 13 modestie / modéstie   

258:32 / 13 enfance.» / enfance.»ψ [inskottstecken; utan referens i MS]   

[SV: »enfance’.»] 

258:33 / 13 qui, mécontent du tsar / qui mécontent du Czar  

258:34 / 13 découverte / decouverte 

258:35 / 13 1717. / Le narrateur // 1717. Le narrateur  

258:37 / 12 not I-ju-lu / [kinesiska tecken] = I-ju lu  

259:  1 / 13 tsar / Czar [flera förekomster] 

259:  7 / 13 guise. Mais / guise: mais  

259:12 / 13 Ayouka; tout / Ayouka: tout 

259:15 / 13 enfants / enfans  

259:16 / 13 nos armées / ses armées  

259:18 / 13 A Makowskoi / À Makowskoi  

259:18 / 13 général / géneral   

259:18 / 13 Ya-na-eul / Ya-Na-Eul   
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259:19 / 13 bienveillance. / Le nom // bienveillance. Le nom  

259:20 / 13 Kanefehr, aide de camp / Kanefehr(x) aide-de camp  

[struken fotnotstext:» x) G. Kanefehr, prisonnier à Ukraine 1709, 

transporté à Tobolsk et plus tard à Irkutsk revint à la patrie 1722; 

parti pour la Pologne en 1729 après quoi il est disparu.»] /  

259:22 / 14 A Tumin / À Tumin  

259:22 / 14 Nertschinsk / Nershinsk  

259:23 / 14 A leur retour / Sur le retour  

259:24 / 14 Gagarin. / C’est // Gagarin. C’est  

259:26 / 14 très mince / très-mince  

259:26 / 14 peut-être, mais / peut-être mais   

259:30 / 14 trente-trois / trente trois   

259:32 / 14 Si-fey-ye-se-ko / Si-Fey-Ye-Se-Ko   

260:  6 / 14 Porto-Novo / Porto Novo   

260:  6 / 14 dans Porto-Novo / dan Porto-Novo  

260:17 / 14 désespéraient le cardinal [– – –] le garde des sceaux / 

desespéraient le Cardinal [– – –] le Garde des sceaux  

260:20 / 14 livres sterling / Livres de Sterling  

260:21 / 15 100 pour 100 / 100 pour cent  

260:25 / 15 Linné / Linnæus   

260:35 / 15 tableaux sur / tableaux, sur 

260:37 / 15 différents / differents  

261:  3 / 15 Geethe, lieutenant / Geethe lieut  

261:10 / 15 valoir à / valoir sous 

261:12 / 15 génie / géni 

261:13 / 15 aventurier, rude et guerrier au siècle précédent, maintenant /  

aventurier, encore au siècle précédant rude et guerrier, maintenant  

261:15 / 15 monde, mais / monde mais  

261:23 / 16 premier, a / premier a  

261:28 / 16 la première fois / la 1ère fois  

261:32 / 16 mentionnés / mentionnée  

261:34 / 16 trentaine et plus de / trentaine, et plus, de  
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262:  1 / 16 la chose à la légère / la chose au superficiel  

262:  3 / 16 1776, Linné / 1766 Linné  

262:  4 / 16 évidemment / evidemment 

262:  6 / 16 les mains de Murr / les mains du nommé Murr 

262:  6 / 16 toutes ressources, hormis le Museum Sinicum /  

toutes les ressources, hors de Museum Sinicum  

262:  7 / 16 le Code d’histoire naturelle des Chinois /  

le Code Naturaliste des Chinois  

262:  8 / 16 Pen-tsao-kang-mou. / Pen-Tsao-Kang-Mou. [kinesiska tecken] 

262:  9 / 16 c’est-à-dire les / c’est à dire, les 

262:13 / 16 découverte / decouverte  

262:15 / 16 »Misi amicissimo Linné, écrit-il, et Operis sinici / 

»Misi amicissimo Linneo, il écrit, et Operis sinici 

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»] 

262:16 / 16 dijudicet / diiudicet  

262:18 / 17 esse apud vos / esse apud nos [jfr KS, s. 14] 

262:21 / 17 a Te dato…» / a Te dato… /  

262:24 / 17 pro »Gradu in Philosophia» / pro Gradu in Philosophia 

262:27 / 17 un volume, le quinzième, selon / un Tome, le 15ème, (selon  

262:28 / 17 M. Kippist / Mr Kippist  

262:30 / 17 Tomus decimus [– – –] pro Medicina adhibentur /  

»Tomus decimus [– – –] pro Medecina adhibentur»  

[SV följer MS A vad gäller »Chinesiska Botanica. Mens et Oculus»; 

jfr nedan s. 277] 

262:35 / 17 quinzième / 15ème  

263:  2 / 17 Quadrupedum Sinicorum Dispositio methodo [– – –] accomodata / 

Quadrupedum Sinicorum Dispositio methodo [– – –] accomodata   

263:  5 / 17 Chinese Miscellanies / Chinese Miscellanies   

263:  7 / 17 pris), ou / pris) ou  

263:11 / 17 médicaments (Simplicia) / medicaments (Simplicia) 

263:13 / 18 podagra, etc. / padagra etc.  

263:17 / 18 Ups. (1765), où / (Ups. 1765) où  
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263:19 / 18 Il est en effet / C’est en effet  

263:21 / 18 développés / developpés 

263:22 / 18 Præses / Præces  

263:29 / 18 connaît / connait   

263:32 / 17 not etc., and / etc and   

263:39 / 17 not Sir J. F. Davis / Sir Davis  

263:39 / 17 not éclairé pour trouver / eclairé de trouver 

263:39 / 17 not défectueuse / boiteuse   

264:  1 / 18 médecine / medicine   

264:  5 / 18 ils ont / ils en ont  

264:  7 / 18 intrépide / intrepide 

264:27 / 19 Linné. On / Linné on   

264:29 / 19 Ekeberg / Ekeberg   

264:30 / 19 plante de thé / plante de Thé  

264:31 / 19 écrit-il / ecrit-il 

264:32 / 19 treizième / 13ème  

264:35 / 19 germes, etc. / germes etc.   

265:  3 / 19 Si cela est je / Si cela serait je   

265:  5 / 19 sûr / sûre 

265:  7 / 19 périssent / perissent  

265:  8 / 19 ce fussent / ce fut  

265:  8 / 19 tout-puissant / toutpuissant   

265:24 / 20 lieues anglaises / lieues Anglais /  

265:26 / 20 préparés / preparés  

265:33 / 20 poète / poëte   

265:34 / 20 étant exécutés / etant exécutés   

265:36 / 20 not château / chateau  

265:37 / 20 not Pin Ta-jin / Pin-Ta-Jin [kinesiska tecken] [SV: »Pin-Ta-Jin»] 

266:  2 / 20 On y / on y  

266:  6 / 20 ce mot. / Né // ce mot. Né  

266:  8 / 20 en province / dans la province  
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266:  9 / 20 père, en qualité de restaurateur, amassa /  

père en qualité de restaurateur amassa  

266:13 / 20 le dit restaurateur / le nommé restaurateur  

266:13 / 20 rétablie / retablie   

266:15 / 21 Paris où / Paris ou   

266:16 / 21 régiment / regiment   

266:18 / 21 sous les auspices du célèbre De Guignes /  

sous l’auspice du celèbre Deguignes  

266:20 / 21  Il y est / I est   

266:21 / 21 Bibl. royale de Suède / Bibl. R. de Suède  

266:22 / 21 manuscrite / manuscrit 

266:22 / 21 in-4o / in 4o  

266:23 / 21 rien à y / rien a y 

266:25 / 21 un vocabulaire latin (français)-chinois /  

un vocabulaire Latin-(Français)-Chinois  

266:27 / 21 mathématique, l’astronomie et / mathematique, l’astronomie, et  

266:29 / 21 XIXe siècle / XIXème siècle  

266:30 / 21 résultent / resultent  

266:30 / 21 expéditions / expeditions  

266:31 / 21 royale que des entreprises / royale tant des entreprises 

266:33 / 21 Voyage autour du monde sur la frégate suédoise l’Eugénie /  

Voyage autour du monde sur la Frégate Suédoise l’Eugénie  

267:  4 / 21 soussigné / sousigné  

267:  6 / 21 un consul général / un Général-Consul   

267:  8 / 21 l’émigration croissante / l’émigration accroissante  

267:10 / 22 histoire, peut-être / histoire peut-être  

267:10 / 22 héroïsme / héroisme  

267:12 / 22  Rév. Théodore Hamberg, connu /  

Rev. Theodore Hamberg [kinesiska tecken] connu  

267:13 / 22 littérature / litterature   

267:14 / 22 éclaircissements / eclaircissements   

267:15 / 22 révolution de Tai Ping / revolution de Tai-Ping  
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267:16 / 22 Hamberg, né / Le nommé Hamberg, né  

267:18 / 22 Dr Gützlaff / Dr Gützlaff  

267:18 / 22 deux missionnaires à Hong-Kong / deux missionnaires à Hong-Kong 

267:20 / 22 Chinese Union / »Chinese Union» 

267:20 / 22 MM. Hamberg et Lechler / Mrs Hamberg et Lechler  

267:23 / 22 l’idiome hakka / l’idiome de Hakka 

267:26 / 22 rebelles donnent / rebelles, donnent 

267:26 / 22 basé tant / dressé tant 

267:26 / 22 cousin du Tai-Ping Wang / cousin de Tai-Ping-Wang  

267:28 / 22 The Chinese Rebel Chief, Hung-Siu Tsuen, and the origin  

of the Insurrection in China, London, 1855 /  

The Chinese Rebel Chief, Hung-Siu-Tsuen; and The Origin  

of the Insurrection in China, London 1855  

267:31 / 22 les Tai-Ping / les Tai-Pings 

267:33 / 21 not Dans la correspondance / Dans Correspondance 

267:36 / 21 not Stockholm, 1853, 54 / Sthm, 1853, 54 

267:37 / 21 not Stockholm, 1854, 55 / Sthm, 1854, 55   

267:38 / 21 not Stockholm, 1871 / Sthm, 1871  

268:  2 / 22 M. Hamberg / Mr Hamberg  

268:  2 / 22 écrit-il / écrit il   

268:  3 / 22 army yet / army, yet 

268:  4 / 22 Hung-Siu-Tsuen’s / Hung-Siu-Tsuens  

268:13 / 22 M. Roberts / Mr. Roberts 

268:19 / 22 M. Genahrs Catechism / Mr Genährs Catechism [SV: »Genährs»]  

268:20 / 23 some telescopes / som telescopes   

268:27 / 23 dollars and / dollars, and  

268:30 / 23 Hung-Siu-Tsuen / Hung-Siu-Tsuen 

268:34 / 23 this little book… » / this little book…(x) [fotnot; se blockcitat nedan:]  

(x) Pour justement apprécier les notices de Mr Hamberg il faut citer, après 

R. George Pearse, un extrait de Friend of China »attributed to the pen of the 

Bishop of Victoria: The authors known caution, thruthfullness and candour, 
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give to the little volume under review an interest and a reality, which we 

miss while perusing the flighty, groundless theories and statements hazarded 

in such works as those recently given to the European reader by MM Yvan 

and Callery as History of the Chinese Rebellion.» 

268:35 / 23 le récit donné ci-dessus / le récit ci-dessus donné  

268:37 / 23 distinctes; lui / distinctes, lui  

269:  2 / 23 l’absurde, c’est / l’absurde c’est  

269:  5 / 23 remèdes, manière / rémèdes – manière  

269:10 / 23 évangélique / Evangelique  

 

 [U 1b / MS A, pp. 27–28] 

269:12 / 23 prêtres / jeunes hommes 

269:13 / 23 seuls dans / tout seuls dans 

269:14 / 24 dans des études linguistiques / sous des études linguistiques 

269:17 / 24 place très favorable / une place très favorable  

269:21 / 24 commencés / commenceé  

269:24 / 24 A leur / À leur   

269:24 / 24 des pirates chinois, de sorte / des pirates de sorte  

269:25 / 24 Elgqvist / And. Elgqvist   

269:28 / 25 vœux / voeux  

269:29 / 25 obstacles non prévus / obstacles non imprévus  

269:29 / 25 le jeune enthousiaste quitta / il quitta  

269:30 / 25 une église suédoise à / une église Suédoise dans  
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Nedan förtecknas de viktigare skillnaderna mellan MS B och U 1b (särtrycket); dock ej 

vad gäller interpunktion etc. i bibliografiska uppräkningar, fotnoter o.dyl. Endast 

skillnader vad gäller versaler där SV följer MS B förtecknas (SV följer i allmänhet U 1). 

För slutet av texten, vilket saknas i MS B (SV 269:12, från »prêtres se trouvèrent»), har 

U 1 jämförts med slutet av MS A. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter anges sida i U 1b. Först citeras MS B, 

därefter U 1b. 

 

247:13 / 1 Nils Matson Kiöping / Nils Matson Kiœping 

247:20 / 1 A. Nidelberg.)(*) / A. Nidelberg(*)). 

248:  2 / 2 occidentaux / occidentanx 

248:26 / 3 Nils Matson Kiöping / Nils Matson Kiœping 

248:26 / 3 Kiöping / Kiœping 

249:13 / 3 »La Chine», dit-il, »fut jadis / »La Chine, dit-il, fut jadis 

249:38 / 4 né suédois / né Suédois 

250:  4 / 4 liberté. (*) / liberté (*). 

250:36 / 4 not Zee an Land Reuzen / Zee an Lend Beuzeu  

[SV följer MS A: »Zee an Land Reyzen»] 

250:28 / 5 Fennonicæ / Fennonciæ 

251:13 / 5 Böi, a. / Bôi, a.  

251:19 / 5 ainsi que / et ainsi que 

251:22 / 5 le Grec ορος / le grec ορος  

[MS A: »le Grec ῎ορος»; SV följer MS A: »le grec ῎ορος»;  

de tecken i MS A som saknas i U 1 har strukits i MS B] 

251:25 / 6 incomparables / imcomparables 

251:26 / 6 le Philosophe // le philoso- / sophe [SV: »le philosophe»] 

252:31 / 7 septentrionale.(*) / septentrionale(*).  

252:32 / 6 not Pi-Li-Ji-Ta / Pi-hi-yi-ta [SV: »Pi-li-ji-ta»] 

252:37 / 7 not Descripcion / Description  

252:38 / 7 not los Calmucos y los Mungales / los Calmucos J los Mungales 
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252:38 / 7 not Valencia, 1786 / Valencia, 1876 

253:20 / 7 Bering / Behring  

253:33 / 8 Traductions / tracductions [SV: »traductions»] 

254:11 / 8 Stemma Turcarum i.e. historia Turcarum orientalum, quam Muhammed 

Khan Abu-l-Gha-Zi Behadur-Khan / Stemma Turcarum i, e, historia 

Turcarum orientalum, quam muhammed Khan Abu-Gha-Zi Behadur-

Khan 

254:18 / 9 bibliothecæ [– – –] hæc / bibliothecœ [– – –] hœc 

254:24 / 9 [Cod. djagataicus [– – –] Sectionum tituli rubri sunt. Teg. corri occid]. / 

(Cod. djagataicus [– – –] Sectionum tituli rubri sunt.)  

[SV följer MS vad gäller »Teg. corri occid.» och U 1 vad gäller 

parenteserna; jfr »Errata», nedan s. 307] 

254:24 / 9 chartæ / chartœ 

254:30 / 9 Recueil de Voyages au Nord [– – –] 1738 /  

recueil de voyages au Nord [– – –] 1638  

254:32 / 8 not des Herrn J. J. Schmidt / des Herren I. I. Schmidt 

254:35 / 8 not Nord, vol. / Nord. vol. 

254:35 / 8 not Nord, vol. VIII / Nord. vol. VIII 

255:  7 / 9 L. Hammarsköld / L. Hammarskœld 

255:  9 / 9 M. Schlözer / M. Schlozer 

255:10 / 9 manuscrit de Schönström / manuscrit de Schœnstrœm 

255:11 / 9 la langue.(*) / la langue(*). 

255:16 / 10 avec celles / avec celle 

255:22 / 10 de Charles XII, on doit / de Charles XII on doit 

255:39 / 9 not Das veränderte Russland / Das veranderte Russland 

256:10 / 10 d’Ayucka / d’Ayueka 

256:37 / 10 not Traduite ensuite / Produite ensuite 

257:18 / 11 Das veränderte Russland / Das verænderte Russland [SV: i kursiv] 

257:23 / 12 Kjachta und / Kjachta un [SV: i kursiv] 

257:27 / 12 Möllendorff / Mœllendorff 

257:29 / 12 Glasgow 1763 / Glasgow, 1793 [SV: »Glasgow, 1763»] 

258:10 / 12 détaillée,(*) dont / détaillée(*), dont 
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258:37 / 12 not Schott / Schatt 

259:22 / 14 Törgöt / Tôrgôt 

259:29 / 14 Ki-Lu-Losch (Carolus) / Ki-hu-losch (Carolus) [SV: »Ki-lu-losch»] 

259:31 / 14 Se-Ti-Ko-Eul-Ma (Stockholm) / Se-ti-ko-eul-mo (Stockholm)  

[SV: »Se-ti-ko-eul-ma»] 

259:32 / 14 Fu-Lan-Tsu-Tse / Fu-han-tsu-tse [SV: »Fu-lan-tsu-tse»] 

261:  3 / 15 Carl Johan / Carl. Johan 

261:19 / 15 Forskål / Forskal 

261:23 / 16 Tärnström / Tærnstrœm 

261:25 / 16 avant d’avoir atteint / avant atteint 

261:35 / 16 l’histoire naturelle, apportés de la Chine /  

l’histoire naturelle de la Chine 

262:  3 / 16 C.T. v. Murr / C.F. v. Murr 

262:15 / 16 tableau.(*) / tableau(*). 

262:20 / 17 Alströmio / Alstromio (MS A, KS: Alströmio) 

262:25 / 17 la Collection Lagerström / la Collection Logerstrœm 

262:26 / 17 naturelle chinoise.(*) / naturelle chinoise(*). 

262:30 / 17 Tomus decimus quintus af (de) Chinesiska Botanica /  

Tomus decimus quintus of (de) Chinesiska Botanica [i kursiv i SV] 

262:34 / 17 sista tomen / siste tomen [SV följer MS A: »Sidsta Tomen»] 

262:36 / 16 not C. T. v. Murr / C. F. v. Murr 

262:38 / 17 not Chinensia Lagerströmiana / Chinensia Lagerstrœmiana 

263:  1 / 17 translated.» Nous omettons / translated. Nous omettons 

263:  3 / 17 Linnæano / Linnœano [kursiv i SV] 

263:  5 / 17 Sir John Francis Davis / Sir John Francis Davis. 

263:  5 / 17 London, 1865),(*) / London, 1865)(*), 

263:17 / 18 Tillæus / Tillœus 

263:18 / 18 chinoise: »[– – –] spécifier.» / chinoise: [– – –] spécifier.  

263:30 / 18 une tisane.» »Ainsi la / une tisane. Ainsi la 

263:38 / 17 not kingdoms.» Sir / kingdoms. Sir 

264:18 / 18 execution.»… »If the court / execution.… If the court 

264:29 / 19 de débarquer / d’embarquer  
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264:31 / 19 »Jamais», [– – –], »je n’ai / »Jamais, [– – –], je n’ai  

265:10 / 19 arbrisseaux de Thè, alors / arbrisseaux de Thè? alors [SV: »thè»] 

265:14 / 19 J’ai peur / »J’ai peur  

265:14 / 19 Cassine / Cassêne   

265:35 / 20 importés.(*) / importés(*). 

266:  4 / 20 de la Chine.(*) / de la Chine(*).  

266:  5 / 20 Johan Eric Ringström / Johan Eric Ringstrœm [flera förekomster] 

[SV: »Erik»] 

265:37 / 20 not Pin-Ta-Jin / Pin Ta-jin 

266:36 / 20 not U. Lagerlöf / U. Lagerlof 

266:36 / 20 not Lund 1737 / Lnnd, 1737 [SV: »Lund, 1737»] 

267:  3 / 21 achevée.(*) / achevée(*). 

267:  5 / 21 Ki-Ying / Ki-Yinh [jfr KS, s. 21] 

267:14 / 22 manuscrit de Hung-Jin / manuscrit de Hung Tin 

267:28 / 22 avec Hung-Jin / avec Hung-Yung [SV: »avec Hung-Jin»] 

267:28 / 22 et intitulé / est intitulé 

267:33 / 21 not Gjörwell / Gjôrwell 

267:34 / 21 not en 1844–46 / en 1844–46 

267:37 / 21 not A. Bäckström, Visite au Japon / A. Backstrœm. Visite au Japon 

[SV: »Bæckström»; jfr KS, ss. 18, 19] 

267:39 / 21 not Dans le journal L’Avenir. / Dans le journal l’Avenir. [SV: »L’Avenir»] 

268:  2 / 22 »Though I cannot say,» écrit il that I /  

»Though I cannot say, écrit-il, that I  

[jfr ovan under »Utgivarens egna ändringar»]  

268:  8 / 22 A young man / »A young man  

268:10 / 22 insurrection at Nanking / insurrectiod at Nanking 

268:10 / 22 Hung-Jin was / Hung-Tin was  

268:12 / 22 seeking refuge / tecking refuge 

268:18 / 23 English and American / English aud American 

268:19 / 22 Genährs / Genahrs  

268:24 / 23 confiscated / conpiscated 

268:31 / 23 by Hung-Jin / by Hung-Sin 
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 [MS A, pp. 27–28 / U 1b] 

269:16 / 24 Fu-Cheu / Tu-Cheu 

269:20 / 24 Fu-Cheu / Tu-Cheu  

269:21 / 25 Tsän-Vän / Tsan-Van [jfr KS, s.45] 
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Ändringar mellan arbetsmanuskriptet (MS A) och 
tryckmanuskriptet (MS B) som ej införts i Samlade Verk 

Denna selektiva förteckning innehåller detaljer (ord, årtal m.m.) vilka är korrekt 

nedskrivna i MS A men av olika anledningar korrumperats i renskriften, MS B, och 

sedermera i U 1.  

Där MS A har ä eller ö men detta ändras i MS B till æ och œ (ett begränsat antal fall) 

följer SV MS A utan att detta förtecknas nedan. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter anges sida i U 1b. Först citeras MS A, 

därefter MS B, samt formen i U 1b om den skiljer sig från MS B.  

 

250:36 / 4 not Zee an Land Reyzen / Zee an Land Reuzen / Zee an Lend Beuzeu (U 1)  

251:22 / 5 le Grec ῎ορος / le Grec ορος / le grec ορος (U 1) [SV: »le grec ῎ορος»; 

de tecken i MS A som saknas i U 1 har strukits i MS B] 

254:24 / [9] Teg. corii occid. / Teg. corri occid. / [utgår i U 1] 

255:  9 / 9 Nord,(*) / Nord(*) 

257:  2 / 11 prisonnier, il / prisonnier il 

259:14 / 13 a été, dès / a été dès 

262:18 / 17 Video ex tuis / Vides ex tuis [jfr KS, s. 14] 

262:20 / 17 Alströmio hoc / Alströmio hac 

262:30 / 17 »Tomus decimus quintus af (de) Chinesiska Botanica. Mens et Oculus. 

De diversis herbis quæ pro Medicina adhibentur» /  

»Tomus decimus quintus af (de) Chinesiska Botanica Mrus et Oculus. 

De diversis herbis quœ pro Medicina adhibentur» /  

Tomus decimus quintus of (de) Chinesiska Botanica Mrus et Oculus. 

De diversis herbis quœ pro Medicina adhibentur (U 1) 

[SV återger MS A, men utan citattecken och i kursiv] 

262:34 / 17 Sidsta Tomen / sista tomen / siste tomen (U 1) 

262:36 / 16 not etc. / etz. 

265:  8 / 19 véritables / veritables 

265:16 / 19 Cher, n’en / Cher n’en 

265:25 / 20 rococo, dans / rococo dans 
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265:33 / 20 Frédéric / Fréderic  

267:32 / 21 not Lindblom / Lïndblom 

268:38 / 23 effréné / effrené 
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Beskrivning av originalmanuskripten 

Manuskript A 

MS A består av ett trådbundet lägg linjerade ark, paginerade 1–28, och skrivna på båda 

sidor med bläck med Sgs piktur. Mellan varje ark och som omslag finns ett tunnare ark 

som fungerat som skydd mot bläckplumpar m.m. på motstående sidor. Mellan varannan 

paginerad sida återfinns alltså ett tunnare, opaginerat blad (mellan pp. 2 och 3, 4 och 5, 

6 och 7 etc.; i mitten av lägget, mellan pp. 16 och 17 finns ett helt ark med tunnare 

papper). Sg har på några av dessa sidor med bläck gjort tillägg i form av inskott eller 

noter (text återfinns på de tunnare sidorna i anslutning till pp. 6, 7, 11, 12, 20 och 21; 

i anslutning till p. 8 endast ett inskottstecken och till p. 13 struken text). Båda typerna av 

blad är ca 22,5 × 28 cm (VA, doss. 12).  

På omslagets framsida har Sg lackat fast ett urklipp ur Le Temps om »Séance du 6 

juin» vid »ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS». Under urklippet skymtar en numer 

svårläst rubrik med bläck, som troligen lyder »Relations». (I samma dossier förvaras 

också ett nummer av Journal Officiel de la Republique Française, den 11 juni 1879, där 

föredragningen av Sgs avhandling vid Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

behandlas; framsidan och ss. 4991–4992.) 

Texten i huvuddelen av MS A har talrika korrigeringar med blyerts, blått respektive 

rött bläck av minst två andra händer. En del av blyertsändringarna har efterhand fyllts i 

med bläck. De andra händerna är svårattribuerade. En av dem, som endast återfinns på 

de tre första sidorna, påminner om den hand i MS B som kan attribueras till Marie-Jean-

Léon d’Hervey de Saint-Denys (jfr nedan och Berendsohn 1959, s. 50 f.; jfr även 

»Tillkomst och mottagande» i textvolymen, s. 344 f.).  

MS A är förhållandevis välbevarat, men det stora antalet inskott och ändringar av Sg 

och andra händer ger det karaktären av arbetsmanuskript. MS A har vikt yttermarginal. 

Det har dessutom vikts två gånger. 
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Manuskript B 

MS B består av 35 blad linjerat papper (ca 21,5 × 27,5 cm), paginerade 1–35 med bläck 

ovan till höger (Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek). Bladen är vikta två 

gånger. Huvuddelen av texten, vilken alltså är en renskrift av MS A, är skriven med 

bläck med Siri von Essens piktur, endast på bladens rectosidor (pp. 1–33). Renskrivaren 

har på ett flertal sidor lämnat ett tomt utrymme nedtill för tillägg av fotnoter, kinesiska 

tecken m.m. 

Sg har med bläck kompletterat texten med fotnoter, kinesiska tecken (pp. 7, 17, 

18, 24), smärre rättelser och en sorts avsnittsrubriker i marginalen, dvs. rubriker som 

berättar vad vidstående stycke innehåller. De senare, vilka ej ingick i trycket, fungerar 

som en översikt över avhandlingens innehåll och återges i en förteckning nedan. Slutet 

av MS är av Sgs hand, från och med de två sista raderna av p. 33 och fram till p. 35. 

Uppenbarligen saknas ett eller flera blad efter p. 35. Texten slutar mitt i en mening. Sg 

tycks även ha gjort smärre ingrepp med andra pennor, bl.a. på p. 12, där en ändring med 

blå penna synbarligen är av hans hand. Ändringen föregås av det svenska »Obs!» 

En opaginerad titelsida har följande rubrik med bläck av Sgs hand: »Notice / Sur / 

Les Relations / De la Suède avec La Chine et les Pays Tartares / Depuis le milieu / Du 

XVIIème Siècle / Jusqu’à nos Jours. / Par / August Strindberg.» (»Notice» ändrat med 

blyerts från »Notices»). 

MS B innehåller talrika strykningar med blå penna, ibland förstärkt med blyerts 

och/eller röd penna. Ofta gäller det långa partier, mellan hela stycken och flera sidor. 

En summering av strykningarna ger vid handen att endast en tredjedel av texten återstår 

(ca 12 av 35 sidor; jfr »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, s. 344 f.). 

Strykningarna med blå penna korresponderar med språkliga justeringar och 

summeringar med (numer rött) bläck av en hand med slarvig piktur. I de med blått 

strukna partierna återfinns i stort sett inga ändringar med (numer) rött bläck. Med största 

sannolikhet är dessa strykningar och ändringar företagna av Marie-Jean-Léon d’Hervey 

de Saint-Denys inför uppläsningen av avhandlingen 1879 (jfr ovan »Textläget»). 

Pikturen i ändringarna med (numer) rött bläck i MS B överensstämmer väl med 

d’Herveys handstil i ett brev till Sg daterat den 12 november 1891 (KB, EpS 53 B; jfr 

Berendsohn 1959, s. 51). Ändringarna i MS B är något slarvigare nedtecknade än de i 
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brevet; de är sannolikt inte i första hand riktade till någon annan mottagare (såsom en 

sättare), utan d’Hervey skulle läsa dem själv.  

MS B innehåller även smärre justeringar med andra pennor: blyerts, blå penna. Det är 

okänt huruvida de som senare haft MS i sin hand, Léon de Rosny eller Henri Cordier, 

har gjort några ingrepp i det. Cordiers handstil, vilken kan studeras i kopior av brev till 

Sg (KB), är av en annan karaktär än d’Herveys (rak, präntad, lätt avläst). Inga dokument 

av Rosnys hand finns i KB.  

MS B har använts som tryckmanuskript. Detta framgår av diverse sättaranteckningar 

med blyerts, som bl.a. tycks visa att MS skall returneras till Henri Cordier. Ovan på den 

trasiga titelsidan har följande antecknats med blyerts (vad som kan utläsas trots 

textbortfall och överstrykning med blyerts): »No. 3 / [svårläst] / [svårläst] à / 

M. Cordier / à Vittel / Vosges». På åtminstone ett ställe knyts en sättaranteckning till 

särtrycket 1884; på p. 25 ovan har antecknats »page 17» med blyerts, vilket 

korresponerar perfekt med början av s. 17 i särtrycket. Vissa markeringar med röd penna 

tycks också härstamma från sättaren. 

MS B är smutsigt, men förhållandevis välbevarat. Titelsidan är trasig, men övriga 

blad är hela. MS B har klistrats upp på (något större) pappersark vilka trådbundits med 

hårda pärmar, sannolikt någon gång efter det att Birger Mörner tagit över det. På 

pärmens framsida finns en påklistrad lapp med beteckningen »Strindberg». 

Längst bak i den trådbundna boken ligger ett löst blad, vikt två gånger, med text på 

båda sidorna. På den ena sidan återfinns text med blyerts med Siri von Essens piktur, 

troligen ett utkast på franska till en del av texten i Notice sur les Relations de la Suède 

avec la Chine (om Ringström, jfr p. 30 f.). På den andra sidan av bladet återfinns 

anteckningar med bläck med Sgs piktur på bl.a. ryska och kinesiska, samt liggande 

anteckningar och uträkningar med blyerts.  
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Förteckning över avsnittsrubriker av Strindberg i tryckmanuskriptet (MS B), 

kompletterad med uppgifter om längre strykningar 1879 

Siri von Essens renskrift (MS B) har kompletterats med följande rubriker – eller 

stickord – i högra marginalen med bläck av Sgs hand (jfr ovan). Samtliga rubriker är 

understrukna, men återges i förteckningen utan understrykning. Somliga rubriker har 

avslutande punkt, andra inte; samtliga återges utan sluttecken i förteckningen.  

Först anges sida och rad i SV, samt sida i MS B, därefter avsnittsrubriken. De avsnitt 

i brödtexten som strukits med blå (eller annan) penna (sannolikt av d’Hervey) 1879 

markeras med upplysningen »str» i den högra kolumnen. Detta ger en viss översikt över 

omfattningen av strykningarna, och vilka ämnen som senare ansetts mindre intressanta. 

 

247:  6 / 1  Premier ouvrage sur La Chine 

247:11 / 1 Kiöping 

247:16 / 1 Willman 

248:  3 / 1 Suède au XVIIme siècle 

248:19 / 2  Suède en Amérique, en Afrique 

248:26 / 2 Vie de Kiöping 

249:10 / 3 Kiöping en Chine str 

249:13 / 3 Sa Description str 

249:33 / 4 Le Suédois Frédric Cojet, Gouverneur sur Formose, 

fait la guerre contre la nouvelle dynastie Ta-Tsing 

250:  5 / 4 Willman 

250:12 / 5 Olof Rudbeck et son Atlantica  

250:13 / 5 Connaissance des peuples Chinois et Tartares str 

250:24 / 5 Olof Rudbeck (fils) str 

250:27 / 5 Analogia Linguæ Gothicæ cum Sinica str 

251:  3 / 6 Tableau, compar: La Langue Gothique et Chinoise str 

251:16 / 6 Klaproth vérifie ces théories cent ans après str 

251:19 / 7  Asia Polyglotta str 

251:24 / 7 Abel-Rémusat ne le démentit str 

251:26 / 7 Études Sinologiques en Suède str 

251:33 / 7 Indicium Mandarinorum (1716) se trouve en Suède deja 1734 str 
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252:  2 / 7 Le règne de Charles XII str 

252:32 / 7 Sa Birgitte et Cathérine connues en Chine avant 1640 str 

252:  3 / 8 Charles XII 

252:  6 / 8 Les prisonniers en Sibérie 

252:  9 / 8 Éloge de M. Fontenelle 

252:27 / 9 Strahlenberg et sa carte str 

253:14 / 9 Un Caporal Suèdois passé le golfe de Kamschatka pour  

 constater l’existence d’un passage entre Asié et Amérique str 

253:23 / 10 C’est à M. de Strahlenberg qu’un doit la première traduction  

 (et les notes) de la chronique Turque d’Abul-Ghazi str 

254:11 / 11 Un Code Tartare d’Abul-Ghazi se trouve à la Bibliothèque  

 d’Upsal. Présenté en 1722  par un Colonel Suèdois  

 P. Schönström, qui l’a acheté pendant son sejour en Sibèrie str 

254:27 / 11 Les notes sous le texte de la traduction Francaises ainsi que  

 la Carte sont les oeuvres de M. de Strahlenberg str 

254:30 / 12 Les Notes publiées en forme de livre: Rel. de la. gr Tartarie str 

255:  4 / 12 Schönström compose, en prisonnier dans la Sibérie  

un oeuvre savant 

255:14 / 12  Il trouve des analgies entre les moeurs, coutumes,  

 religions des peuples Tartares et l’ancien paganisme Suèdois 

[MS har »analgies»] 

255:21 / 13 Le Sergéant Renat. Prisonnier en Russie; prisonnier des  

 Calmoucks, devient leur Général et les mème en guerre  

 contre la Chine 

256:  9 / 13 Traces dans la littérature de nommé Renat 

256:11 / 14 Traces dans la littérature du nommé Sergeant. (Dans un  

 oeuvre sur la Calmouckie composé par un autre prisonnier  

 Schnitscher.) 

256:32 / 15 L’auteur de Museum Sinicum, Bayer fait la connaissance  

 de Renat  str 

256:35 / 15 Lorenz Lange fait huit voyages à Peking 

257:  1 / 16 Entre en service Russe 
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257:  4 / 16 Premier voyage 1715 

257:11 / 16 Ministre-Resident à Peking   

257:21 / 16 Littérature str 

257:27 / 17 John Bell, compagnon de Lange a mieux decrit leur  

sejour en Chine str 

258:  1 / 17 Rencontre entre les Ambassadeurs Chinois (Tu-Li-Chen) 

et les prisonniers Suédois en Sibérie  

258:11 / 18 L’ambassade de Tu-Li-Chen str 

258:13 / 18 Abel-Remusat 

258:33 / 19 Récit de l’auteur Chinois sur un entretien avec le  

 gouverneur Russe str [nedanför] 

259:18/ 20 Les Chinois rencontrent de Suèdois prisonniers  

en Sibérie  str [nedanför] 

259:29 / 21 L’histoire de Suède puise d’une source Chinoise str 

260:  1 / 21 Compagnie des Indes Orientales 

260:  6 / 21 L’affaire de Porto Novo 

260:16 / 22 La Suède et La France 

260:21 / 22  Voyages scientifiques 

260:25 / 22 Linné 

260:28 / 22 Osbeck, Torén, Ekeberg, Thunberg [delvis textbortfall] 

261:  3 / 22 Geethe str 

261:  3 / 23 Hjortberg, Braad 

261:12 / 23 Linné et ses disciples str 

261:19 / 23 Kalm (Amérique)  str 

261:19 / 23 Forskål (Arabie) str 

261:20 / 23 Falk (Sibérie)  str 

261:23 / 23 Tärnström (mort dans la route en Chine) str 

261:33 / 24 Chine explorée [svårläst]  str 

261:33 / 24 Mém. de l’Acad. des Sciences contiennent une trentaine  

d’articles sur la Chine str 

262:  3 / 24 Linné corresp. av. de Murr sur Pen-Tsao str 

262:18 / 25 Réponse de Linné str 
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262:23 / 25 Pen-Tsao est connu par Linné qui le possède et en a fait  

traduire des morceaux, qui se trouvent en Linnæan Society,  

London str 

263:  3 / 25 Tableau imperfecte de Murr. L’idée d’arranger les noms  

des objet d’hist. nat. sous les clefs se reprend par J. F. Davis str 

263:  9 / 26 Linné prend la médicine Chinoise en sympathie a cause de 

son inclination pour les médicaments simples  str 

263:20 / 26 Linné a recu toute une pharmacie de Chine qu’il estime  

très haut str 

264:15 / 27 Projet de Linné d’envoyer des disciples à la Chine  

pour y étudier la Médicine qu’il estime beaucoup str 

264:27 / 28 Capitaine Ekeberg apporte la première plante de Thé, 

qui fleurit en Upsal 1764 str 

265:11 / 29 Lettre de Linné à Ekeberg sur la plante de Thé str 

265:25 / 30 Le goût Chinois à la mode en Suède, sous  

Adolphe Frédéric et Louise-Ulrica. Chateau de China str 

266:  1 / 30 Études sinologiques 

266:  5 / 30 Ringström. Premier Sinologue  str [nedanför] 

266:18 / 31 Ringström élève de Deguignes str 

266:29 / 31 Expeditions de la marine au XIXème Siècle str 

266:34 / 32 La Frégatte Éugénie str 

267:  5 / 32 Traité de la Suède avec la Chine 1847 str 

267:  9 / 32 Mission Suédoise en Chine str 

267:12 / 32 Hamberg str 

267:26 / 33 Hamberg et sa correspondance avec les Tai-pings str 

267:28 / 33 Oeuvre publié. »The Chinese Rebel Chief Hung-Siu-Tsuen[»] str 

269:  4 / 35 L’historie de Miss. Suèd. en Chine finit par un martyrologium str 

269:  8 / 35 Fast et Elgqvist. Missionaires str 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till  
tryckmanuskriptet (MS B) och första upplagan (U 1b) 

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

 

SV MS B U 1b 

247 opag.   1 

250   4   4 

253   9   7 

256 13 10 

259 19 13 

262 24 16 

265 28 19 

268 33 22 
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Notice sur le Manuscrit de la première traduction de la 
Chronique d’Abulghâsi-Behâder 

Textläget 

Texten har etablerats med första upplagan (U 1) som bastext. Första upplagan är en 

broschyr på 14 sidor, enligt uppgift tryckt i 15 exemplar och utdelad i samband med en 

orientalistkongress i Stockholm i september 1889 (jfr Brev 7, s. 371 f.). Det enkla 

privattrycket har på första sidan titeln NOTICE / SUR LE / MANUSCRIT DE LA 

PREMIÈRE TRADUCTION / DE LA / CHRONIQUE / D’ABULGHÂSI-BEHÂDER. 

Nedan på sidan ges följande tryck- och förlagsuppgifter: »STOCKHOLM 1889 / 

KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A.  NORSTEDT & SÖNER». Författarnamnet anges 

ej på första sidan, utan endast efter texten, på s. 14. På s. [2] finns en förteckning över 

skrifter av författaren: »Ouvrages du même Auteur:». Det exemplar av skriften som 

använts vid textetableringen saknar pärm; »omslagsarket» (dvs. pp. [1–2] och [15–16]) 

är i samma papper som inlagan (satsyta 14,5 × 8,5 cm). »Ryggen» skyddas av ett tunt 

blått papper över trådbindningen (KB, Nylins samling 129). 

Något originalmanuskript till den franska texten har ej bevarats. Bevarats har 

däremot ett manuskript på tyska och delvis på svenska, skrivet med Sgs piktur, med i 

stort sett samma innehåll (VA, doss. 16). Den franska texten i trycket är i huvudsak en 

översättning av den tyska och svenska manuskripttexten (litteraturförteckningen saknas i 

manuskriptet). (Se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 387–390.) 

Manuskriptet ligger i ett omslag med rubriken »Abulghâsis Krönika». I omslaget 

förvaras även ett utkast till ett brev på tyska och svenska, av Sgs hand, daterat »10 

Januar 1880». (Se vidare manuskriptbeskrivningen nedan.) Den tyska texten har av det 

bevarade brevutkastet att döma författats senast i början av 1880. Den kompletterade 

svenska texten i manuskriptet – en kort inledning respektive avslutning – har sannolikt 

tillkommit senare, inför publiceringen på franska i slutet av 1880-talet.  

Manuskriptet har ej använts vid textetableringen annat än för jämförelser av 

stavningar av »Abulghâsi» och verktitlar. De svenska textpartierna har däremot använts 

vid översättningen i Samlade Verk av den franska texten.  
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Den franska texten återges i det närmaste diplomatariskt. Endast några tryckfel och 

inkonsekvenser har rättats, bland annat:  

* Namnet »Abulghâsi» återges i U 1 på fyra olika sätt: i Sgs egen text harmoniseras 

stavningen till stavnigen i hans egen titel och i inledningen av texten (»Abulghâsi»; 

variationen uppträder i MS främst i den 1880 skrivna huvuddelen av texten och slår i 

allmänhet igenom i den tryckta franska översättningen; någon gång tycks ytterligare 

variation ha skapats i U 1, sannolikt p.g.a. misstag), men i korrekt återgivna verktitlar 

och i citat av andra skribenter behålles de alternativa stavningarna.  

* Stavningen av »S:t-Pétersbourg» har harmoniserats (endast första förekomsten har 

tagits upp i förteckningen nedan).  

* Titeln »Histoire généalogique des Tatars» som i U 1 stavas på tre olika sätt (varav 

ett rätt).  

* Strahlenbergs »Annonce préliminaire» etc., [Vorbericht eines zum Druck 

verfertigten Werckes von der grossen Tatarey und dem Königreiche Siberien. Mit einem 

Anhang von Grosz-Ruszland etc.], som är på 48 sidor, ej 480 sidor som anges i U 1.  

* Peter Schönströms förnamn återges vid ett tillfälle i U 1 som »L.».  

Övriga skevheter i första upplagan justeras ej. 

 

Etableringen av den franska texten har underlättats av Magnus Röhls utredningsarbete i 

samband med Svensk-romanska studier (SV 30); texten var påtänkt att ingå i denna 

volym av Samlade Verk. Röhl utförde för det syftet även en svensk översättning av 

texten, vilken återges i textvolymen, kompletterad med de stycken som är på svenska i 

det bevarade manuskriptet av Sgs hand.  

Sgs fördelning av versaler i den franska rubriken kan jämföras med fördelningen i ett 

brev till Edvard Brandes i samband med orientalistkongressen i september 1889 

(Brev 7, s. 372): »Notice / Sur le Manuscrit etc / De la Chronique / D’Abul-Ghasi». 

I kommentarerna i Samlade Verk (SV 7 och TK 7) används i dessa exempels efterföljd 

versaler på Notice, Manuscrit, Chronique och D’Abulghâsi-Behâder (versalerna i brevet 

på »Sur» och »De» markerar främst ny rad). 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar till SV, därefter ges också sida i U 1. Först citeras SV, 

därefter U 1.  

 

272:10 /   2 S:t-Pétersbourg / S:t Petersbourg [harmonisering] 

272:11 /   2 Ambjörn / Arnbjörn 

272:14 /   2 (en manuscrit). / (en manuscrit.) 

274:  8 /   4 Histoire généalogique des Tatars // Histoire généalo-/ logique des 

Tartares 

274:  9 /   4 Abulgasi-Bayadur-Chan / Abulgazi-Bayadur-Chan  

274:20 /   5 »De la Boukharie ou plutôt de sa capitale [– – –] jusqu’à l’an 

1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » /  

»De la Boukharie ou plutôt de sa capitale [– – –] jusqu’à l’an 

1660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

274:31 /   5 (Stockholm, Schneider, 1726. 4:o 48 pp.) /  

(Stockholm, Schneider, 1726. 4:o 480 pp.)  

274:34 /   5 Leyde 1726 / Leyden 1726 [harmonisering] 

276:31 /   8 Histoire généalogique des Tatars / Histoire généalogique des Tartares 

277:  3 /   9 Abulghâsi / Abulgasi 

277:  3 /   9 »Il y a quelque temps», dit l’éditeur, »que parvint [– – –] croyait 

donc. . . . . » / »Il y a quelque temps, dit l’éditeur, que parvint [– – –] 

croyait donc. . . . .  

278:  7 / 10 d’un autre côté / d’un autre côte 

278:  8 / 10 l’»Historisches Journal» / l’»Historisches Journal 

278:17 / 11 sous le N:o CCLXX: / sous le N:o CCLXX»: 

278:31 / 11 P. Schönström / L. Schönström 

279:  4 / 12 Histoire généalogique des Tatars / Histoire généalogique des Tartars 

279:  8 / 12 Abulghâsi / Abulgasi 

279:  8 / 12 l’»Historia Bibliothecae Upsaliensis» / l’»Historia Bibliothecae 

Upsaliensis 

279:33 / 13 Histoire généalogique des Tatars / Histoire généalogique des Tartars 
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280:  7 / 13 Abulghâsi / Abulghasi 

280:15 / 13 not »Feuilles d’épreuve du Catalogue [– – –] publique de  

S:t-Pétersbourg» 1860 / »Feuilles d’épreuve du Catalogue [– – –] 

publique de S:t-Pétersbourg 1860  
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Beskrivning av det bevarade manuskriptet med tysk och svensk text 

Ett manuskript med texten om Abulghâsi-Behaders krönika har bevarats. Manuskriptet 

är på tyska och delvis på svenska, skrivet med bläck med Sgs piktur (samt några smärre 

tillägg och ändringar med bläck, blyerts och blå penna) (VA, doss. 16). Manuskriptet 

har en rubrik på tyska, »Wie verhaltet es Sich mit der Orgi- / nalhandschrift und die 

erste Übersetzung zu der Kronik / D’Abul-Ghazi Behader-Khan? // Ein 

bibliographisches Räthsel.», vilken har strukits och ersatts med den franska titeln (som 

skiljer sig från första upplagans titel): »Notices / Sur le Manuscrit et la première 

traduction de la Chronique / D’Abulghâsi-Behâder». MS är paginerat 1–10, men enligt 

ett komplicerat mönster där Sg har skrivit i två spalter, lackat in lappar och folioblad 

m.m. (2 ark folio, ark 1 hyser pp. 1, 2, 9, 10, ark 2 pp. 3–8; ca 23,5 × 38 cm; Lessebo 

Bikupa, synlig vattenstämpel »187   », enligt Berendsohn 1959, s. 54, syns årtalet 

»1878»). Texten i MS fördelar sig på följande sätt: 

p. 1 två spalter: t.v. tysk text, t.h svensk text; ett hål i vänsterspalten efter urklippt 

text (med ’tatarisk’ skrift); den urklippta lappen ligger vid p. 9, 

p. 2 två spalter: t.v. tysk text, delvis i form av två inlackade lappar; t.h. fotnot med 

urklippt hål (texten återfinns på den urklippta lappens baksida), 

p. 3 vänstra spalten med tysk text, delvis i form av inlackad lapp, 

p. 4v  vänstra spalten med tysk text, i form av ett inlackat folioblad; bladets baksida 

med 1 och ½ spalt bildar pp. 5 och 6, 

p. 7 vänstra spalten med tysk text, 

p. 8 vänstra spalten med tysk text; not/inskott i högra spalten, 

p. 9 vänstra spalten med tysk text; ’tatarisk skrift’ med understrykning i blått och 

röd bock; här återfinns det lösa urklippet, 

p. 10 vänstra spalten med tysk text; nedan till vänster avslutningen av texten på 

svenska; noter och tillägg i högerspalten.  

Manuskriptet ligger i ett omslag med rubriken »Abulghâsis Krönika» (Lessebo 

Bikupa 1886). I omslaget förvaras även ett utkast till ett brev på tyska och svenska, av 

Sgs hand, daterat »10 Januar 1880». MS är förhållandevis välbevarat, trots inlackade 

blad m.m. MS är vikt två gånger. 
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Kommentar till den nya svenska översättningen 

»Några anmärkningar rörande Manuskriptet till den första översättningen av Abulghâsi-

Behaders Krönika» är en översättning av Magnus Röhl av Sgs uppsats »Notice sur le 

Manuscrit de la première traduction de la Chronique d’Abulghâsi-Behâder», tryckt 

1889. Den franska texten överensstämmer till största delen med ett bevarat manuskript 

med text på tyska och svenska (jfr ovan).  

Inledningen till och avslutningen av texten har hämtats från dessa svenska passager i 

Sgs bevarade manuskript. Där den franska källtexten överensstämmer med svenska 

textpartier i det bevarade manuskriptet har dessa textpartier använts i översättningen, 

med bevarande av Sgs ursprungliga ordalydelse och interpunktion även om den franska 

översättningen något skiljer sig åt. Detta gäller textens första två stycken och dess sista 

stycke, vilka förtecknas nedan. 

Hänvisningar ges till sida och rad i översättningen i SV, samt hänvisning till 

motsvarande pagina i manuskriptet.  

 

281:  1 /   1 Abulghâsi-Behâder, khan i Chiva, och enligt uppgift härstammande  

[–281:11] från Djingis-Khan [– – –] krönikan må nu vara översatt av 

Strahlenberg eller Schönström eller genom bådas försorg. 

289:32 / 10 Emellertid har Abulghâsi sedan utgivits i original under titel Historia 

[–290:4] Mongolorum et Tatarorum Kazan 1825. Messerschmidts tyska 

översättning utkom 1780 i Göttingen, en rysk översättning 1852 i 

Kasan och en fransk (av Desmaisons) i Petersburg 1871–74. 

 

Den franska källtexten har stavningen tartare och tatare om både språket 

och individer. Sg favoriserar i svenska texter »tartar» varför översättningen 

genomgående har denna stavning. 

I den franska texten återges i stort sett samtliga verktitlar översatta till 

franska. De verktitlar som ursprungligen ej har varit på franska återges i 

allmänhet på svenska i översättningen.  
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till första upplagan 

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

 

SV U 1 

271  opag. 

273   3 

276   7 

279 12 

 



 



 

TEXTER I KOMMENTAREN  
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Hao yüeh wu  

Textläget 

Strindberg framställde omkring 1877 ett tryck i ett exemplar, »Hao yüeh wu» 

(ung. ’Den fina månen tjuter’), vilket han skänkte till Kungl. biblioteket (KB). 

Dokumentet återges i textvolymen som bild nr 5 a–h och kommenteras i bildtexter 

samt i »Tillkomst och mottagande» s. 326. Hela skriften samt bildtexterna från 

textvolymen återges också som dok. nr 7:7 (a–h). 
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[Strindbergs rapport om fyndet av relikerna i Storkyrkan]  

Textläget 

Texten återges diplomatariskt i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen s. 418. 

Texåtergivningen bygger på ett foto av Strindbergs originaldokument, vilket numer är 

placerat i relikgömman i Sankt Görans bröst i Storkyrkan (Sankt Göran och draken, 

text: Jan Svanberg; foto: Anders Qwarnström, 1998, s. 214; se dok. nr 7:8). 

Angående den komplicerade historien om hur Strindberg hittade relikerna från Sankt 

Göransgruppen i Storkyrkan och hur de senare åter blev liggande i KB, se avsnittet i 

»Tillkomst och mottagande» om På vandring efter spåren till en svensk kulturhistoria 

(textvolymen ss. 414–420) samt där anförd litteratur. 

 



 

ÖVRIGA TEXTER SOM ETABLERAS I 

DEN TEXTKRITISKA KOMMENTAREN 
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August Strindberg:  
En handteckning av Johan Holmbergsson 

Följande text hör ämnes- och tidsmässigt samman med Sgs kulturhistoriska studier, 

men publicerades ej i textvolymen. En kopia av första upplagan av texten hittades 

bland förutvarande huvudredaktörens papper 2010, när textvolymen var under 

tryckning. Ingen av de två delredaktörerna hade fått ta del av fyndet. Texten etableras 

i den textkritiska kommentaren. 

Textläget 

Texten har etablerats av Julia Kielmann med första upplagan i Ny Illustrerad Tidning 

den 29 maj 1880, nr 22, s. 198, som bastext. Artikeln har rubriken »En handteckning af 

Johan Holmbergsson.» och är signerad »J. A. S.». Sgs text beledsagar en pennteckning 

av Karl XII av Johan Holmbergsson, rentecknad av Sgs syster Elisabeth Strindberg, 

signerad »E.Stbg», med bildtexten »KARL IX. Handteckning af Johan Holmbergsson.» 

Hela tidningssidan återges i faksimil som dok. nr 7:9. 

Inget manuskript är känt. Texten har etablerats enligt SV:s redigeringsprinciper.  

Inga utgivarändringar har införts vid etableringen i TK 7.  

Tillkomst 

Om artikelns tillkomsthistoria vittnar Sgs brev till Elisabeth Strindberg den 7 mars 

1880, i vilket han bland annat vill engagera henne till xylografiskt arbete för Gamla 

Stockholm (hon utförde veterligen visst sådant arbete åtminstone för Svenska Folket, 

Brev 2, s. 115 f.). Han erbjuder också systern att hjälpa till att få en bild av Johan 

Holmbergsson föreställande Karl IX publicerad:  

 

  Syster Elisabeth!  

 [– – –] Jag hörde du håller på med Carl IX. Om du vill skall jag sälja den 

förmånligt till Illustrerad Tidning och skrifva text till den om så erfordras!  
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Det föreslagna samarbetet kom uppenbarligen till stånd. Sgs artikel är sålunda främst en 

bildtext till Elisabeth Strindbergs xylografi av Holmbergssons bild. 

Det fanns också en släktförbindelse med tecknaren och litografen Johan 

Holmbergsson (1804–35): dennes mor var Maria Margareta Strindberg (1766–1838), 

syster till Sgs farfar Zacharias Strindberg (1758–1829), och gift med artistens far, 

juristen Johan Holmbergsson (1764–1842). Jfr SV 20, s. 133 och SV 60, bild nr 13. 
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En handteckning av Johan Holmbergsson. 

Att uppliva Johan Holmbergssons minne är att erinra om, att det blott är något mer än 

ett halvt århundrade sedan Sveriges historia upptäcktes av våra tecknande konstnärer; 

Sandberg, Holmbergsson och Wahlbom funno den såsom en ouppodlad mark, och de 

hade därför också nyodlarens hårda och otacksamma värv att fylla. Vi som med 

frukterna av en nyare forskning till hjälpmedel röra oss på historiens alla områden 

såsom på egen botten hava svårt att rätt värdera dessa män. Våra unga historiemålare 

som ur Fryxells Berättelser och Afzelii Sagohävder taga sina tavlor färdiggjorda i 

andra hand, som på Museum och i Livrustkammaren ha kostymer och vapen från alla 

epoker på ett ställe sammanförda, kunna icke döma om den möda dessa gamle hade 

med att göra sina studier, och de skulle icke heller tro att de studerat så som de gjort, 

när de betrakta deras skenbart konstlösa produkter. Särskilt hava de nu haft svårt att 

giva rättvisa åt den grundligaste av dem – Johan Holmbergsson. Därtill äro orsakerna 

flere och mot artisten ganska graverande. Holmbergsson var för det första en solid 

natur, som sökte en stor, ren stil, värdig de höga minnen han sökt upp hos de äldre 

historieskrivarne, helst de med de skildrade händelserna samtida, vilka skrevo för att 

uppteckna händelser icke för att advocera. Hos Ludvig Rasmusson, Werving, 

Widekindi, Jöran Nordberg fann han den enkla handlingen utan allt osant sökande 

efter effekten, och så fick han sin stora synpunkt och från den betraktade han 

Sveriges historia. Den är för enkel för oss, som av ett bländande färgspel förlorat 

sinnet för det stora i linjen. Holmbergsson försmådde färgen, ty han var född 

tecknare, en i vårt land sällsynt gåva, där så många målare födas; han försmådde till 

och med modellering med ljus och skugga, och ville blott verka med konturen, och 

han vann sitt syfte. Den här meddelade handteckningen, efter mångårig vila framletad 

ur en enskild persons gömma, visar huru linjen under mästarens hand kan bliva ett 

rikt uttrycksmedel av första ordningen. Denna samlade häst, med dess kraftiga länd, 

detta kungliga sätt att sitta i sadeln, denna rörelse i högra armen, allt tillsammans 

angiver fullt och korrekt vad som i figuren skall uttryckas, helt kort karaktären hos en 

Karl IX.                      J. A. S. 

 

 



 



 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

Följande ändringar i etableringar och kommentarer skall införas i en eventuell andra 

tryckning av textvolymen: 

 

  skall ändras till 

  15:19 China-lndia China-India 

184:13 Gisle Surssons sagor Gisle Surssons saga  

254:24 [Cod. djagataicus  (Cod. djagataicus 

264:37 la vie de M. la capitaine la vie de M. le capitaine 

332:14 Svensk bokhandelstidning Svensk Bokhandelstidning 

383:22 Svensk bokhandelstidning Svensk Bokhandelstidning 

 

 

 

 



 



 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 7:1.  Bo Bennich-Björkman, »Utredning för ’Tillkomst och mottagande’ 

i Samlade Verk del 7» (312 s.). 

Dok. nr 7:2.  Bo Bennich-Björkman, »Allmän orientering om handskrifter 

härrörande från August Strindberg i kapsel ingående i 

Vetenskapsakademiens arkiv» (februari 2005; 12 s.). 

Dok. nr 7:3.  Strahlenbergs karta (ca 65 × 100 cm), tryckt i anslutning till 

Strindbergs artikel »Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och 

beskrivning över Asien», Geografiska sektionens tidskrift, utgiven av 

Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Band I, 1879, nr 6. 

(Repro: Nordiska museet.) 

Dok. nr 7:4.  Renats karta (ca 50 × 64 cm) i Carte de la Dzoungarie dressée par le 

Suédois Renat pendant sa captivité chez les Kalmouks de 1716–1733, 

tr. 1881. (Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek.) 

Dok. nr 7:5.  Carte de la Dzoungarie dressée par le Suédois Renat pendant sa 

captivité chez les Kalmouks de 1716–1733, tr. 1881 (52 s.). 

(Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek.) 

Dok. nr 7:6.  Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer som träffats längst 

nordost i Asien på Ärkebiskop E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn 

Molin Ryttmästare wid Norra Skånska Cavalleri-Regementet 1725, 

(festskrift) 1881 (35 s.). (KB, Nylins samling 38.) 

Dok. nr 7:7.  Omslag och alla sidor i den av Strindberg i ett exemplar framställda 

skriften »Hao yüeh wu» (ung. ’Den fina månen tjuter’). (KB, Rar. 47; 

repro: KB.) 

Dok. nr 7:8.  Strindbergs rapport om fyndet av relikerna i Storkyrkan (foto: Anders 

Qwarnström, i Jan Svanberg & Anders Qwarnström, Sankt Göran och 

draken, 1998, s. 214). 

Dok. nr 7:9.  »En handteckning af Johan Holmbergsson.», signerad »J. A. S.», 

Ny Illustrerad Tidning 29/5 1880, nr 22, s. 198. 

 

 



 

 



Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman, »Utredning för ’Tillkomst och mottagande’ i 
Samlade Verk del 7» (312 s.).
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av Bo Bennich-Björkman 

August Strindbergs Samlade Verk 

Nationalupplaga 

UTREDNING FÖR  

»TILLKOMST OCH MOTTAGANDE»  

I SAMLADE VERK DEL 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bo Bennich-Björkmans utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 är ett 

arbetsmaterial som legat till grund för avsnittet »Tillkomst och mottagande» i 

kommentaren i textvolymen. Framför allt är redogörelsen för Strindbergs »asiatiska» 

studier i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen kraftigt komprimerad jämfört med 

utredningen. Utredningen har också i många detaljer varit vägledande för 

textetableringen av Strindbergs texter i SV 7.  

Citat och faktauppgifter i utredningen har ej kontrollerats systematiskt. Däremot har 

citat från Strindbergs texter i SV 7 kontrollerats, liksom citat som också anförs i 

avsnittet »Tillkomst och mottagande» i textvolymen. 

Vid skillnader i manuskript- och textlägesbeskrivningar etc. mellan utredningen och 

den textkritiska kommentaren innehåller TK 7 den senaste kontrollerade versionen. 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 
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Katalogiseringsarbetet: bestämning av omfång och format 62 
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Den franska avhandlingen: »Notice sur les Relations de la Suède avec la Chine 

et les pays Tartares depuis la milieu du XVIIe siecle jusqu’à nos jours» 108 

Tidpunkt för tillkomst. Manuskript, utkast och annat arbetsmaterial 108 

Sprängning av den kinesiska ramen genom införande av svenska  

förbindelser också med tatariska länder 113 

Inslag i avsnittet om de första årtiondena av 1700-talet med anknytning  

till Framtidsuppsatsen: Kang-His brev 1716, Tu-Li-Chens berättelse  

1712–15 116 

Lorentz Lange och hans dagböcker vid resor till Kina.  

John Bells reseberättelse 118 

Textblocket om förbindelser med tatariska länder inleds hos  

Olof Rudbeck d.ä. och d.y. i Uppsala 122 

Fontenelles éloge 1725 över Peter den store som portal till de karolinska  

fångarnas vetenskapliga insatser 123 

Strahlenbergs Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia 1730  

och bifogad karta 125 

Strahlenberg och Abulghasis tatariska krönika 127 

Schönströms och Klaproths versioner om översättandet av krönikan 132 

Påverkan på Strindberg i franska avhandlingen av dels Schönström,  

dels Klaproth 135 

Strindbergs ståndpunkter i »Ur Anteckningar om De Svenska  

Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava» och i uppsatsen om  

Strahlenberg som kartograf 1879 139 

Uppsatsen 1880 om de bibliografiska gåtorna kring krönikans handskrifts-, 

översättnings- och publiceringshistoria 143 

Den ännu ouppklarade mystiken kring identiteten av Bentinck  

och dennes insatser 149 

Peter Schönströms arbete om utvandrade goter i Nordostasien lyfts fram  

i franska avhandlingen och i »Ur Anteckningar om De Svenska  

Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava» 153 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 5 

J.G. Renat tredje huvudperson på den sibiriska scenen. Strindberg har  

troligen uppmärksammat honom genom tysken G.F. Müller i 

Petersburgsakademien 156 

Strindberg uppmärksammar redan våren 1878 biskop Eric Benzelius intresse  

för Renat 159 

Renats kartor och donationen till Uppsala universitetsbibliotek 1743 161 

Strindberg blir medveten om Renats kalmuckiska karta och biskopens  

iver att komma över en kopia. Mötet med originalkartorna i Uppsala  

sommaren 1878 165 

Fyndet av Benzelstiernas kopia vid besöket i Linköping september 1879  

förberett våren samma år 168 

Olika publiceringsidéer  169 

Den opublicerade svenska texten om Renats karta 174 

Strindbergs kontakter med Uppsala universitetsbibliotek om Renatkartorna  

hösten 1882 och våren 1890 180 

Strindbergs angrepp på Sven Hedin 1910 188 

Reaktionerna från Hedin 193 

Senare delen av 1700-talet i avhandlingen: Ostindiska kompaniet, Linné- 

lärjungarna och Vetenskapsakademien 199 

Linné och den kinesiska naturalhistorien. Strindbergs kontakt med  

Linnean Society i London vintern 1878 203 

Linnés sympatier för kinesisk medicin. Jakten efter en levande tebuske 208 

Kina slott och Pin-Ta-Jins besök där 1866 210 

1800-talet. Svenska missionen i Kina: Theodor Hamberg och Taiping- 

rörelsen 212 

Missionärerna från Lund Anders Elgqvist och Joseph Fast 215 

Utbyggnad av avsnittet om svenska missionen i franska avhandlingen  

till artikel på svenska hösten 1879. Inslaget om Hamberg 219 

Inslaget om Lundamissionärerna 221 

Manuskriptet till artikeln. Illustrationer i tidskriftstrycket 1881 223 

Kontakterna med d’Hervey våren 1878 om offentliggörande av  

den franska avhandlingen 225 
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Presentationen av avhandlingen i den franska akademien juni 1879.  

Ekon i fransk och svensk press 227 

Plan sensommaren 1879 att trycka avhandlingen i Rosnys  

Revue Orientale et Américaine 229 

Planen ändras vintern 1880 till tryckning som mémoire hos Société des  

Études Japonaises. Manus i deras malpåse två år 233 

Förberedelse för tryckning i Cordiers Revue de l’Extrême-Orient  

våren och hösten 1882. Publicering hösten 1883 238 

»Ur Anteckningar om de Svenska Fångarnas öden efter Slaget vid Pultava» 244 

»Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och beskrivning över Asien» 250 

»Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer [– – –] uppsatt av 

Ambjörn Molin» 259 

»Ett litet ord i Birka-frågan». »Svar på »’Ytterligare ett par ord om staden  

Birkas läge’» 275  

Artikeln »Djefvul» i Nordisk familjebok 1880 281 
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Kulturhistoriska Studier 

Den stora försäljningsframgången för Röda rummet senhösten 1879 hade med ens gjort 

Strindberg till ett hett namn på den litterära marknaden. Våren 1880 kom han överens 

med ungdomsvännen och förläggaren Isidor Bonnier att denne skulle ge ut en samling 

av hans under 1870-talet tryckta dramatik och berättelser. Den ursprungliga titeln för 

samlingen var »Ungdomsarbeten» – senare ändrad till I Vårbrytningen – och kontrakt 

undertecknades den 10 maj 1880 (se K.O. Bonnier, Bonniers. En bokhandlarefamilj. 

Anteckningar ur gamla papper och ur minnet. III, 1930, s. 251 f.; C.R. Smedmarks 

kommentar i SV 2, s. 203). Rimligen har det lyckosamma utfallet av underhandlingarna 

med Isidor Bonnier givit Strindberg impulser att försöka få till stånd en liknande 

utgivning i bokform av en del av hans sakprosa i tidningar och tidskrifter under 1870-

talet.  

I »Ungdomsarbeten» skulle ingå berättelserna ur studentlivet i Från Fjärdingen och 

Svartbäcken, utgivna anonymt på Albert Bonniers förlag hösten 1877. Det föranledde 

Strindberg att ta kontakt med förläggaren i april 1880 för att kontrollera innebörden av 

det kontrakt som då skrivits. Albert Bonnier signalerade därvid ett omisskännligt 

intresse att själv satsa på projektet »Ungdomsarbeten». Genom ett flott bud – 75 kronor 

per ark vid en upplaga på 3.000 – ville han förmå Strindberg att glömma den nära 

släktingen och konkurrenten Isidor. Såsom redan uppbunden till denne tvingades 

Strindberg tacka nej (Brev 2, s. 130 f.; Bonnier III, s. 251 f.). Men i samband med att 

Strindberg strax före den 10 maj tackade Albert Bonnier för välvilligt tillmötesgående 

rörande restupplagan av studentnovellerna, passade han på att lägga fram ett 

moterbjudande. Det avsåg »en samling af kulturhistoriska, etnografiska, geografiska och 

konstuppsatser, alla rörande Svenska Saker, af hvilka några äro af rätt stort värde, 

emedan de äro stödda på originalforskning och delvis gifvit nya uppslag» (Brev 2, 

s. 136 f.). Han bifogade en förteckning på uppsatserna, numrerade 1 till 10, och 

påpekade att de »skulle nu redigeras om, och bilda de tillsammans minst 12 ark». Varpå 

han avrundade brevet med: 

 Vill Herr Bonnier öppna underhandlingar om saken, så skall jag öfversända 

handlingarne i målet. Jag tror att det är konjunktur för Svenska Saker nu; –rns 
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[Strindbergs äldre kollega på KB Christopher Eichhorn använde i regel som signatur »–

rn»] Sv Studier ha ju gått de, och äro icke synnerligen lifliga. 

Något skriftligt svar från Albert Bonnier på propån är inte bevarat. Men han måste ha 

upptagit förslaget positivt eftersom man redan sex veckor senare var överens om 

följande kontrakt, undertecknat av Strindberg på Dalarö den 28 juni 1880: 

 Till Herr Albert Bonnier försäljer Undertecknad full och uteslutande förlagsrätt till en 

samling spridda uppsatser som komma att utgifvas under gemensam titel »Svenska 

Kulturminnen m.m.» 

 Upplagans storlek eger Förläggaren att bestämma. Honorariet för arbetet har i dag 

emottagit med (300) Trehundra Kronor. (Bonniers förlagsarkiv.) 

Som synes låg honoraret på betydligt blygsammare nivå – 25 kronor/ark – än det Albert 

Bonnier viftat med för de skönlitterära ungdomsarbetena. Men något annat hade 

Strindberg knappast heller väntat. 

Först efter ett år – i början av juni 1881 – lät förlaget publicera uppsatssamlingen. 

Det finns skäl undra över att utgivningen drog så långt ut på tiden. Andra intressanta 

frågor i sammanhanget är: dels vad som bestämt det preliminära urval av uppsatser som 

Strindberg gjorde i sitt brev omkring 10 maj, dels vad som låg bakom ändringarna i den 

tryckta volymen i förhållande till den ursprungliga planen.  

Listan lyder på följande vis: 

  1:o  Sverges relationer till Kina och de Tartariska folken från midten af 1600 talet intill 

våra dagar. Afhandling läst i Académie des Inscriptions et Belles Lettres 1878 

[minnesfel i brevet: riktigt årtal är 1879] af Ledamoten af Institutet Marquis 

D’Hervey de St Denys. (Otryckt. Refererad i Fr. Academiens Handlingar) 

  2:o  Kina. (Ur Framtiden.) 

  3:o Svenska Fångarne i Sibirien efter Slaget vid Pultava. (Ur: Silfverstolpe: Hist. 

Bibliotek.) 

  4:o J.P. Strahlenberg och hans Karta öfver Asien. (Geografiska Sällskapets Tidskrift)  
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  5:o J.G. Renat och den äldsta kartan öfver Ili-Kuldscha. (Ur: Ryska Geografiska 

Sällskapets Handlingar. Under tryckning.) 

  6:o Spår af Svensk Folkdramatik. (Förr och Nu.) 

  7:o Vandringar i Nordiska Museum. (Dagens Nyheter) 

  8:o  Porslinsbilder. (En blick öfver porslinets historia och Estetik.) D.N. 

  9:o Några uppsatser om konst. (Dels ur Posttidningen dels ur D.N. (ur Bref från Paris.) 

= (Lätta, lifliga och sakrika.) 

10:o Asiatiska Museum.  

Torsten Eklund hävdar i sin kommentar till brevet (Brev 2, s. 137 not 3) att av »dessa 

uppsatser medtogos i samlingen alla utom nr 7 och 10». Påståendet är emellertid inte 

korrekt eftersom inte bara dessa två nummer utan också nr 5 om J.G. Renat och hans 

karta uteslöts. Nr 10 »Asiatiska Museum» syftar otvivelaktigt på en artikel i Dagens 

Nyheter 17 juli 1876 med rubriken »Asiatiska Museet» som handlade om en utställning 

hos Slöjdföreningen (omtr. i SV 4, s. 234 ff.). Utställningen gällde en samling föremål 

som framkommit vid orientalisten Carlo Landbergs utgrävningar i Syrien och som 

Landberg donerat till svenska staten. Man kan i artikeln notera påtagliga nerslag av vad 

som under senare delen av 1870-talet och början av 1880-talet var en favorittes hos 

Strindberg, nämligen »Ab Oriente lux!» (’Ljuset kommer från östern’.) Han använde då 

ofta tesen för att punktera föreställningar om en svensk nationell »egen» kultur som en 

myt. Men i »Asiatiska Museet» utvecklar han framför allt den judisk-grekisk-romerska 

kulturens beroende av asiatiska folk som kineser, indier, perser, assyrier och egypter. 

Bland annat heter det provokativt: »Har t.ex. grekiska arkitekturen uppfunnit en enda ny 

form». Anknytning till »Svenska Saker» – som Strindberg i förslaget till Bonnier starkt 

tryckt på – var det därmed svårt att spåra i artikeln och det var kanske därför den fick 

utgå. 

Beträffande nr 7 har ingen artikel med rubrik »Vandringar i Nordiska Museum» 

kunnat beläggas i Dagens Nyheter under den aktuella perioden. Troligen har Strindberg 

åsyftat en osignerad text i tidningen den 16 september 1876 rubricerad »I norska 

samlingen» (se SV 10, kommentaren s. 385). Artikeln skildrar en del av Artur Hazelius’ 

Skandinavisk-etnografiska samlingar, från 1880 omdöpta till Stiftelsen Nordiska 

museet, som han från 1876 visade i en lokal på Drottninggatan. Om Strindberg med nr 7 
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verkligen haft i tankarna »I norska samlingen» kan den ha blivit bortmönstrad av 

liknande skäl som möjligen avgjort »Asiatiska Museums» öde: inte heller här var det ju 

fråga om »Svenska Saker». 

I samlingen Kulturhistoriska Studier 1881 fördelades de där ingående uppsatserna på 

två huvudavdelningar efter sin ämnesinriktning. Den första avdelningen bär rubriken 

»Geografi, Etnografi, Kulturhistoria», den andra »Konst, Litteratur». Den här följande 

redogörelsen för de olika uppsatsernas tillkomst följer i stort denna gruppering men av 

kronologiska skäl med omkastad ordning mellan avdelningarna. De flesta av 

uppsatserna under »Konst, Litteratur» skrevs och publicerades nämligen under en 

tidigare fas av Strindbergs karriär än studierna i avdelningen »Geografi, Etnografi, 

Kulturhistoria» som tillkom ungefärligen från sommaren 1877 och framåt. Den enda 

uppsats i första avdelningen som egentligen kan sägas representera begreppet 

»Kulturhistoria» är Brännvinets svenska historia intill Gustav III, i kort sammandrag. 

Eftersom denna skrevs och publicerades redan våren 1876, dvs. kronologiskt distinkt 

faller inom den tidigare fasen, har det ansetts lämpligt att behandla den tillsammans med 

uppsatserna under »Konst, Litteratur».  

I föreliggande volym av Strindbergs Samlade Verk intas också några uppsatser som 

inte ingick i Kulturhistoriska Studier men som har nära samband med uppsatserna där. 

De viktigaste av dem hör samman med samlingens studier i geografi och etnografi. 

Deras tillkomst utreds därför i förbindelse med detta block medan de övriga behandlas i 

en särskild avdelning som föregår perspektiv på mottagandet av Kulturhistoriska 

Studier. 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 11 

Uppsatserna om konst 

Formuleringen av nr 9 »Några uppsatser om konst» på listan till Bonnier i maj 1880 är 

ju rätt vagt hållen. Men utöver att det gäller artiklar i Post- och Inrikes Tidningar och 

Dagens Nyheter finns två andra preciseringar. Den ena beskriver uppsatserna som 

»Lätta, lifliga och sakrika», en varudeklaration med utsikt att vinna sympatier hos en 

förläggare med vaket öga för publiksmak och säljbarhet. Den andra preciseringen 

begränsar sig till Dagens Nyheter: »ur Bref från Paris». I själva verket hade Strindbergs 

Parisresa i oktober 1876 endast givit stoff till tre kända artiklar. Den ena, »Från Café de 

l’Ermitage till Marly-le-Roi och så vidare», publicerad i Dagens Nyheter 30 november 

och 9 december 1876, hade fokus på den svenska målarkolonin i Paris. Därmed kunde 

den ju sägas kvalificera sig som »Svenska Saker» och den ingår också i sin helhet i den 

tryckta volymen. I efterhand har den nog blivit den mest uppmärksammade av 

Strindbergs konstkritiska insatser, främst genom att den innehåller en tidig introduktion 

av centrala drag hos fransk impressionism, med tonvikt på en målning av Alfred Sisley. 

Den har sålunda diskuterats utförligt av bland annat Gösta Lilja, Strindberg som 

konstkritiker, 1957 (s. 36 ff.) och Göran Söderström, Strindberg och bildkonsten, [1972] 

1990 (s. 58 ff.). 

Artikeln »I Notre-Dame och Köln-Domen. Två ögonblick» (DN 23/12 1876) 

redovisar intryck från besök i de två medeltida katedralerna – i Köln vid återresan från 

Paris – och kan ju därmed sägas stoffmässigt falla under konstkategorin. Att denna 

påtagligt »lifliga» text saknas i Kulturhistoriska Studier är lätt att förklara. Det kan ha 

berott på att den redan var reserverad för »Ungdomsarbeten», dvs. I Vårbrytningen där 

den blev inplacerad i avdelningen »Här och där» (SV 2, s. 82 ff.). Eller också kan det ha 

berott på att den inte behandlade »Svenska Saker».  

Lite märkligt är däremot att den tredje Parisartikeln »En afton på Odéon-teatern» 

(DN 9/11 1876) infördes i Kulturhistoriska Studier. Som redan rubriken antyder är det 

fråga om en recension av en föreställning på en Paristeater. Man gav där på Odéon »Les 

Danicheff» (i svensk version »Danicheffarna») som spelade i rysk miljö och var skriven 

av Pierre Newsky och Alexander Dumas d.y. Pjäsen var en ordentlig succé i Paris. Den 

kväll Strindberg besökte Odéon gavs den enligt honom för 199:e gången. Samma spelår 

sattes den också upp på flera svenska teatrar. Man kan lätt tänka sig att Strindberg var 
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stolt över sin recension, där han levererar en fängslande analys av fransk spelstil och 

reflekterar med djup och skärpa över teaterfrågor (se Carl-Olof Gierow, »Strindberg och 

fransk scen», Meddelanden från Strindbergssällskapet, nr 39, 1967, ss. 15–21, för en 

utförlig studie av artikeln). Men Strindberg kan knappast ha inkluderat den under nr 9 

där det ju uppenbart endast gäller uppsatser om bildande konst. Och inte heller 

uppfyllde den kriteriet »Svenska Saker», låt vara att där förekommer en och annan 

jämförelse mellan franskt och svenskt lynne. Det förtjänar också påpekas att i volymen 

inte intogs något prov på den kritik Strindberg publicerat över svenska 

teaterföreställningar, främst 1874. 

Den enda uppsats om konst som Strindberg hade fått publicerad i Post- och Inrikes 

Tidningar hette »Våra franske kolorister» (införd 18, 19 och 20/2 1878). Uppsatsen 

behandlade en utställning på Konstföreningen och gav i samband därmed perspektiv på 

hur svenska konstnärer från 1700-talet och framåt påverkats av måleri i Frankrike, 

främst då i fråga om färgteknik. Den inflöt i Kulturhistoriska Studier efter några smärre 

strykningar; den mest anmärkningsvärda av dessa är ett stycke om Per Ekström som 

utgått på slutet. Stycket lyder: 

 Hr Ekströms franska landskap är ett litet mästerstycke helt enkelt och eger det 

företrädet för hr L:s (syftar på en skånsk landskapsmålning av Axel Lindman) att vara sin 

sak helt och hållet; der äro franska äppelträd och vindrufvor och blomkål, och franska 

linier i terrängen, allt under en äkta Pariserhimmel. 

Skälet till strykningen kan ligga i att resonemanget om Ekströms tavla logiskt förutsätter 

att den introducerats för läsaren redan tidigare i tidningstexten. Men detta är inte fallet – 

troligen har väl Strindbergs manus kortats av någon redigerare på Post- och Inrikes 

Tidningar 1878. Det enklaste sättet att vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier operera 

bort den tankemässiga störningen blev väl att låta Ekström helt försvinna ur 

sammanhanget. 

Av Strindbergs längre konstanmälningar i Dagens Nyheter 1874–78 har endast två 

kommit med i den tryckta volymen. Och i motsats till bidraget i Post- och Inrikes 

Tidningar 1878 har de först blivit föremål för kraftiga förkortningar. Den tidigaste av 

dem bar i tidningen rubriken »Vårt nyaste landskapsmåleri. Litet text till illustrationerna 
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på Konstföreningen» och publicerades 9, 10 och 13 oktober 1874. Vid omtrycket döptes 

den om till Det nya landskapsmåleriet och uteslöts hela det tredje avsnittet och 

dessutom en raljant inledning till första avsnittet (SS 4, s. 268).  

Den andra konstanmälan i Dagens Nyheter »Konstakademiens utställning 1877» 

(titeln bibehållen i Kulturhistoriska Studier), var vid publiceringen i tidningen fördelad 

på inte mindre än fem nummer (7, 8, 12 och 23/6 samt slutligen 9/8 1877). Uppsatsen 

var också strukturerad med underrubriker: »Franska skolan» (7 och 8/6), 

»Düsseldorfskolan» (12/6), »Münchenskolan» (23/6) och »Slutet» (9/8). Dessa 

underrubriker bibehölls vid omtrycket, bortsett från »Slutet».  

Vilken princip som styrt utredigeringen av uppsatsen från hösten 1874 är lätt att 

urskilja. I de två första avsnitten skildrar Strindberg hur undervisningen i 

landskapsmåleri traditionellt gått till vid Konstakademien. Han fortsätter därefter med 

att skildra den opposition mot denna modell och mot de estetiska ideal den förutsatte 

vilken efterhand vuxit fram hos en yngre generation under kontakt med främst 

företrädare för samtida franskt måleri. Söderström har karakteriserat uppsatsen som »en 

programskrift för den franska kolorismen [– – –] för den helgjutna naturbilden [– – –] 

contra det hopplockade ideallandskapet» (Söderström, s. 52). Denna generellt hållna 

utvecklingsskiss har bibehållits i sin helhet i omtrycket. Däremot har betraktelserna över 

enskilda målare och deras verk på Konstföreningens utställning i det tredje avsnittet fått 

utgå. Detta drabbade t.ex. en starkt berömmande utläggning om den gode vännen Per 

Ekström och en solnedgångsmålning av honom (jfr Lilja, s. 24 ff.). Det uteslutna tredje 

avsnittet kan numera studeras i den tidigare i Samlade Verk utgivna volymen 

Ungdomsjournalistik (SV 4, ss. 122–125).  

Följande allmänt raljanta introduktion till hela uppsatsen 1874 har också strukits i 

Kulturhistoriska Studier. Strykningen var kanske delvis förestavad av taktiska skäl, med 

tanke på det samarbete Strindberg just etablerat med Claes Lundin våren 1880 rörande 

Gamla Stockholm. Ett annat skäl bakom denna kan ha varit att anspelningarna i texten 

hunnit bli väl kryptiska:  

 Ja, nu är det allt några år, sedan C.L. tröttnade att bränna sina vänskapliga rökgubbar, 

för de gamla reskamraterna och L.D. stack sitt damascerade svärd i skidan, sedan han väl 

slagit döförat af åtskilliga öfverstepresterliga drängar i konstens synagoga, för att sjelf 
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taga upp sin länge gömda lyra och sätta sig på de anklagades bänk. Emellertid har rätt 

mycket hunnit passera under dessa tystnadens år, publiken har nog märkt det, men vet 

inte hvad det är, törs inte köpa, ty den vet inte hvad som är bra; de unga målarne veta nog 

hvad det är, men de akta sig att tala om, att det är ett nytt målningssätt som smugit sig in 

bland dem och som de för några år sedan skrattade åt – ja, så är det.  

Anspelningen på »C. L.» (Claes Lundin) och hans »vänskapliga rökgubbar, för de 

gamla reskamraterna» gäller säkerligen att Lundin som konstkritiker i främst 

Stockholms Dagblad skall ha »puffat» för bl.a. landskapsmålaren – tidigare 

grosshandlaren – Adolf Hirsch (1816–86). Omkring 1873 har Strindberg enligt 

självbiografin flitigt umgåtts i den judiska f.d. affärsmannens familj: han var god vän 

med två av dennes söner Philip och Hjalmar (SV 21, s. 58 f.; Bo Bennich-Björkman, 

Otr. utredning för Strindbergsutgivningen mars–april 1996 rörande 

identifieringsproblem i I Röda rummet och Författaren). Han har sannolikt därigenom 

fått goda inblickar i Adolf Hirschs karriär. I uppsatsen »Konsten, det konstiga och det 

naturliga» i Dagens Nyheter våren 1876 kring en utställning i Konstföreningen berättar 

Strindberg om Adolf Hirschs definitiva uppbrott från sin ställning som grosshandlare då 

han fyllde 55 – det skall alltså ha skett 1871: »han slöt av sina böcker och med ingen 

behållning slog han sig ner på en ateljé för att på allvar bli målare». Samtidigt omtalar 

Strindberg Claes Lundin som »målarebrodren» (SV 4, s. 221). Att Strindberg betecknar 

de målare Lundin skall ha »puffat» för som »gamla reskamrater» syftar troligen på att 

Lundin 1859–66 livnärt sig som korrespondent till svensk press i Paris där flera svenska 

målare samtidigt befann sig (Eric Johannesson, »Claes Johan Lundin», Svenskt 

Biografiskt Lexikon 24, 1982–84). 

Den följande texten om »L.D.» (Ludvig Dietrichson 1834–1917) i den strukna 

passagen är ju hållen i en helt annan uppskattande ton, vilket inte överraskar med tanke 

på Strindbergs allmänt goda relationer till den norske litteratur- och konsthistorikern 

från studietiden i Uppsala och sedan framgent under 1870-talet (jfr Söderström, 

s. 16 ff.). Formuleringen om det öde som drabbat några drängar i »konstens synagoga» 

(läs: Konstakademien) syftar rimligen på Dietrichsons medverkan med konstkritik i Ny 

Illustrerad Tidning under senare delen av 1860-talet. Som ung student i Kristiania hade 

norrmannen diktat visor och 1857 också gett ut en större lyrisk-episk tankedikt Olaf 
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Liljekrands. 1874 hade han så publicerat Karl Folkunge. Dramatisk dikt i fyra akter som 

också uppförts vårvintern samma år på Kungliga teatern. Den hade då gjorts till föremål 

för en starkt kritisk anonym recension i Norrköpings Tidningar, troligen skriven av – 

just Strindberg (SV 4, kommentaren s. 458 ff.). Uppenbarligen är det denna 

Dietrichsons återknytning till sin egen skönlitterära produktion som Strindberg åsyftar 

när han skriver att Dietrichson tagit »upp sin länge gömda lyra».  

En insändare införd i Dagens Nyheter 28 oktober 1874 och undertecknad »Dixi» 

kommenterade välvilligt Strindbergs uppsats och avslutade med en sinnrikhet i nivå 

med Strindbergs inledning: 

Vi skola för öfrigt hoppas att lifligare, ljusare tider stunda än dem vi upplefvat. »Pan har 

vaknat», L. D. skall då hans nya illustrerade tidskrift kommer till stånd, lemna »de 

anklagades bänk» och begifva sig till de midt emot belägna, och C. L. – – men nog nu 

med citationer! 

Den åsyftade tidskriften var Tidskrift för bildande konst och konstindustri som 

redigerad av Dietrichson började utkomma på nyåret 1875 (Bernhard Lundstedt, 

Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi. 2, 1896, nr 516). Göran Söderström har 

återgivit insändaren i sin helhet och hävdat att »både stilen och signaturen pekar 

otvetydigt på Dietrichson» (Söderström s. 53).  

I uppsatsen från sommaren 1877 om Konstakademiens utställning skedde, som redan 

påpekats, omfattande strykningar vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier. Hela senare 

hälften av »Franska skolan» (8/6) är försvunnen och dessutom betydande bitar i de 

övriga avdelningarna, minst i »Münchenskolan». Strykningarna återges i den 

textkritiska kommentaren. Hur Strindberg resonerat när han strukit text är svårare att bli 

säker på än vid uppsatsen 1874. Men en strävan att främst ta tillvara inslag av mera 

generella perspektiv och resonemang torde – liksom i den nyss diskuterade uppsatsen 

1874 – ha spelat en betydande roll. 

Nr 8 på listan i brevet i maj 1880 till Albert Bonnier, »Porslinsbilder. (En blick öfver 

porslinets historia och Estetik.)», ligger genom sin inriktning på konsthantverk givetvis 

stoffligt nära »uppsatser om konst» i nr 9. Essän hade ursprungligen publicerats i 

Dagens Nyheter den 28 april och 9 maj 1877 och var föranledd av Konstindustriella 
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utställningen som öppnats i slutet av 1876. Utställningen var en betydande satsning av 

Svenska slöjdföreningen – dess första stora specialutställning, med mer än 2000 föremål 

– som fått tillstånd att använda en våning i Arvfurstens palats på Gustav Adolfs torg 

(f.n. Utrikesdepartementet) när föreningens egna museilokaler visade sig inte räcka till 

för antalet utställare (Gunilla Frick, Svenska Slöjdföreningen och konstindustrin före 

1905, 1978, s. 106 ff.). Enligt Frick var den keramiska avdelningen den största: 

Här visades orientaliskt porslin med bl.a. några exempel på vapenserviser. Rörstrands och 

Mariebergs fajanstillverkning från 1700-talet var väl representerad. Dessutom kunde man 

se italiensk majolika, Delftfajans, tyskt stengods från 1500–1600-talen, några prover på 

Wedgwoodtillverkning – s.k. jasper ware – saxiskt rokokoporslin och Sèvresporslin från 

samma epok. 

Utställningen hade öppnat redan 2 december 1876 och hade i sin helhet blivit utförligt 

och sakkunnigt behandlad i Dagens Nyheter i tre artiklar redan 4, 15 och 16 december 

av signaturen L–m. Bakom signaturen dolde sig troligen Strindbergs generationskamrat 

Ludvig Looström, en ung man i museikarriären som efterhand blev chef för 

Nationalmuseum. Looström var tidigt engagerad i Svenska Slöjdföreningens strävanden 

och från 1877 anställd som amanuens vid dess museum (Frick, s. 93). En av Dagens 

Nyheters decemberartiklar om utställningen berörde också keramikdelen (16/12). Det är 

därför rätt anmärkningsvärt att man fann det motiverat att publicera Strindbergs två 

långa artiklar enbart om denna del av utställningen och detta vid en tidpunkt då 

utställningen just höll på att stänga. Rimligen var det Strindberg själv som låg på och 

var angelägen, troligen både för att få visa framfötterna på ett av sina specialområden 

och för att inkassera ett arvode. 

Strindberg berörde i sin uppsats endast i ringa grad föremålen av svenskt ursprung på 

utställningen – den svarade alltså ganska dåligt mot utfästelsen till Bonnier om 

»Svenska Saker». Och när han på slutet kommer in på den sidan av utställningen anslår 

han en särdeles grinig ton: »Att, till sist, yttra sig om det äldre svenska krukmakeriet, är 

både ledsamt och förödmjukande [– – –].» Han balanserar visserligen i det närmast 

följande bisterheten med att poängtera att »våra fabriker på senare åren tagit en sådan 

ofantlig fart framåt att deras tillverkningar, helst imitationerna efter goda gamla 
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utländska mönster gå väl i utländska marknader och vunnit ampelt erkännande på de 

senare stora utställningarne». Men därpå övergår han till att döma ut det svenska 1700-

talsporslinet från Marieberg och avslutar med: 

 Och dessa kineser och dessa kinesiska imitationer och krämkoppar och soppterriner – 

det är prof på svensk konst, det är sant, de se verkligen mycket fosterländska ut, men 

älska dem – omöjligt; nej hellre då i Herrans namn – utländskt! 

Vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier utgick slutfanfaren »nej hellre då i Herrans 

namn – utländskt!» (jfr texten s. 160), kanske för att mildra graden av utmaning mot de 

nationella känslorna.  

Man kan också notera en rad andra strykningar i omtrycket. Den mest omfattande 

gäller drygt 70 rader i början av texten som främst orienterar om – och kritiserar – 

tekniska arrangemang vid utställningen. Bland annat riktar Strindberg grava 

anmärkningar mot brister på katalogsidan: »ett besynnerligt tryckt inventarium har 

tjenat som katalog, tills nu i sista stunden 1:sta delen af en större sådan utkommit, 

hvilken dock inte innefattar den vackraste och fullständigaste af samlingarne, 

krukmakeriet». Att det fanns grund för dessa anmärkningar styrks åtminstone delvis av 

Fricks konstaterande (Frick, s. 106) att när »utställningen öppnades, var katalogen inte 

tryckt».  

För att underlätta läsarens orientering införde Strindberg i början av artikeln 

beteckningar (bokstäver) på de särskilda montrar där föremålen var utställda och 

hänvisade sedan i fortsättningen då och då till dessa bokstäver. Som en naturlig 

konsekvens av strykningen av inledningen har han vid omtrycket låtit dessa 

hänvisningar utgå. 

Men det föreligger också andra, mera intressanta strykningar/förändringar. 

Uppsatsen vittnar på flera sätt om att Strindberg när han skrev den redan på allvar var på 

ingång i »det kinesiska» – främst genom hans utförliga behandling av kinesiskt porslin. 

I tidningstrycket har han t.o.m. givit essän ett motto på kinesiska: »Kao-ling-yao tien-

tec-kian» (struket 1881). Han framkastar vidare att kinesernas sinne för form kanske 

beror på »tillvaron av deras skriftspråk, det skönaste och sinnrikaste i världen, där 
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läsningen av en bok försiggår som upprullandet av en panorama» (texten s. 154). 

I tidningen fortsätter han direkt med följande utläggning: 

der menniskor och djur, féer och drakar, guldfiskar, liljor, silkesmaskar, berg, floder, haf 

dansa fram för läsarens ögon, der handlingen bokstafligen tilldrager sig under ens ögon 

och icke går öfver till föreställning på ljudvägen genom örat. 

Att denna suggestiva utläggning fick stryka på foten i omtrycket 1881 berodde 

säkerligen på att Strindberg under mellantiden lärt mera, blivit försiktigare, och förstod 

dämpa sin första böjelse att vilja uppfatta den kinesiska skriften som ett renodlat 

bildspråk. Redan i sin stora uppsats om Kina för tidskriften Framtiden under senare 

delen av 1877 – dvs. endast något halvår senare – visar han sig angelägen att inför 

offentligheten markera egen tillnyktring. Han skriver nämligen där (texten s. 91): 

 Det är för nybörjaren en förtjusande villa att tro det alla orden äro symboler, sinnrika 

kombinationer av avbildningar, hieroglyfer; han ser över en text och finner ett vimmel av 

bilder; tavlor rullas upp, fåglar, träd, blommor, demoner, himmel, jord, luft, guldfiskar 

och drakar, hus och bohag, allt om vartannat! Det är som en opiidröm! Men så kommer 

lexikonet, och då blir blomman ett adverb, den vackra insjön en konjunktion, sol och 

måne betyda »i morgon», o.s.v., och man befinner sig ansikte mot ansikte med den 

vassaste prosa.  

I en rätt utförlig diskussion av begreppet »stil» i uppsatsen »Porslinsbilder» deklarerar 

Strindberg – i anslutning till »en klyftig bok» av Gottfried Semper – att ett »föremåls 

stil betingas af dess ändamål och materialets beskaffenhet». Han fortsätter efter ca 20 

rader: 

 Stil skall det vara i allt, men icke en utkonstruerad, pedantisk, sådan som nu för tiden 

tillverkas af Jakob Folke [uppenbart feltryck för »Falke»] och som fortplantas af 

okunniga devoter.  
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I omtrycket har »tyska professorer» fått ersätta »Jakob Folke och som fortplantas af 

okunniga devoter». Tysken Jakob Falke var en internationellt uppburen företrädare för 

det konst-industriella program som Slöjdföreningen omfattade och han sattes högt av 

ledande personer såsom Dietrichson och Fritz von Dardel (Frick, s. 74 ff.). Man kan 

därför förmoda att ändringen varit taktiskt betingad. 
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Kompletteringar till listan i maj 1880 

Som påpekats i det föregående återfinns i den 1881 tryckta volymen Kulturhistoriska 

Studier endast sju av de tio nummer som Strindberg listat rörande innehållet i 

erbjudandet till Albert Bonnier i mitten på maj 1880. Samtidigt möter man i volymen ett 

antal artiklar som inte nämndes i brevet, däribland På Odéon-teatern som redan berörts 

ovan. Förklaringen är rimligen att det för Strindberg gällt att finna ersättning för det 

som av ett eller annat skäl mönstrats ut från den ursprungliga listan. I majbrevet hade 

han utlovat »minst 12 ark». I själva verket nådde textomfånget av Kulturhistoriska 

Studier även efter kompletteringarna endast 11 ark (184 sidor i 8:o). 

Ett spår från arbetet med kompletteringar finns i ett odaterat brev från Strindberg till 

förlaget (bevarat i Bonniers förlagsarkiv och delvis tryckt i Brev 2, s. 137 not 3): 

  H.H. 

 Det fins icke afskrifvet än, men heter: 

  En Samlares hem. 

   Konst- och Konstindustri 

    G.H.T.  

  Latin eller Svenska? 

   Litteratur 

    G.H.T. 

 Dessutom tre ljungande artiklar om Militarismen, men de höra ej hit! 

 Jag behöfver två dagar att afskrifva! 

 Kan komma om Onsdag! 

  Hastel midt i middan 

   A. Sg. 

 P.S. Har Herr. B. fått något bref om Öfversättning? 

På grund av den »slängiga» stiliseringen av brevet verkar det uteslutet att detta är riktat 

till Albert Bonnier själv – i sådana brev iakttog Strindberg genomgående mera av 

formell etikett i t.ex. över- och underskrift. Troligen är det skrivet till Bonniers 

förtroendeman Nils Gustaf Banck (1839–1912) – det finns belägg för att denne redan 
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tidigare varit inkopplad på att underhandla med Strindberg för förlagets räkning 

(Bonnier III, s. 249 not 4).  

Brevets »P.S.» verkar öppna möjligheter till ungefärlig datering av det. »Herr B.» 

avser rimligen Albert Bonnier. Den 21 november 1880 hade Strindberg i brev till 

honom föreslagit att Otto Borchsenius skulle få översätta till danska prosadikten Solrök 

i Bonniers julkalender Svea (Brev 2, s. 206). Sannolikt syftar »bref om Öfversättning» 

på detta förslag.  

Om denna datering är korrekt ger Strindbergs ovan citerade brev vid handen att det 

fortfarande på senhösten 1880 pågick sökande efter kompletterande användbart 

material. Tydligen hade Strindberg i detta syfte inventerat vad han publicerat i 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och där stannat för två lämpliga texter.  
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»Latin eller Svenska?» 

Den ena av texterna i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, »Latin – eller Svenska?», 

hade tryckts redan den 25 och 26 juli 1872. Ursprungligen skriven med sikte på 

Stockholms Aftonpost var placeringen i göteborgstidningen en räddningsplanka sedan 

det radikalliberala organet i Stockholm brådstörtat lagts ner vid halvårsskiftet 1872 

(Allan Hagsten, Den unge Strindberg, I, 1951, s. 331 ff.).  

Artikeln tillhör det som verkligen kom att ingå i Kulturhistoriska Studier. Ingen 

annan text i boken hade så många år på nacken vilket också delvis präglar 

tankeinnehållet: dess plädering för obligatorisk undervisning i fornisländska i skolorna 

speglar ett svärmeri för det nationella – Hagsten (s. 333) talar träffande om 

»nygöticismen» – som Strindberg 1880 sedan länge kastat över bord. Den andra sidan 

av saken – kritik av latinets starka ställning och av tron på dess värde för uppfostran – 

tillhörde däremot det som Strindberg fortfarande i 80-talets början höll fast vid och 

ivrigt ventilerade. Det är roande att notera hur tekniken i den tidiga uppsatsen att därvid 

söka stöd i egna skolminnen går igen när han i Svenska Folket nagelfar undervisningen i 

1600-talets Sverige (SV 10, s. 41 f.), ett inslag som berörs av Anders Ollfors, August 

Strindberg och den grekisk-romerska antiken, 2007, (s. 11), i en översikt av Strindbergs 

kritiska behandling i skilda sammanhang av latinets ställning i svenskt skolväsende.  

Texten i omtrycket 1881 skiljer sig endast obetydligt från versionen i GHT 1872. 

Utgångspunkten för Strindbergs uppsats var polemik mot en 1872 utgiven broschyr av 

skolmannen C.G. Bergman (1840–1905). Bergman föreslog där bl.a. att latin skulle 

läsas av alla i de lägre klasserna i läroverken. I GHT signalerades den polemiska 

anknytningen i en lång undertitel »Betraktelser med anledning af lektor Bergmans 

broschyr ’Några ord om elementärläroverken’». Vid redigeringen för Kulturhistoriska 

Studier ströks undertiteln liksom ett tiotal rader i början som också berörde broschyren, 

och vidare bortopererades längre fram i texten ett par anspelningar på Bergman genom 

omformuleringar. I övrigt strök Strindberg endast ett par rader i andra delen av 

uppsatsen i vilken han jämförde undervisningen i grekiska där man fick lära sig tre 

dialekter, med den styvmoderliga behandlingen av modersmålet: »men vi få blott lära 

oss en dialekt i svenskan, nemligen skriftspråket – Södermanländskan eller 

Stockholmskan».  
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Den andra GHT-artikeln som nämns i det citerade brevet, »En samlares hem», ingick 

i den serie brev från Stockholm till tidningen som Strindberg svarade för april–

september 1876 (om dessa se SV 4, kommentaren s. 427 ff.). Artikeln ifråga 

publicerades den 12 maj 1876 med underrubriken »Konsten i hemmet; ett besök hos en 

samlare» och beskrev ett besök i KB-kollegan Christopher Eichhorns våning – dock 

utan att explicit namnge vem samlaren var. Men för alla någorlunda insatta i dåtidens 

kultur-Sverige måste identiteten varit självklar. Texten återfinns omtryckt i den tidigare 

del av Samlade Verk som innehåller ungdomsjournalistik (SV 4, s. 264 ff.). I artikeln 

vandrar korrespondenten genom de olika rummen i våningen och listar i snabbt tempo 

en mängd möbler, tavlor, bokband, handskrifter etc. som alla bär vittnesbörd om svensk 

kulturhistoria. Tonen mot samlaren är generöst älskvärd. 

Mannen är en av våra mest upplyste konstkännare och har gjort sig särdeles förtjänt 

genom upptäckter och forskningar på det kulturhistoriska området, synnerligen det 

svenska. Hans svenska museum är omtalat [– – –].  

Med tanke på de formler som figurerade mellan Strindberg och förlag rörande volymens 

innehåll – »Svenska Saker», »Svenska Kulturminnen» (kontraktet) – borde ju artikeln 

om Eichhorns samlarverksamhet ha passat som hand till handske. Och uppenbarligen 

har Strindberg också i en fas av sökandet efter kompletterande material direkt föreslagit 

förlaget att införliva den i samlingen. Varför den ändå inte kom med kan man enbart 

spekulera över. Men möjligen har det samband med att Strindberg något senare lagt sig 

till med en mera kritisk syn på Eichhorn (jfr analysen nedan rörande Spår av svensk 

folkdramatik).  
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»Brännvinets svenska historia intill Gustav III, 
i kort sammandrag» 

Ett annat av breven till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1876 intogs däremot i 

volymen. Den bar i tidningen rubriken »Bränvinets svenska historia intill Gustaf III, i 

starkt sammandrag belysande möjligheterna för nykterhetsifrarne». Den publicerades i 

Göteborgstidningen den 31 maj 1876 och trycktes om utan ändringar i Dagens Nyheter 

några få dagar senare (3/6). I Kulturhistoriska Studier fick den heta Brännvinets svenska 

historia intill Gustaf III, i kort sammandrag. Motivet till strykningen av de sista orden i 

den ursprungliga rubriken låg nog inte endast i att etablera en smidigare titel. Renzo 

Pavese har i en givande undersökning av uppsatsen visat att det vid dess tillkomst 

pågick livliga diskussioner i riksdagen i nykterhetsfrågan, framkallade av flera motioner 

om krafttag mot »rusdryckers missbruk» (Pavese, »Strindberg och hans ’Brännvinets 

svenska historia’», Meddelanden från Strindbergssällskapet, nr 46, 1971, s. 1 ff.). 

Uppsatsen är med andra ord ett av många exempel på Strindbergs talang och beredskap 

att som skribent surfa på en aktualitetsvåg. Den främste nykterhetskämpen i riksdagen 

var en grosshandlare C.O. Berg och i versionen 1876 finns betecknande nog en direkt 

anspelning på honom. Liksom slutet på rubriken har anspelningen på Berg försvunnit 

vid omtrycket 1881 (Pavese, ss. 2, 6), i linje med ändringar i andra uppsatser i 

samlingen, för att lyfta dem en bit över den kontext där de en gång fötts.  

Betydande delar av artikeln består av textblock markerade som citat från en författare 

som Strindberg då och då apostroferar, mot slutet heter det direkt »säger författaren, hos 

vilken vi stå i skuld för de långa citaten» (texten s. 100). Men Strindberg namnger 

varken författaren eller titeln på skriften i fråga. Pavese har identifierat källan som 

Utkast til en Swensk Bränwins Historia; Eller Bränwinets Ursprung, Omwäxlingar och 

Äfwentyr i Swerige, til närwarande tid 1786, skriven av Johan Hartman Eberhardt 

(1727–96) och utgiven anonymt 1786. Pavese har dessutom visat att inte bara det som 

är markerat som citat hämtats från Eberhardt utan i stort sett också allt övrigt övertagits 

därifrån, ofta ordagrant. Med visst fog talar Pavese om artikeln som ett »plagiat». 

Man kan för övrigt notera att Eberhardts skrift ingick i Strindbergs bibliotek 1883 

(Hans Lindström, Strindberg och böckerna, 1977, s. 31). 
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Vid redigeringen av tidningsartikeln för Kulturhistoriska Studier har Strindberg 

opererat bort ett faktafel som han övertagit från Eberhardts skrift. Det gäller tidpunkten 

för brännvinets första förekomst i Sverige. I GHT 1876 heter det »under Erik XIV:s 

tid», 1881 »under Medeltiden» (Pavese, ss. 2, 5). Man kan fråga sig hur Strindberg 

upptäckt misstaget. I Svenska Folket återkom han i flera sammanhang till brännvinets 

historia och återanvände då för övrigt i 1700-talsavsnittet bitar ur sin egen tidigare 

uppsats, dvs. i praktiken Eberhardts skrift (SV 10, s. 327 f.). Men vad gäller 1400- och 

1500-talen visar han sig nu utnyttja Johan Murbergs uppsats »Historiska Anmärkningar 

om Brännvinets ålder i Sverige» från 1795 och namnger honom som den »som skrivit 

brännvinets äldsta historia i Sverige» (SV 9, s. 216; jfr Pavese, s. 9). Troligen har 

Strindberg redan vid redigeringen av sin artikel för Kulturhistoriska Studier haft korn på 

Murbergs uppsats och därvid upptäckt faktafelet hos Eberhardt. Murbergs arbete ingick 

i del IV av Vitterhetsakademiens handlingar. Enligt Lindström, Strindberg och böckerna 

II, 1990, s. 32, tog Strindberg den 26 december 1880 som hemlån från KB en volym ur 

denna serie. Tyvärr saknas uppgift om dess nummer. Skulle det vara fråga om volymen 

med Murbergs uppsats indikerar det att Strindberg vid utgången av 1880 ännu inte 

avslutat arbetet med redigeringen av Kulturhistoriska Studier. 
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»Spår av svensk folkdramatik» 

I den senare avdelning av Kulturhistoriska Studier 1881 som bär rubriken »Konst, 

Litteratur» är det egentligen endast en uppsats om svensk folklitteratur i dramatisk form 

som kan sägas berättiga användningen av termen »Litteratur» i beteckningen på 

avdelningen. Uppsatsen fanns med som nr 10 på den preliminära planen över innehållet 

i volymen, som Strindberg presenterade i sitt brev för Albert Bonnier den 10 maj 1880 

(se ovan s. 9). Den hade ursprungligen publicerats i julinumret 1879 av 

månadstidskriften Förr och Nu. Omtrycket av uppsatsen i Kulturhistoriska Studier 1881 

följer genomgående nära första trycket i Förr och Nu 1879. 

Några år tidigare hade Strindberg för samma tidskrift producerat fjorton texter – 

publicerade i juni–december 1875 – till bilder i skilda ämnen (större delen omtryckta i 

SV 4, ss. 161–194). Detta var uppenbarligen renodlade beställningsarbeten, typiska för 

tiden (jfr H. Sandbergs kommentar i SV 4, s. 422 f.). I augusti- och septembernumren 

1879 av tidskriften förekommer några texter av Strindberg som förefaller ha likartad 

bakgrund, dvs. de har varit beställda av redaktören till redan införskaffat bildmaterial 

(SV 4, ss. 367–377; jfr Sandbergs kommentar s. 441 f.). Strindbergs medarbetarskap av 

detta slag i Förr och Nu 1875 och 1879 har satts i samband med att två KB-kollegor till 

honom (Richard Bergström resp. Robert Geete) under sommarmånaderna dessa år 

vikarierat för den ordinarie redaktören (SV 4, ss. 422, 441).  

Emellertid har uppsatsen Spår av svensk folkdramatik en annan karaktär. Den är inte 

knuten till bilder, den signalerar ambitionen att presentera självständig vetenskaplig 

forskning och är det enda bidrag i tidskriften som öppet binds till Strindbergs eget 

namn. Det utesluter givetvis inte att Geetes sommarvikariat 1879 kan ha haft betydelse 

för uppsatsens publicering.  

Bakom uppsatsen om den svenska folkdramatiken är det naturligt att delvis spåra 

rent karriärmässiga motiv hos biblioteksamanuensen Strindberg, dvs. ambitionen att 

framträda med lärda insatser som anknöt till KB:s samlingar och som därmed kunde 

meritera i befordringssammanhang. Den kan ses som en parallell i mindre skala till hans 

insatser under samma period på det asiatiska området. För den stoffmässiga inriktningen 

på det dramatiska fältet har det säkert haft sin betydelse att KB-chefen G.E. Klemming 

satt till mycken kraft att kasta ljus över den svenska dramatikens historia, först som 
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utgivare av mysteriespel, senare som bibliograf. De tre sista häftena av Klemmings 

alltjämt oumbärliga Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875 (1863–79) utkom 

för övrigt inte förrän 1876, 1878 och 1879, dvs. under de år då Strindberg ingick bland 

bibliotekets tjänstemän. I ett brev hösten 1877 till Karl Warburg – som året innan 

kommit med en avhandling om det svenska lustspelet under frihetstiden – stoltserade 

Strindberg med det förtroende Klemming ägde för honom på området. I Strindberg 

kunde Warburg, heter det, »få en pålitlig agent i Kongl. Biblioteket» som skulle tjäna 

med alla upplysningar »i synnerhet i Sverges Dramatiska Literatur, om hvilken samling 

Klemming endast invigt mig, som fortfarande är väktare öfver den Literaturen» (26/10 

1877). Men självklart har för uppsatsens inriktning på dramatik spelat in Strindbergs 

heta begär att själv slå sig fram som dramatisk författare och hans erfarenheter som 

teaterkritiker i främst Dagens Nyheter. Många observationer och reflexioner förutsätter 

uppenbart en personlighet som är förtrogen med teaterns medel och möjligheter. 

Stoffmässigt sönderfaller uppsatsen i två partier. Den första tredjedelen behandlar 

korta texter i samtalsform på den svenska s.k. skillingtrycksmarknaden från slutet av 

1600-talet fram till 1830-talet, med stark tonvikt på 1820-talet. Lejonparten av 

utrymmet upptas av referat och citat av sex scener i Wår tids Pigors hemliga bedrifter, 

ett oktavark (14 sidor) producerat senhösten 1826 på Wennlundska tryckeriet. Att 

Strindberg fokuserade på dessa scener torde bero på deras »pikanta» karaktär: i 

praktiken handlar det mest om bordellverksamhet i Stockholm.  

I Strindbergs »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria» (deposition från Nordiska 

museet på KB; från februari 2002 uppordnade i tre kartonger och försedda med 

översiktlig förteckning av Margareta Brundin) finns en lapp med egenhändiga 

summariska noteringar om de sex olika scenerna i just detta tryck från 1726 (kartong I, 

avd. 4 »Seder», faskikel »3»). Noteringarna är gjorda på baksidan – i huvudsak – av 

lånesedeln för en bok som han tydligen tagit på hemlån från KB (Förteckning öfver 

oljefärgstaflor i Nat. Museum, 6 uppl. 1873; ej reg. i Lindström II 1990). Lånesedeln är 

daterad »3/1» utan år men eftersom Strindberg anger sin adress till Norrmalmsgatan 17 

är det enda möjliga året 1878. Efter återlämnandet av boken har han tydligen fått 

tillbaka sedeln och senare använt den för några hastiga anteckningar rörande 

skillingtrycket ifråga. 
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Flera av de andra »samtalen» från 1820-talet som Strindberg berör i uppsatsen kom 

från samma Wennlundska tryckeri vid Tyska Brunn i Gamla stan, drivet av 

lånbibliotekarien, bokhandlaren och förläggaren Carl Westman. Inte osannolikt stod 

denne också bakom trycken ifråga som förläggare (om Westman se Bennich-Björkman, 

»Jacob Gustaf Björnståhl – sago- och viskung i Stockholm på 1820-talet», Litteraturens 

vägar. Litteraturhistoriska studier tillägnade Lars Furuland, 1988, ss. 93–135, här 

närmast ss. 115, 133 not 61). För sin orientering i skillingtryck av dramatisk karaktär 

har Strindberg uppenbart haft stor nytta av P.O. Bäckström, Svenska folkböcker, sagor, 

legender och äfventyr 1–2 (1845–48). Senare delen »Öfversigt» i andra volymen (1848) 

innehåller en avdelning »Smärre skämtsamma skrifter» med en mängd tryck som har 

rubriker inledda med »Samtal». Där återfinns alla de som Strindberg behandlar i sin 

uppsats vilken han för övrigt inleder med ett allmänt hållet citat ur Bäckström om de 

»misskända» folkböckerna (från 10/4 1879 hade Strindberg båda volymerna av verket 

på hemlån; Lindström 1990, s. 26).  

I det senare partiet av uppsatsen återger och kommenterar Strindberg ett par prov på 

»samtal» som cirkulerar i vissa provinser »bland lantbefolkningen i avskrifter eller i 

muntlig tradition» (texten s. 166). Båda härrör från Skåne och till båda texterna finns 

bevarade förlagor i Strindbergs ovan nämnda »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria».  

Ämnet för det första samtalet, »Friaren» – det upptar större delen av det senare 

partiet (sp. 510–15 i förstatrycket; texten ss. 167–171) – gäller burleskt turnerade 

underhandlingar om giftermål mellan en bonddotter Metta och bonden Hans som 

tillsammans med en »taleman» kommer ridande till gården där Metta bor tillsammans 

med sina föräldrar. Strindberg uppger (s. 166) att stycket delgetts honom av 

»genremålaren Jakob Kulle» och att det »avskrevs sommaren 1877 i Veberöd av en 

bonddräng, från en sedan 40-talet i orten cirkulerande handskrift».  

I Strindbergs »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria» finns två versioner av 

samtalet (kartong I, avd. 5 »Stockholm», faskikel »i»). Den ena omfattar 14 blad – 

numrerade 1–14 – med text av en oidentifierad hand på båda sidorna (alltså 28 sidor 

text). Längst ned på sista sidan finns följande överstrukna angivelse som synes vara 

gjord med Strindbergs hand: »Radänga Weberöd Skåne 77 efter afskr fr. 40talet». 

Rimligen är det denna avskrift, delgiven honom av Jakob Kulle, som Strindberg 

omnämner i uppsatsen.  
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Den andra versionen omfattar fem blad, paginerade a–e, med text endast på ena 

sidan. Handstilen torde vara Strindbergs. Den är undertecknad med signaturen »S–g» på 

sista sidan. Texten kan karakteriseras som ett starkt förkortat sammandrag av den längre 

handskriften varvid stora delar av dialogen i denna ersatts med referat. Versionen ligger 

nära återgivningen av »Friaren» i den tryckta uppsatsen 1879 men man noterar 

intressanta avvikelser. Sålunda är i dialogpartierna ordformerna och uttrycken på skånsk 

dialekt från den långa handskriften genomgående bibehållna. Detta har ändrats i den 

tryckta uppsatsen. Där framhålles explicit att språket »återgives här nedan på 

uppsvenska för att underlätta läsningen». Som prov på den språkliga relationen mellan 

texterna jämförs här utformningen av öppningsrepliken i »samtalet» från Kvinnan (dvs. 

Mettas mor): 

Den långa handskriftsversionen: »I, da få vi frammad Metta, jag så to skada, di 

skricka i da tilia, de betyr frammad, sa altid min gamla moer, å de slår in me-!» 

Den korta handskriftsversionen: repliken identisk med den i den långa versionen. 

Förstatrycket: »I dag få vi främmande, Metta! Jag såg två skator; de skreko i dag 

tidigt; det betyder alltid främmande, sa min gamla mor, och det slår in med.» 

I de refererande eller kommenterande avsnitten avviker förstatrycket från 

handskriften på ett litet antal ställen.  

De genomgående skillnaderna rörande dialektformerna i den korta handskriften och 

förstatrycket visar otvetydigt att handskriften inte kan ha fungerat direkt som 

tryckmanus. Däremot bör den givetvis ha kunnat tjäna som partiell förlaga vid 

utskrivandet av ett tryckmanus där bearbetningen i princip begränsades till språklig 

normalisering av dialogpartierna. Möjligen har handskriften ursprungligen varit avsedd 

för publicering i ett sammanhang där de bibehållna skånska dialektformerna inte bara 

var acceptabla utan kunde ses som en förtjänst. 

I uppsatsen påpekar Strindberg att han återger »stycket i sammandrag och med 

uteslutande av alla råheter» (texten s. 167). De åsyftade råheterna – som han utelämnade 

i den kortare handskriftsversionen liksom i de tryckta versionerna – verkar bl.a. vara ord 

som »skit», »lort» och »röv». »Skit» förekommer ymnigt i den långa handskriften i olika 

uttryck, inte minst i dottern Mettas mun, t.ex. »snacka inte skit för mig» (fol. pag. 1r). 

Fadern talar om »förbannad lort» (med syftning på en spågumma; fol. pag. 1v) och 

»lort i dej moer» (till hustrun; fol. pag. 3v) medan modern kallar sin man »din röf» 
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(fol. pag. 3v) och utbrister »kyss mig i röfven» (fol. pag. 5v) liksom Metta (fol. pag. 

6v). En annan frekvent svordom »fan glo» har dock fått passera (sp. 511). 

Efter redogörelsen för »Friaren» avslutar Strindberg uppsatsen med att återge 

»Samtal» där texten också sägs återgå på en uppteckning i handskrift. Någon egentlig 

titel på stycket anför han inte men karakteriserar det som »en folksatir av folket självt 

över vidskepelsen och ’klokskapen’ och är såsom sådan märklig nog, då man förr icke 

velat tilldöma svenska folkpoesien andra egenskaper än sentimentalitet» (texten s. 171). 

I sak är det en dialog mellan två gummor Töre och Anna som båda är änkor. I unga 

dagar har de tjänat tillsammans som pigor hos en bonde men har sedan dess inte träffats 

trots att de tydligen bott i samma trakt under mellantiden. Dessa förutsättningar 

motiverar stora delar av innehållet i samtalet där de bl.a. relaterar sina livsöden för 

varandra, liksom fiskar upp delade minnesbilder från ungdomsåren.  

I »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria» finns bevarad en handskrift som den 

tryckta texten går tillbaka på (kartong I, avd. 5 »Stockholm», faskikel »i»). Handskriften 

utgörs av åtta hopsydda blad där det första bladet fungerar som titelblad, med centrerad 

rubrik på framsidan »Weberöd i October / 1871». Totalt består handskriften av 13 sidor 

löpande text. Den oidentifierade handstilen förefaller vara densamma som i »Friaren». 

Strindberg anger i uppsatsen inte varifrån uppteckningen kommer men det ligger nära 

till hands att tänka på Jakob Kulle (1838–98) som furnerat honom med »Friaren», bl.a. 

därför att också »Samtal» i handskriften knyts till orten Veberöd.  

Som målare arbetade Kulle i hög grad med motiv från skånskt allmogeliv men han 

har i eftervärlden kanske blivit mera uppmärksammad för en närbesläktad orientering, 

nämligen insatser för att lyfta fram, bevara och utveckla traditionellt kunnande i skånsk 

textilslöjd (se art. om honom av Gösta Lilja, Svenskt konstnärslexikon. 3, 1957, s. 422 

och Boo v. Malmborg, Svenskt Biografiskt Lexikon 21, 1976–77, s. 676 f.). Sölve 

Nettelbladt menar att »Kulles inflytande varit av betydelse för den form av nationalism, 

som framträder i Svenska folket» och tänker sig att Strindberg kanske lärt känna »den 

svenska hemslöjdsrörelsen» just genom Kulle som var en av grundarna av Handarbetets 

Vänner 1874 (»August Strindberg som svensk kulturhistoriker», Svenska kulturbilder. 

Ny följd, III, 1936, ss. 309–336, här 314–316).  

Källmaterial för att närmare belysa kontakterna mellan Strindberg och Kulle tycks i 

stort sett saknas. Men i varje fall tyder en utförlig, högst uppskattande och personligt 
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hållen karakteristik av Kulle som målare i en krönika av Strindberg i Finsk Tidskrift 

januari 1878 på att de senast då stod på förtrolig fot med varandra (SV 4, s. 346 f.; jfr 

SV 10, s. 386). Strindberg betonar där att Kulle »är sydsvensk och älskar sin hembygd 

högt; han har levat sitt liv bland detta folk och känner dess svagheter och egenheter». 

Gösta Lilja som i Strindberg som konstkritiker, 1957, uppmärksammat inslaget i 

krönikan (Lilja, s. 67) talar om Kulle som Strindbergs »gode vän och favorit». Redan en 

konstartikel från september 1876 (Gazetten) som med all sannolikhet härrör från 

Strindberg omnämner för övrigt Kulle i positiva ordalag: »Jacob Kulle känner sitt folk 

och tar dem på bar gärning.» (SV 4, s. 463). Det förtjänar också noteras att Kulle flera 

år senare (1881) ingick i sällskapsföreningen »Klubben» där Strindberg spelade en 

ledande roll.  

Jakob Kulles far Ola Nilsson (1807–76) var efterhand bryggare och värdshusvärd i 

Lund men med ett förflutet som lantbrukare. Inte osannolikt fanns därigenom en 

släktanknytning hos Jakob Kulle till socknen Veberöd ett par mil väster om Lund. I 

varje fall är hans skånska bondstugeinteriörer hämtade »företrädesvis från Torna härad» 

(cit. efter Lilja i Svenskt Konstnärslexikon, 1957), dvs. det härad där Veberöd ligger.  

Strindberg meddelar i sin uppsats att han citerar »Samtalet» »i ostympat skick» 

(texten s. 171). Vid jämförelse med nämnda handskrift i hans samlingar stämmer detta i 

så måtto att inga förkortningar ägt rum. Däremot har språket bearbetats på ungefär 

samma sätt som i »Friaren». I handskriften lyder första repliken: »Gusfre min goa wän 

Anna de e många år sian wi tjente ihop te Per jens i store går.» Detta har i trycket blivit: 

»Gusfre’, min goa vän Anna; det är många år, sedan vi tjente ihop hos Per Jens i 

Storgården.» 

En särskild omständighet kring Strindbergs hantering av detta »Samtal» bör slutligen 

uppmärksammas. I början av det avsnitt i uppsatsen där Strindberg återger de två 

uppteckningarna påpekar han att det i »Weibulls ’Samlingar till Skånes historia’, 1873» 

finns ett prov på »ett slags dramatiskt samtal, kallat ’ramsa’ eller ’radänga’» med titeln 

»Tjaringa-Snakk». Den åsyftade texten finns i tidskriften Samlingar till Skånes historia, 

fornkunskap och beskrifning, 1873, utg. av Martin Weibull, ss. 89–98. Enligt den för 

texten ansvarige – docenten i geognosi i Lund och från 1868 föreståndare för 

folkhögskolan Hvilan L.P. Holmström bygger den på  
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ett i allmogemål affattadt »Samtal mellan Arna och Töre», som vi funnit i flera, 

sinsemellan mer eller mindre afvikande uppteckningar vara spridt i olika trakter af Skåne. 

Den afskrift vi begagnat, hafva vi erhållit af förre eleven vid folkhögskolan på Hvilan 

Joh. Sjögren från Kullemölla. Hvem skriftens ursprungliga författare varit. hafva vi ej 

lyckats upptäcka; icke häller känna vi, om den ej möjligtvis redan förut någonstädes är 

tryckt. Att dess ursprung går åtminstone 4 eller 5 årtionden tillbaka, hafva vi skäl att 

antaga. Ehuru detta »Samtal» onekligen karrikerar vissa egendomligheter i det skånska 

folkets sätt att uttrycka sig, gifver det dock i det hela en ganska god bild af det slags 

verklighet, som vi velat antyda genom den därför valda titeln (s. 86). 

Holmström uppger vidare att han »temligen fritt» behandlat sin källa då hans syfte inte 

varit att återge handskriften utan att ge »ett bidrag till kännedom om folkspråket». Han 

har därför dels »öfverflyttat» språket i handskriften till »Färs-målet» (dvs. dialekten i 

Färs härad), dels använt fonetisk skrift. Strindberg levererar ett rätt avfärdande omdöme 

om stycket: »rätt lustigt, ehuru icke af något vidare dramatiskt liv» samtidigt som han 

prisar det andra stycket, »Friaren», som »ypperligt». Jämför man nu Holmströms 

»Tjaringa-Snakk» med det av Strindberg återgivna »Samtal» finner man med en viss 

överraskning att de båda styckena på flera plan ligger nära varandra, frånsett att det 

förra är mer än dubbelt så långt. Redan det ursprungliga namnet på den ena gumman i 

Holmströms handskrift överensstämmer med »Samtal» (»Töre»; vid sin anpassning till 

färsmål har Holmström bytt ut det mot »Ingar»). Stoffligt finns nära överensstämmelser, 

en del repliker är nästan identiska etc. (Dock är avslutningen på »Samtal» annorlunda 

turnerad.) Det är anmärkningsvärt att Strindberg underlåtit att påpeka likheterna med 

den redan 1873 tryckta texten. Bakgrunden är troligen att han ville ge sitt framdragande 

av »Samtal» ett större forskningsvärde än som i sak var berättigat. 

Strindbergs uppsats Spår av svensk folkdramatik rymmer en otvetydig polemik – 

utan namns nämnande – mot hans drygt tio år äldre kollega på KB Christopher 

Eichhorn. Till en början har nog denne fungerat som förebild och läromästare för 

Strindberg när han skrev om svensk kulturhistoria men efterhand har han kommit att 

uppfattas mest som en konkurrent. Som ovan framgått (s. 23) bestod Strindberg honom 

ännu våren 1876 en älskvärd och generös hyllning i en korrespondens till Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning. I inledningen till uppsatsen 1879 (sp. 505) heter det nu att 
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»forskarne i svenska dramatikens äldre historia [– – –] något tvunget, i folklekarne och 

de mera dialogformigt hållna visorna sökt antydningar till en ursprunglig svensk 

folkdramatik, men helt och hållet förbigått de långt mera dramatiska samtal, vilka 

anträffas i den tryckta folklitteraturen» (texten s. 161). Detta har en tydlig udd mot ett 

centralt avsnitt i Eichhorns uppsats »Om den nyare folkvisan och folkmusiken i 

Sverige» intagen i dennes bok Svenska Studier. Strödda bidrag till fäderneslandets 

odlings-, litteratur- och konsthistoria, 1869, ss. 16–33.  

Eichhorn hävdar (s. 18) att en del sånger »vid folkets högtider» är »merendels i 

vexelsångs- eller lekform och tillhöra sålunda det dramatiska området» och utvecklar 

synpunkten närmare längre fram (s. 28 ff.). Han bestrider där att »vårt folk» skulle 

sakna »det sinne för det yttre lifvet och dess företeelser, hvilket fordras som grundval 

för en inhemsk dramatik». I själva verket finns en rik sådan dramatik: »Vi syfta härmed 

på våra talrika folklekar med sång». Eichhorn fördjupar sig därefter i talrika exempel på 

detta. I sammanhanget förtjänar påpekas att Strindberg 1881 i Svenska Folket 

polemiserar mot ett annat perspektiv i samma uppsats av Eichhorn. Strindberg förnekar 

att de svenska folkvisorna »uppfunnits i skogen, på åkern, i skären, vid insjön» (SV 9, 

s. 18; se också s. 238). Hos Eichhorn heter det svärmiskt att vallvisorna är alstrade »af 

det hemlighetsfulla dunklet, det dämpade suset, det herrliga doftet och de kraftiga 

ljusbrytningarna i den nordiska, allvarliga skogen» etc. (s. 19). Det överraskar inte att 

Eichhorn passade på att ge igen genom att bestå de första häftena av Svenska Folket en 

nedgörande kritik i Stockholms Dagblad i början på november 1881, dock utan att 

beröra folkviseämnet. Enligt ett samtida brev av KB-kollegan Erik Dahlgren skall 

Eichhorn ha kommenterat sin recension med »nu ligger Strindberg i sitt blod» ( SV 10, 

kommentaren s. 444 f.). 

I Strindbergs »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria» finns bevarat ett egenhändigt 

skrivet blad med ett utkast till början på uppsatsen i Förr och Nu 1879 (kartong I, 

doss. 5 »Stockholm», faskikel »h»). Den tryckta versionen följer nära utkastet men 

rubriken på detta är kortare: »Svensk Folk-Dramatik». Vidare finns i utkastet ett 

intressant inslag som strukits över. Det överstrukna rör Bäckströms Svenska folkböcker 

och lyder: »af Jacob Grimm orättfärdigt bedömda». Möjligen hänsyftas på något 

omdöme i Jacob Grimms Deutsche Mythologie som Strindberg hade på hemlån från KB 

från 30 juni 1879 (Lindström II 1990, s. 26), ett verk som Strindberg i hög grad 
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utnyttjade vid författandet av artikeln Djefvul för Nordisk familjebok 1880 (se nedan 

s. 280 ff.).  
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»Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar»  

Manuskript och utkast 

I Strindbergs lista till Albert Bonnier i maj 1880 över uppsatser för Kulturhistoriska 

Studier förekommer som nr 2 »Kina. (Ur Framtiden.)». Den därmed åsyftade texten 

utgör huvudparten i en uppsats som hade publicerats i dubbelnumret 9–10 av 

månadstidskriften Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling. Ny följd, 1877 (tr. 

1878). Uppsatsen bär där titeln »Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar» och 

upptar i sin helhet drygt två tryckark i oktav (ss. 473–505). Dess avslutande parti på ca 

tio sidor (ss. 495–505) om Sveriges förbindelser med Kina och kunskap i Kina om 

Sverige och svenskar har emellertid på förteckningen till Bonnier utsöndrats som en 

särskild uppsats och inleder listan som nr 1 under titel »Sverges relationer till Kina och 

de Tartariska folken från midten af 1600 talet intill våra dagar». Detta parti kom också 

att inleda den tryckta volymen 1881 fast under den något ändrade titeln Sveriges 

relationer till Kina och de Tartariska länderna.  

Manuskript till uppsatsen i Framtiden liksom en del utkast och korrektur finns 

bevarade i en kapsel i Vetenskapsakademiens bibliotek. I samma kapsel finns också 

manuskript och anteckningar till andra »asiatiska» uppsatser av Strindberg från åren 

kring 1880. I en studie 1959 fäste Walter A. Berendsohn uppmärksamheten på kapseln 

och utförde en grundläggande inventering av dess innehåll (Walter A. Berendsohn, 

»Strindbergs östasiatiska studier», Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. 

Meddelande nr 27, 1959, s. 48 ff.). Materialet har kommit till Vetenskapsakademien i 

början av 1900-talet ur kvarlåtenskapen efter A.E. Nordenskiöld som torde ha förvärvat 

det genom köp eller som gåva från Strindberg själv någon gång på 1890-talet. 

I manuskriptet till uppsatsen i Framtiden (efter en nyuppordning i februari 2005 av 

kapseln fördelat på dossiéerna 9, 10 och 11) låter sig urskiljas tre olika delar där 

uppdelningen sannolikt speglar den kronologiska gången vid tillkomsten. Den till 

omfånget längsta manuskriptdelen (doss. 9) har som rubrik »China». (blad 1) och 

omfattar 48 blad i folio. Dessa är paginerade 1–46 varpå tillkommer 2 blad (med 

»inskott») paginerade 19b och 23b. I trycket i Framtiden motsvarar denna del i 

manuskriptet ss. 473–90:12, i SV ss. 66–89. Den andra delen – som behandlar det 
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kinesiska språket – är försedd med ett särskilt försättsblad med orden »Om China.» 

varpå följer 11 blad i folio paginerade 1–11. Kina. I Framtidstrycket motsvarar den 

andra manuskriptdelen ss. 490:13–494:34, i SV ss. 89–95. 

Den tredje delen i manuskriptet (doss. 11) – som behandlar Sveriges förbindelser 

med Kina, och vars text som nämnts avsöndrades till en särskild uppsats i 

Kulturhistoriska Studier – omfattar 18 blad i folio paginerade a–u (i serien saknas blad 

paginerade c och n). I Framtidstrycket motsvarar den tredje manuskriptdelen ss. 

494:35–505:42, i SV ss. 9–23. I sak hör till detta manus också 3 blad paginerade 9b, 

11b och 12b jämte ett omfattande spaltkorrektur från tryckningen i Framtiden, 

omfattande ss. 497 rad 11–500 rad 19. I korrekturet har förutom en rad ändringar i den 

redan uppsatta texten gjorts ett tillägg längst ned i form av en handskriven not som 

sedan i trycket uppträder på s. 499 som not 2. Bladet 9b innehåller några allmänna 

resonemang om Kinas förbindelser med jorden i övrigt genom tiderna och kan sägas 

fungera som brygga över från avsnittet om kinesiska språket till den tredje 

manuskriptdelen om Sveriges förbindelser med Kina. 11b och 12b innehåller inskott till 

det avslutande avsnittet i denna tredje del av manuskriptet (blad x och u) som behandlar 

kinesernas kunskap om Sverige och svenskarna.  

Berendsohn har vid sin inventering (s. 50 längst upp) gjort ett misstag och felaktigt 

fört dessa tre blad till andra delen av manuskriptet, dvs. den del som behandlar det 

kinesiska språket. Att misstaget överhuvud kunnat uppstå beror uppenbarligen på att 

denna andra del är paginerad för sig 1–11. Vid en ytlig kontakt med materialet kan man 

då tro att siffrorna 9, 11 och 12 på kompletteringsbladen syftar på paginasiffrorna i detta 

manuskript. Eftersom pagineringen där slutar med 11 drog Berendsohn t.o.m. den 

slutsatsen att där saknades ett blad 12 (som 12b alltså skulle komplettera). Emellertid 

syftar beteckningarna på kompletteringsbladen troligen på nummer som förekom på 

serien av spaltkorrektur vid tryckningen av uppsatsen i Framtiden. På det ovan nämnda 

bevarade spaltkorrekturet uppträder längst upp till höger siffran »10». Ett rimligt 

antagande är att beteckningen 9b på kompletteringsbladet med »bryggan» markerade att 

texten där utgjorde ett inskott till spaltkorrektur »9» och på motsvarande vis 11b och 

12b knöt dessa blad till spaltkorrektur numrerade »11» och »12». 

En granskning av strukturen i Framtidsuppsatsen i sin helhet ger vid handen att den 

tredelning av manuskriptet som ovan redovisats har sin motsvarighet i den tankemässiga 
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kompositionen – eller kanske snarare frånvaron av sammanhållen komposition. En 

upptakt på ca 5 sidor i tidskriftstrycket (s. 473–78, i SV ss. 66–72) behandlar den starka 

invandringen av kineser till en rad länder i Asien, Australien och Amerika som ett 

aktuellt social-politiskt problem. Tonen blir efterhand ganska alarmistisk. Det talas om 

kineserna som »erövrande makt», att amerikaner och ryssar är »i sin rätt, då de driva ut 

honom» och att längre fram i tiden »’den gula frågan’ med skäl [kan] väcka farhågor för 

den västerländska bildningens framtid» (texten s. 71 f.).  

Upptakten mynnar ut i frågan om orsakerna till utvandringen – enligt Strindberg 

råder därvid den största oenighet liksom i uppfattningen om den kinesiska nationens 

framtid. En del hävdar att nationen är dömd till undergång, men, menar Strindberg, det 

»härrör av de sedvanliga fördomarne mot Kina, vilka mest grunda sig på bristande 

kännedom om verkliga förhållandet». Och avsikten är därför att i fortsättningen av 

uppsatsen »bemöta några av de mest oriktiga föreställningarna om det kinesiska folkets 

verkliga ståndpunkt i religiöst, politiskt och socialt hänseende». I praktiken genomför 

Strindberg det här skisserade programmet i det parti av uppsatsen som svarar mot första 

delen av manuskriptet men begränsar sig också till det.  

Han börjar med att understryka att tvärtemot vad det ofta hävdas finns i västerlandet 

efterhand samlad en stor solid kunskap om Kina men att det samtidigt finns spridda en 

rad »oriktiga meningar [– – –], inhämtade huvudsakligast genom missionärer och 

vandrande sjömän». »Irrmeningarna» listar han i huvudsak på följande vis: dels (1) att 

landet »efter en viss blomstring långt tillbaka i tiden» skulle stått stilla, varit avsöndrat 

från övriga världen och inte haft »något inflytande på den stora utvecklingen», dels (2) 

att landet varit präglat av »en fullständig despotism», dels (3) karakteriseras av 

»fullkomlig irreligiositet eller utbildad ateism samt likgiltighet i andliga ting». Han går 

därpå över till att summariskt presentera Kinas politiska historia (SV s. 75 f.) jämte 

statsskick och rättssystem för att därmed styrka att landet varken präglats av 

stillastående (1) – »Kinas historia är med ett ord ett enda stort reformationsarbete» 

(texten s. 76) – eller i sak av despotism (2) (SV s. 77–80). Han rör sig därefter in i den 

religiösa sfären, med klart hållen kurs att avvisa föreställningen att kinesen skulle vara 

irreligiös (3). Avsnittet bjuder på rätt utförliga presentationer av »Kong-Fu-Tse’s 

upphöjda läror» liksom av buddismen och Lao-Tses förkunnelse (SV ss. 80–84) – om 
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de två senare riktningarna är tonen kritisk. Varpå han avslutar med att behandla den 

kristna missionen i Kina (SV ss. 84–89) – hållningen där präglas av klar negativism. 

Med detta har Strindberg egentligen fullgjort det uppdrag han åtagit sig i början av 

uppsatsen – efter upptakten om den kinesiska utvandringen – och har också nått sista 

bladet i första delen av manuskriptet (pag. 46). I själva verket är det motiverat att 

beteckna de textavsnitt som sedan följer som »påhängda» första delen av uppsatsen och 

därför kanske från början inte alls planerade att läggas till. Efter de avslutande raderna 

om Taipingupproret – i vilka avsnittet om den kristna missionen i Kina utmynnar – har 

Strindberg på pag. 46 för övrigt skrivit, tydligen som anvisning till en redigerare på 

förlaget eller tryckeriet: 

     (Forts.) 

 Ett bihang om Litteratur och  

   Språk och Konst. 

 Afslutning.  

Tydligen åsyftar detta »Forts.» andra delen i manuskriptet, med blad paginerade 1–11 

samt försättsblad »Om China.» (motsvarar i trycket SV ss. 89–95). Som ovan nämnts 

behandlas här nästan enbart språket inklusive skriften. Intressant är att Strindberg själv 

betecknar denna del av uppsatsen som »Ett bihang». När han skrev anvisningen har han 

tydligen planerat att där också behandla kinesisk »Konst» – man påminner sig det 

intresse för kinesiskt porslin han ådagalagt vid recensionen av konst-industriella 

utställningen i Dagens Nyheter senvåren samma år (se ovan s. 15 f.). Men därav blev i 

praktiken intet. När den tredje textdelen om Sveriges förbindelser med Kina vid 

omtrycket i Kulturhistoriska Studier avskildes som en uppsats för sig fick bryggan över 

till den i Framtidstrycket i stället lätt bearbetad fungera som avrundning av uppsatsen i 

övrigt och kan väl sägas hyggligt fylla den uppgiften. 

Vad slutligen angår den tredje textdelen om Sveriges relationer till Kina tyder ovan 

redovisade anvisning från Strindberg på pag. 46 på att denna inte var planerad ingå i 

uppsatsen ännu vid den tidpunkt då tanken på »Ett Bihang» om kinesiskt språk, 

litteratur och konst tagit form. I stället bör man räkna med att idén om ett ytterligare 

»bihang» med sådant innehåll sannolikt dök upp och realiserades vid en ännu senare 
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tidpunkt av uppsatsens tillkomsthistoria. För att tränga djupare in i denna process krävs 

emellertid först en orientering om publiceringsorganets karaktär. 

Tidskriften Framtiden 

Tidskriften Framtiden hade en förhistoria bakåt i tiden till åren kring 1870 då den kom 

ut 1868–71 under titel Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling (Lundstedt 2, 

nr 427). När den i slutet av 1876 väcktes till nytt liv fogades till den gamla titeln 

tillägget Ny följd. Som redaktör – eller utgivare som det hette i marknadsföringen – 

fungerade i varje fall formellt samma person som under den tidigare perioden, nämligen 

litteratören Carl von Bergen (1838–97). I en sorts programförklaring undertecknad av 

von Bergen och intagen i nr 1 för 1877 under rubriken »Framtidsutsigter. Några 

inledningsord», hette det, med markering av sambandet bakåt, att »tidskriften 

Framtiden efter en femårig hvila ånyo tager sin plats i ledet bland det offentliga ordets 

stridsmän».  

Som intellektuell engagerade sig von Bergen främst i livsåskådningsdebatt och 

uppträdde som förkämpe för nyprotestantismen, i bestämd motsatsställning till kristen 

ortodoxi. Efterhand, i mitten på 80-talet, då Strindberg hade kontakter med honom i 

samband med Giftasprocessen, hade han hunnit bli spiritist. I sin artikel om von Bergen 

i Svenskt Biografiskt Lexikon – som beskrivningen av honom här ovan bygger på – 

summerar John Landquist hans insatser avfärdande och menar att von Bergen »saknade 

originalitet och skarpsinne», att hans uppsatser »ha intet vetenskapligt värde», att hans 

»stil är banal» och att hans retorik »led gärna av svulst» (SBL 3, 1920–22, s. 449 ff.). 

Ett studium av den nämnda programförklaringen för Framtiden. Ny följd jävar knappast 

Landquists beska omdömen.  

von Bergens egna artiklar och recensioner i tidskriften höll sig inom det filosofiskt-

religiösa området liksom de från en andlig frände till honom K.P. Arnoldson (1844–

1916), efter hand känd som en brinnande förkämpe för fredsrörelsen (1908 belönad med 

delat Nobels fredspris). Betecknande är att von Bergen och Arnoldson uppträder 

tillsammans i slutet av 1877 som redaktörer för en nystartad dagstidning Stockholms 

Morgonblad som dock fick läggas ned redan efter ett par månader (Lundstedt 2, nr 574; 

för Arnoldson se A.B. Carlsson, SBL 2, 1920, s. 248 ff.). 
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För planering av innehåll och val av medarbetare torde förlagsintressena bakom den 

återuppväckta tidskriften ha spelat en mera avgörande roll än von Bergen. Förläggare 

var litteratören Johan Grönstedt (1845–1929) som hunnit skapa sig en viss image i den 

stockholmska förlagsvärlden genom en djärv satsning på att etablera ett ledande 

skönlitterärt månadsmagasin 1874–77 under titeln Nu (Lundstedt 2, nr 511). Främst 

genom att betala ovanligt höga honorar lyckades han knyta till tidskriften de mest 

ansedda svenska diktarna i samtiden som Viktor Rydberg, Carl Snoilsky, Edvard 

Bäckström och Carl David af Wirsén. Parallellt med Nu utgav Grönstedt också en mera 

lättviktig illustrerad månadstidning Eko (Lundstedt 2, nr 522) och experimenterade 

under senare halvåret 1876 med en särskild veckotidning Teater och Musik (Lundstedt 

2, nr 548; kortfattad biografi över Grönstedt i SBL 17, 1967–69, s. 385). I mindre skala 

fungerade han också som bokförläggare – bland hans förlagsartiklar 1876–77 kan man 

bland annat notera två arbeten av Edvard Bäckström, skådespelet Dagward Frey och 

Sånger och berättelser. Sommaren 1876 förde han tydligen över större delen av sina 

förlagsprodukter till ett nyetablerat aktiebolag Nu, med sig själv som direktör (enligt 

Lundstedt 2, nr 411 stadfästes bolagsordningen 22/6 1876).  

Som förläggare av Framtiden. Ny följd stod aktiebolagat Nu och man kan uppfatta 

detta projekt som ett försök från Grönstedts sida att expandera in i en ny del av 

tidskriftmarknaden. Vid marknadsföringen av tidskriften på senhösten 1876 i en serie 

annonser i förläggarföreningens branschorgan hette det bland annat att där skulle 

medverka »ett betydande antal svenska skriftställare på de politiska och sociala 

tidsfrågornas områden samt inom olika grenar af kultur- och literaturhistoriskt, 

naturvetenskapligt, filosofiskt och estetiskt författarskap» (Svensk Bokhandelstidning 

25/11, 2 och 9/12 1876). Till första häftet hade värvats »namnet för dagen» A.E. 

Nordenskiöld, med en uppsats om den svenska metallurgins historia som fortsatte i 

andra häftet. Vid sidan av honom medverkade i de första häftena bl.a. den liberale 

politikern Adolf Hedin, historikerna Carl Silfverstolpe och Hans Hildebrand, 

litteraturhistorikerna Georg Brandes, Valfrid Vasenius och Karl Warburg. Bland övriga 

bidragsgivare förekom också Strindbergs äldre kollegor i KB Richard Bergström och 

Christopher Eichhorn. I det tidigare nämnda månadsmagasinet Nu svarade för övrigt 

Eichhorn för en kort recensionsavdelning där han i början på 1877 tydligen var satt att 
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leverera »puffar» för både Eko och Framtiden under rubriken »Nya Tidskrifter» 

(s. 74 f.). Om Framtiden heter det: 

Den nya följden är, som synes af häftets innehåll, afsedd att sluta sig till det program som 

genom den äldre (1868–71) är ganska väl bekant. Man träffar här omvexlande och väl 

skrifna uppsatser af Utg., V.E. Öman, Nordenskiöld, Vasenius, Hedin, Silfverstolpe. Den 

omständigheten att utg:s inledningsord blifvit föremål för anmärkningar i ett par 

tidningar, som icke gillat hans utfall mot riksdagsmajoritetens hållning, särskildt i 

försvarsfrågan, synes oss vitna om den aktning man hyser för det nya organet och om 

öfvertygelsen att dess ord komma att blifva af inflytande på de bildade och tänkande i 

landet. [Det »utfall mot riksdagsmajoriteten» dvs. lantmannapartiet, som åsyftas, 

dominerar i själva verket von Bergens företal där det bl.a. heter att »’folkpartiet’ med 

pock och trug ställer sin trångsynta uppfattning, sina sjelfviska kraf gent emot en hela 

folkets lifsangelägenhet».]  

Som son till en förmögen vinhandlare i Stockholm – fadern var för övrigt också en 

respekterad aktör i huvudstadens politiska och kommunala liv – hade Grönstedt 

uppenbart god tillgång till riskkapital. I slutet av 1877 försvann han emellertid abrupt 

från den stockholmska förlagsarenan. Hos Karl Otto Bonnier heter det något maliciöst 

att den litterära tidskriften Nu »höll ut i tre år – då voro Grönstedts pengar slut» 

(Bonnier IV, 1931, s. 18). En viktig bakgrund till Grönstedts avhopp var nog att den 

ekonomiska högkonjunktur som präglat större delen av 1870-talet nu höll på att övergå i 

sin motsats vilket också hade följder för bok- och tidningsmarknaden.  

Strindbergs medverkan i Framtiden hade föregåtts av kontakter med Grönstedt som 

förläggare och redaktör av Nu sommaren 1876 – alltså endast några månader innan den 

populärvetenskapliga tidskriften sjösattes. Grönstedt hade då visat sig villig att i sitt 

skönlitterära magasin trycka Strindbergs skådespel Den Fredlöse från 1871 som fram 

till dess legat opublicerat. Förläggaren Sigfrid Flodin som 1870 tagit in Strindbergs 

tidigare pjäs I Rom i sin serie Bibliotek för teatervänner hade tydligen tänkt sig ge ut 

också Den Fredlöse, betalat Strindberg ett obetydligt arvode för denna rätt men sedan 

inställt utgivningen. Dessa omständigheter liksom Grönstedts engagemang i saken 

framgår av ett brev från Strindberg till Flodin 19 juni 1876: 
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 Med Er benägna tillåtelse har jag omsider lyckats befordra enaktspjesen »Den 

Fredlöse» i tryck, hvilket Ni icke ansåg lönande, då den ej var lämplig för 

sällskapsteatern. 

 Herr Johan Grönstedt har varit nog oegennyttig lofva intaga den i Julihäftet af sin 

Tidskrift, men som han anser sig göra lika dålig affär som Herr Flodin, kan han ej ge 

något arvode utan endast betala försäljningssumman. Om denna var 20 eller 30 Kr. 

erinrar jag mig ej nu [– – –].  

 Vigten för mig af att få Den Fredlöse tryckt är för närvarande mycket stor och jag 

anser mig stanna i förbindelse om jag får begagna mig af Ert godhetsfulla tillstånd att 

densamma återköpa. (Brev 21, s. 43 f.) 

Även om Grönstedt sålunda inte verkar ha varit beredd att tillämpa sin omskrivna 

generösa honorarpolitik när han lät Den Fredlöse fylla drygt hälften av julinumret av 

Nu 1876 har man rätt förmoda att Grönstedt efter sin insats att lyfta fram pjäsen i 

dagsljuset som förläggare framstod i ett närmast förklarat ljus för Strindberg och att han 

skulle uppmärksamma Grönstedts nya populärvetenskapliga projekt som en möjlighet 

att få visa framfötterna också åt det hållet.  

Ett brev i början på juni 1877 till Dietrichson vittnar om att Strindberg vid denna tid 

var inställd på att börja avveckla journalistik i dagspressen och i stället söka sig in på 

publicistiska arenor av mera kvalificerad typ för att göra sig gällande som »lärd» expert, 

med behärskning av vissa specialområden. Han undrade i brevet bland annat om han 

kunde »få disponera ett ark i Tidskriften till en historia om Svenska Landskapsmåleriet, 

grundad på egna iakttagelser och belyst af dokument outgifna och förvarade i K. 

Biblioteket». Den tidskrift han syftar på var Tidskrift för bildande konst och 

konstindustri (Lundstedt 2, nr 516) som getts ut 1875–76, med Dietrichson som 

redaktör (se ovan s. 15). Att den ej fortsatte under 1877 utan då lades ner var tydligen 

Strindberg tillsvidare omedveten om. Han fortsatte i brevet att han »djerft nog» hade 

planer att i framtiden utge en »’Svensk Konsthistoria från Frihetstidens slut intill våra 

dagar’» »sedan jag först hunnit vinna den auktoritet man icke får genom att skrifva i 

dagliga tidningar» (Brev 2, s. 10). Strindbergs Kinauppsats i Framtiden – som inleder en 

serie lärda utredningar av honom med fokus på nordöstasien och svenska förbindelser 
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med detta område – bör nog betraktas i samma ljus som trevarna till Dietrichson på det 

konsthistoriska fältet.  

Grönstedt å sin sida torde väl efter förbindelserna med Strindberg om Den Fredlöse 

sommaren 1876 haft klart för sig att denne kunde vara en både villig och användbar 

skribent i Framtiden. Tyvärr är inget distinkt känt om vem som tog initiativet till 

medarbetarskapet, när det beslutades eller när Strindberg började skriva på uppsatsen. 

Det troligaste är väl i varje fall att initiativet kom från Strindberg.  

Förbindelsen uppsatsen och uppdraget att katalogisera  
böcker på kinesiska – komplicerad fråga 

Strindbergs uppdrag som tjänsteman på KB att katalogisera bibliotekets samling av 

böcker på kinesiska är en omskriven episod i hans karriär. Eftersom han verkar ha blivit 

inkopplad på uppdraget – eller kanske snarast kopplat in sig själv på det – just i början 

på 1877 ligger det givetvis nära till hands att tänka sig det var arbetet med 

katalogiseringen som gav honom uppslaget för ämne till Kinauppsatsen i Framtiden. 

Emellertid gör man nog klokt i att därvidlag räkna med möjligheten av mera 

komplicerade orsakssamband.  

Som ovan nämnts (s. 9 f.) kan man redan i Dagens Nyheter-artikeln »Asiatiska 

Museet» i juli 1876 – om orientalisten Carlo Landbergs utställning av föremål från 

utgrävningar i Syrien – notera en vilja hos Strindberg att betona betydelsen för 

europeisk kulturutveckling av impulser från asiatiska folk. I linje med denna hållning 

ligger det perspektiv på klassiskt kinesiskt porslin som präglar hans recension i april och 

maj 1877 av Slöjdföreningens konst-industriella utställning (se ovan s. 16 ff.). Den 

orientering på området som recensionen vittnar om tyder på att det inte var fråga om ett 

alldeles nyförvärvat intresse utan att det gick tillbaka något i tiden. Det finns därför skäl 

påminna om att Strindberg hösten 1875 kom i nära kontakt med disponenten G.H. Stråle 

för Rörstrands porslinsfabrik genom att han »lånats ut» av Klemming för att hjälpa 

Stråle upprätta en katalog över dennes bibliotek inför en försäljning (katalogen trycktes 

i maj 1876). Det intressanta i sammanhanget är att Stråle på fabriken också etablerat ett 

omfattande porslinsmuseum. Enligt brev från Strindberg till Siri von Essen i november 

1875 ville Stråle »äfven ha sitt porslinsmuseum katalogiseradt efter att ha erfarit mitt 
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intresse (ett så fult ord!) för porslin» (Brev 1, s. 257). I en korrespondensartikel till 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i april 1876 berör Strindberg samma projekt 

från Stråle: 

 Brukspatron S., som förut utgivit tvenne arbeten i porslinshistoria, lär ha för avsikt att 

inom en icke avlägsen framtid utgiva en praktfull, illustrerad beskrivning över Rörstrands 

av honom upprättade porslinsmuseum. (SV 4, s. 256.)  

Den uppmärksamhet med vilken det samtida Sverige följde Nordenskiölds expeditioner 

till Norra Ishavet, Sibirien och slutliga genomförande av nordostpassagen åren 1875–80 

har sannolikt betytt åtskilligt för att stimulera fram intresse för Östasien hos den 

aktualitetskänslige Strindberg. Från och med vintern och våren 1876 går det att belägga 

nära umgänge mellan Strindberg och en av Nordenskiölds närmaste medarbetare 

zoologen Anton Stuxberg (1849–1902). Vid expeditionen 1875 hade Stuxberg rönt äran 

att bli Nordenskiölds särskilde följeslagare på tillbakafärden då merparten tog sig hem 

genom Ishavet men Nordenskiöld utstakat för sig själv en mera krävande och strapatsrik 

rutt: först bortåt 200 mil söderut i båt uppför floden Jenisej fram till gränstrakterna av 

Mongoliet och sedan landvägen västerut genom Sibirien fram till Uralbergen.  

Våren 1876 puffar Strindberg då och då i korrespondenserna till GHT för Stuxberg 

och hans bedrifter; han leker t.o.m. med tanken att ge läsarna »en liten interiör från 

vetenskapsakademiens verkstäder, där man nu som bäst ordnar och konserverar de 

dyrbara samlingar, som gjordes däruppe vid Jenisej» (SV 4, s. 249). Man kan för övrigt 

notera att Strindberg i upptakten om den kinesiska utvandringen i Framtidsuppsatsen 

passar på att hänvisa till rön från Nordenskiölds expedition 1875. Det heter där att 

ryssarnas bortdrivande av kineser från Vladivostok 

hindrade dem icke att försöka sin handelslycka på andra punkter och, utgående från 

gränsstationen Kiachta, göra de ofta resor inåt Sibirien, ja så långt västligt, att våra 

Jenisseifarare träffade kinesiske handelsresande på gästgivargårdar långt väster om 

Jenissei. (Texten s. 69.) 
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Beträffande början på uppdraget att katalogisera böcker på kinesiska berättar Strindberg 

själv i Tjänstekvinnans son (1886):  

I handskriftsamlingen stötte han händelsevis på en kinesisk boksamling. Som det var 

tryckta böcker skulle de ej stå bland handskrifterna. Han anmälde dem därför till 

flyttning. 

 – Flytta dem, svarade förmannen, och katalogisera dem om det roar! 

 Orden föll i god jord och Johan kastade sig över kinesiska språket. Själva böckernas 

sällsamma yttre; det gula omslaget, gult som ett sydländskt solsken, och de sköna stora 

karaktärerna som han ej förstod, men vilka uttryckte mänskors tankar lockade honom. 

Underlandet långt bort från Västern, de vises fädernesland, det färgrika livet, den alltid 

dräktiga naturen, tog honom och han dränkte sig, sina förhoppningar, sin förtvivlan i det 

rogivande myskdoftande studiet. Efter ett års huvudsprängande studier avlämnade han 

katalogen icke utan en viss segerglädje. Han var sinolog och hade uteslutande privilegium 

på kinesiska språket. 

 Därpå utvecklade han ämnet och sökte referera det till Sverige på mångahanda sätt, 

sökande i kinesiska litteraturen efter uppgifter om Sverige och svenskar, och i svenska 

litteraturen om Kina och kineser. Resultatet blev en Mémoire som föredrogs i Franska 

Institutet, korrespondens med sinologer kring hela jorden, medalj och ledamotskap av 

lärda sällskap. (SV 21, s. 96 f.) 

Det är motiverat att läsa denna skildring med vaken källkritisk blick. Bland annat därför 

att den är skriven vid en tidpunkt då Strindberg levde som »fri» rabulistisk författare ute 

i Europa och var angelägen om att demonstrera att han egentligen aldrig på allvar satsat 

på en tillvaro som ämbetsman i de lärda verken i Stockholm. I ett avsnitt som föregår 

det citerade heter det visserligen att han letade en »specialitet som han kunde behärska 

suveränt» och därmed hävda sig i biblioteket. Men, fortsätter han, det måste vara »ett 

alldeles neutralt ämne som lockade honom att glömma det närvarande, vilket aldrig 

upphörde att plåga honom». Och »det sökta opiatet» fann han så i kinesiskan, mest 

genom en lycklig slump (SV 21, s. 95 f.).  

Redan skildringen av hur de kinesiska böckernas yttre framkallade bilder hos honom 

av »det färgrika livet, den alltid dräktiga naturen» i »Underlandet» väcker 
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misstänksamhet. Det skulle stämma betydligt bättre med upplevelser av dekoren på 

kinesiskt porslin som han alltså med all sannolikhet stiftat bekantskap med innan han 

började katalogisera kinesiska böcker. Men intressantare är att vid berättelsen om hur 

han »utvecklade» ämnet den sannskyldiga portalen, dvs. uppsatsen i Framtiden, helt har 

försvunnit Vid närmare eftertanke framträder en sannolik förklaring. Uppsatsen passade 

påfallande dåligt in i tesen om de kinesiska studierna som »det sökta opiatet», det som 

»lockade honom att glömma det närvarande». I själva verket tog dess brett upplagda 

upptakt med stor gestik om den kinesiska utvandringen upp högst aktuella social-

politiska problem om kampen mellan raser, nationer och samhällsklasser. 

Den »förman» som enligt Strindberg gav honom katalogiseringsuppdraget verkar ha 

varit Elof Tegnér (1844–1900) som i sina minnen – utmärkta av en genomgående kritisk 

ton mot Strindberg – framställer episoden något annorlunda: 

En tid ville han gälla såsom »sinolog» – för min del tror jag, som i någon grad föranledt 

hans kinesiska studier, att han alldeles icke lärde sig mera af kinesiskt språk och litteratur, 

än hvad som kunde inhemtas af encyklopediska handböcker. Men redan en månad efter 

den dag, då jag visat honom på våra »Sinicae» (jfr hans egen berättelse) voro hans 

anspråk att vara »sinolog» fullfjädrade. (Elof Tegnér, Minnen och Silhouetter, 1974, 

s. 171.) 

Katalogiseringsarbetet: KB-samlingens karaktär 

Åtskilliga av de böcker det gällde hade kommit till KB från Lovisa Ulrikas 

Drottningholmsbibliotek 1854 som en del av en omfattande manuskriptleverans. En 

förteckning (omfattande elva sidor) över denna leverans upptar en stor mängd 

numrerade poster (nr 1–156) över olika manuskript och brevserier (nr 1–140) och 

»Sällsynte tryckte böcker» (nr 141–156). Mitt i manuskript- och brevserierna uppträder 

också ett antal poster som avser böcker på kinesiska, nämligen nr 123–134 och nr 138–

139 eller totalt 14 poster (doss. U: 238, KB).  

Den ovan nämnda kapseln med en serie Strindbergsmanuskript i asiatiska ämnen i 

Vetenskapsakademiens bibliotek innehåller också lämningar från hans arbete med 

katalogisering av kinesiska böcker och manuskript inte endast ägda av KB utan också 
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av Göteborgs museum, Karolinska Institutet och Uppsala universitetsbibliotek (doss. 1–

4; nr 3 består av 11 blad med 20 textsidor och täcker både Göteborgs museum och KB). 

För en närmare beskrivning av dessa lämningar se John Rohnström, »Mysteriet med den 

försvunna kineskatalogen, eller Strindbergs sinologiska studier – ännu en gång» (Bland 

böcker och människor. Bok- och personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 

1 juli 1983, 1983, s. 391 ff.). I regel går det att koppla samman de 14 posterna från 

Lovisa Ulrikas bibliotek med titlar som behandlas av Strindberg i katalogiseringsarbetet. 

De böcker som tillhörde KB återfinns numera genomgående i KB:s deposition av 

kinesiska böcker i Östasiatiska museets bibliotek (förvarade tillsammans med 

Nordenskiölds japanska bibliotek). En del är inbundna i 1700-talsband med Lovisa 

Ulrikas monogram och med hänvisning till Drottningholmsbibliotekets katalog 20 aug. 

1854 (KB). Samma nummer och hänvisning förekommer för övrigt också i en del 

beskrivningar i Strindbergs katalogmaterial.  

Vid sidan av böckerna från Drottningholm ingick i KB:s samling av tryck på 

kinesiska åtskilligt som kommit från andra håll – i själva verket utgjorde dessa 

majoriteten – bl.a. en del verk med påtaglig förbindelse med den kristna missionen. Vid 

arbetet med katalogiseringen har Strindberg tilldelat varje enskild bibliografisk 

tryckenhet en romersk siffra I–XLI. Totalt omfattade alltså den KB-samling av tryck på 

kinesiska som han försökte katalogisera 41 enheter. Vissa av dessa bestod dock av flera 

enskilda böcker. Nr I utgjorde sålunda ett exemplar av vad som ofta går under namnet 

de fem kanoniska böckerna. Strindberg har där tilldelat varje enskild bok en bokstav 

(från a till e) och givit den en egen beskrivning. Detsamma gäller II som omfattar fyra 

böcker med verk i moralfilosofi av Konfucius och hans lärjungar – ofta betecknade som 

de fyra klassiska böckerna. Vidare består XXXI enligt Strindberg av flera »Almanackor, 

större och mindre, med spåböcker, bondepraktikor o.d.» för en rad enskilda år 1748–60. 

Räknar vi ändå av praktiska skäl den senare som en enda enhet utgjorde därmed den 

KB-samling som skulle katalogiseras 48 tryckenheter. 

Det kan vara lämpligt att söka ge en bild av hur dessa böcker/tryck ämnesmässigt 

fördelade sig. Det är därvid motiverat att avskilja de fem kanoniska (de fem »King» i 

Strindbergs transkription) och de fyra klassiska böckerna från de övriga – de bildade en 

korpus som växt fram redan vid mitten av första århundradet f.Kr. och sedan etablerat 

sig som själva grunden i kinesisk bildning. Ämnesmässigt kan ett av de fem kanoniska 
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verken karakteriseras som naturfilosofi (i modern pinyintranskription Yijing, hos 

Strindberg Y-King och inledande konceptkatalogen som I a). En annan Shujing (pinyin) 

resp. Shoo-King hos Strindberg (I b) är historiska annaler, delvis mytiska, en tredje 

Shijing resp. Chi-King eller Shi-King – Strindberg växlar mellan dessa två 

transkriberingar – (I c) utgör en samling av förebildlig poesi i olika stilar och genrer. 

Innehållet i en fjärde Liji resp. Le-Ke (I d) kan beskrivas som statskunskap eller kanske 

mera träffande som en samling av normer i politisk etikett. Den femte slutligen Chunqui 

resp. Ch’un-Ts’ew (I e) är ytterligare ett verk i politisk historia rörande striderna mellan 

kejsare och småkungar kring mitten av första århundradet f.Kr. De fyra klassiska 

böckerna – med sammanfattande namn kallade t.ex. Sje-Schu i Strindbergs samtid (av 

tyska sinologer); numera gängse transkribering torde vara Si Shu – kan alla beskrivas 

som verk i moralfilosofi. 

Av de övriga böckerna i KB-samlingen verkar enligt Strindbergs ofta sparsamma 

noteringar – kombinerade med vad som framgår av litteratur om traditionell kinesisk 

kultur – sex kunna beskrivas som dels elementära läroböcker i kinesiska skriftspråket 

för skolbruk (III »De Tusen ordens Bok»; IV »Kommentar till föregående»; V »Den 

trimetriska klassikern»; XVI »Den Östra Trädgårdens skiftande kunskaper [– – –] Abc- 

och läsebok med illustrationer», dels antologier och encyklopedier i stort troligen 

byggande på – väl delvis kommenterade – utdrag ur ovan nämnda hallstämplade korpus 

(VII »Dygdeläran förklarad i bilder»; XIII »En bok om tiotusen kostbara ting»). Ett verk 

skall lära barn räkna (XVII) medan ett annat är en kalender med de sju planeterna (XII). 

Tre böcker verkar kunna karakteriseras som verk i politisk historia (XV, XXIII, XXX; 

det sistnämnda med en mängd kejsarporträtt och korta biografier). Två är geografiska 

verk: nr XXII en beskrivning över Kanton och nr XXXVIII en »Universal Geografi» – 

dvs. i princip täckande hela världen – tillkommen vid 1800-talets mitt och en av de 

böcker Strindberg särskilt intresserade sig för (se nedan). Ett sjöpass för »utgående från 

Canton» gällande ett svenskt ostindiskt fartyg (»Göteborg») från 1700-talets mitt 

(XXV) kanske också kan räknas till området geografi. Fem böcker går att föra till 

konsthantverk. Det är tre handböcker i teckning och målning (XXXIII, XXXIV, 

XXXV) och två i brodering (IX, XXXII). Tre verk tillhör naturalhistoria och medicin 

(XXVII, XXVIII, XXIX). Dessa senare tillhörde liksom den nämnda universalgeografin 

böcker som Strindberg studerade grundligt (se nedan). Sju böcker kan föras till området 
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kristen uppbyggelselitteratur m.m. varvid märks översättningar av Gamla och Nya 

testamentena (XXXVI, XXXVII), en katolsk andaktsbok (XI), en parafras på Fader Vår 

och en traktat som visar att det endast finns en Gud (XIX, XX, XXI, XXXIX). 

Slutligen märks fem skönlitterära verk varav troligen fyra romaner ur en kanon av 

erkända mästare (VI,VII, XIV, XLI) och dessutom en bok med folkliga visor på 

Kantondialekt (XXIV). För tre böcker saknas kommentarer från Strindberg som 

möjliggör bestämning av fack (X, XXVI, XL). 

Katalogiseringsarbetet: samband med boklån från KB 

Vid vilken tidpunkt började Strindberg syssla med uppgiften att katalogisera de 

kinesiska böckerna på KB? Uno Willers har påpekat att han den 3 mars 1877 för första 

gången lånade hem en handbok i kinesiska från KB, nämligen den österrikiske 

sinologen S. Endlichers verk Anfangsgründe der chinesischen Grammatik (1845). 

Willers fortsätter: »Det blev emellertid upptakten till en mycket flitig hemlåning inom 

detta område – antalet uppgår för åren 1877 och 1878 till ett drygt trettiotal volymer 

(U. Willers, Från slottsflygeln till Humlegården. August Strindberg som biblioteksman, 

1962, s. 63). Listorna över Strindbergs hemlån från KB är förvisso av centralt intresse 

vid försök både att spåra hans beroende av litteratur på olika specialområden och att 

tidfästa gången i hans eget författande. Vad gäller det kinesisk-asiatiska området gör 

man vid analysen klokt i att skilja mellan lån av hjälpmedel med begränsad inriktning 

på det språkliga och lån av litteratur av annan typ (gällande Kinas politiska historia, 

statsskick, religiösa liv etc.). Man kan notera (Lindström 1990, s. 19 f.) att Strindbergs 

första lån efter Endlichers grammatik kommer först en månad senare (2/4). De gällde då 

dels en ordbok av en fransk sinolog Joseph de Guignes d.y. (1813) och en grammatik av 

en annan fransk sinolog J.P. Abel-Rémusat, Élémens de la grammaire chinoise (1822). 

Den senare boken förvärvade för övrigt Strindberg ett eget exemplar av – den fanns 

nämligen i hans bibliotek 1883 (Lindström 1977, s. 24). Men han lånade samtidigt två 

verk av annan typ med inriktning på Kina: en översättning till tyska (1836) av 

orientalisten K.F. Neumann av en encyklopedisk lärobok för kinesisk ungdom och en 

reseskildring av engelsmannen F.E. Forbes, Five years in China, from 1842 to 1847 

(1848).  
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Under senare hälften av april lånade Strindberg (18/4) ett omfattande allmänt 

orienterande verk i två delar om Kina – i tysk översättning – skriven av den 

amerikanska missionären S.W. Williams, Das Reich der Mitte (1852–53). Ur detta visar 

Strindberg sig ha hämtat en del uppgifter i sin Kinauppsats, främst i andra avsnittet om 

språket (mera därom nedan). Några dagar senare (23/4) lånade han ett verk av 

grammatisk typ (skrivet på latin) av en fransk sinolog E. Fourmont från 1700-talet, och 

samma dag två andra arbeten: W. Schott, Entwurf einer Beschreibung der chinesischen 

Litteratur (1854) och L. Carré, L’ancien Orient. I (1874). Från sista dagarna i april är 

registrerade ytterligare två lån. Nämligen dels en reseskildring i svensk översättning av 

en fransk missionär E.R. Huc, Resa i Kina (1864) som Strindberg utnyttjat på 

åtminstone två olika ställen i den första delen i Framtidsuppsatsen. Och dels (30/4) 

ytterligare ett verk av Abel-Rémusat, Essai sur la langue et la littérature chinoises 

(1811). Den 2 maj lånade han två olika verk. Dels ett med språklig inriktning: Stanislaus 

Julien, Syntax nouvelle de la langue chinoise. I (1869). Dels ett arbete av samma 

allmänna typ som ovan nämnda verk av S.W. Williams, skrivet av engelsmannen 

J.F. Davis, med förflutet som hög brittisk ämbetsman i Bortre Orienten: China. 1–2 

(också det i tysk översättning; 1839). Vid flera avsnitt i Framtidsuppsatsens första del 

visar sig Strindberg nära följa framställningen hos Davis. Fram till 9 juni – alltså en 

dryg månad – är det sedan uppehåll i Strindbergs hemlån av böcker med inriktning på 

Kina. 

Det är givetvis inte möjligt att enbart från här redovisade iakttagelser om Strindbergs 

boklån dra några bestämda slutsatser om vare sig när han började syssla med 

katalogiseringen av kinesiska böcker eller när han började sammanställa material för 

Kinauppsatsen i Framtiden. Men det verkar i alla fall rimligt att tänka sig att lånet av 

Endlichers grammatik i början på mars 1877 bottnar i en strävan att orientera sig i 

kinesiskan som har samband med katalogiseringen och att lånen av de andra språkliga 

redskapen i början på april markerar vidare steg på denna väg. Det bör för övrigt i 

sammanhanget påpekas att Strindberg i sitt eget bibliotek 1883 ägde en så sent som 

1874 på engelska i London utkommen elementär grammatik (endast 48 s. i oktav) av 

den franske orientalisten Léon de Rosny (1837–1916), A Grammar of the Chinese 

language. Det var en bok som inte verkar ha köpts in till KB och som Strindberg alltså 

inte kan ha lärt känna där men som han ändå tar upp på en lista över hjälpmedel att lära 
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sig kinesiska i Framtidsuppsatsen (texten s. 91). I Strindbergs efterlämnade bibliotek 

från 1912 finns ett exemplar av boken – inköpt i Looströms & Komp.:s bokhandel i 

Stockholm, etablerad nyåret 1875 – som bär spår av flitig användning och som inte 

osannolikt övervintrat från hans tidiga brottning med kinesiskan på 1870-talet. 

Expansionen av lånen under senare delen av april och början av maj mera mot 

allmänorienterande verk om Kina är möjliga att tyda som inriktning på att spåra och 

samla material som kunde vara matnyttigt för en framställning som svarar mot första 

delen av uppsatsen i Framtiden. 

Katalogiseringsarbetet: tidiga spår i artiklar och brev 

Vad gäller katalogiseringen av KB-böckerna går det spåra några notiser av intresse för 

tidfästningen. I första artikeln om Porslinsbilder publicerad i Dagens Nyheter den 28 

april 1877 framhöll Strindberg att kineserna ingalunda saknade »sinne för det 

karakteristiska i naturen»: 

men långt ifrån är detta förhållandet, därom kan deras botaniska och zoologiska 

encyklopedier, där exempelvis fåglar äro likaså noggrant kopierade efter naturen som 

Wrights berömda fiskar, där fjällen äro räknade, men på samma gång försatta i de mest 

livliga naturliga ställningar, hängande på kvistar, klättrande, flygande, kyssande varandra 

i luften etc. (Texten s. 153.)  

Med följande fotnot – som ströks vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier – ville 

Strindberg påtagligen styrka sin sakkunskap: »En Materia medica, af hvilken några 

volymer finnas i k. bibl. Sthm, har tjenat förf.» I praktiken gäller hänvisningen 

uppenbart kinesiska böcker med naturalhistoriskt innehåll som kommit till KB från 

Drottningholmsbiblioteket och alltså tillhörde det som skulle katalogiseras. I det ovan 

nämnda katalogkonceptet i kapseln i Vetenskapsakademiens bibliotek har Strindberg 

identifierat två olika böcker som upplagor av det klassiska verket på området – 

publicerat första gången 1596 – Bencao gangmu (pinyintranskription) resp. Pen-Tsao-

Kang-Mou (transkription hos Strindberg) och tilldelat dem nr XXVIII och XXIX (3:12–

13). Om det senare numret har Strindberg skrivit bl.a.: »Bunden i Franskt band. På 
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ryggen Chines. Medicin. (Drottningholms. Bibl. Kat. N:o 124.)». Från Drottningholm 

hade också kommit till KB en tredje bok med naturalhistoriskt innehåll (Pen-Tsao-

Meng-Chuan; enligt Strindbergs transkription) som var en föregångare till ovan nämnda 

klassiker och delvis tjänat som underlag vid dess kompilering. Denna bok har 

Strindberg tilldelat nr XXVII, angett att den motsvarar nr 123 i 

Drottningholmskatalogen och tillagt: »Bunden i ett Europeiskt kalfskinnsband. På 

ryggen: Gamla Chinesiska Medicin. På första häftets perm: Medicinbok. 4000 åhr (?) 

gammal» (3:12). Noten i Dagens Nyheter-artikeln vittnar om att Strindberg vid det laget 

hunnit få ett visst grepp om åtminstone dessa naturalhistoriska verk som han 

fortsättningsvis kom ägna ett påtagligt intresse (se nedan). 

Till sin äldre kollega och beskyddare på KB Richard Bergström skrev Strindberg den 

18 maj 1877 och bad få bjuda honom på några dikter – det sista ordet givet i kinesisk 

skrift – »författade tvåtusen år före verldens skapelse eller så omkring». Troligen är det 

fråga om översättningsförsök ur Shijing, den samling av åtminstone delvis uråldrig 

kinesisk poesi som utgjorde en av de ovan nämnda fem kanoniska böckerna och alltså 

ingick i KB-samlingen (i Strindbergs katalogkoncept I c). Troligen är det i förbindelse 

med katalogiseringen av boken som Strindberg också prövat på att söka förstå och 

översätta några verser, väl för att imponera på Bergström.  

I andra delen av uppsatsen i Framtiden utnyttjar han för övrigt boken i samma anda. 

»Följande vers ur Schi-King», heter det där, »må tjäna som ett lättare exempel på den 

sammanträngda klassiska stilen, vilken skiljer sig rätt betydligt från den rikare 

moderna». Han anför därpå ett poem bestående av 16 kinesiska skrifttecken, resonerar 

om betydelsen av varje enskilt tecken och hur innebörderna skall sammanfogas för att 

sluta med en »fri» översättning till svenska på fyra rader (texten s. 94 f.). Det hela gör 

ett både elegant och kunnigt intryck. John Rohnström kunde emellertid avslöja (1983, 

s. 404) att Strindberg i praktiken utnyttjat en tolkning av samma rader till franska av 

Abel-Rémusat i Élémens de la grammaire chinoise som han haft till hemlån den 2 april 

1877 (se ovan s. 49). I manuskriptet till uppsatsen har Strindberg faktiskt varit beredd 

att bekänna färg och redovisa sitt beroende. Efter att ha presenterat sin översättning till 

svenska fortsätter han nämligen »Eller efter Rémusat» varpå citeras dennes tolkning på 

franska (pag. 10). Sedan ångrade han sig tydligen och strök referensen till fransmannen. 
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Katalogiseringsarbetet: brevkontakter med utländska sinologer 

Hösten 1877 firade Uppsala universitet sitt 400-årsjubileum bl.a. med att kalla en rad 

utländska vetenskapsmän till hedersdoktorer. Till skaran hörde den norske läkaren och 

amatörsinologen Thomas Blich (1810–79). Efter festdagarna i Uppsala 5–7 september 

passade Blich på att besöka Stockholm och stiftade då bekantskap med Strindberg innan 

han återvände till Drammen där han sedan länge var verksam som provinsialläkare 

(»landsfysicus»). I uppteckningar av minnen om sin far ett par decennier senare berör 

hans äldsta dotter Caroline (1839–1918) – som jämte en yngre syster deltog i resan – 

besöket i Stockholm fast tyvärr ytterst summariskt: »Efter festen var vi ogsaa nogle 

dage i Stockholm» (MS 8:o. 2806:1, »Lidt hjemmefra»; ca 100 s., undertecknade 

Christiania 19/11 1896 Caroline Blich; Nasjonalbiblioteket, Oslo; för Blichs biografi se 

J.B. Halvorsen, Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880. B. 1, 1885, s. 351 f.). Men med 

hjälp av listningen av »Anmälde resande» i samtida press går det fastställa att Blich i 

mitten på veckan efter jubileumsfesten tagit in på Hôtel Rydberg (Nya Dagligt 

Allehanda onsd. 12/9 1877). Efter hemkomsten till Drammen berörde Blich i brev den 

28 september 1877 till Strindberg vistelsen i Stockholm: 

Mine Döttre og jeg leve fremdeles i Erindringen om Svensk Venlighed og Svensk 

Gjestfrihed, og vi ville aldrig glemme det behagelige Ophold, vi have havt i Upsala og 

Stockholm, og ikke mindst det Bekjendtskab, jeg har gjort med min höitærede Ven og 

Broder, Amanuensen ved kungl. Bibliotheket August Strindberg.  

Av breven från Blich till Strindberg 1877–79 (Mörnerarkivet, Örebro 

universitetsbibliotek) kan man sluta att Strindberg redan under Blichs vistelse i 

Stockholm förstått att han i den norske läkaren mött en person som kunde bli till stor 

nytta på det sinologiska fältet. Det framgår att han fått Blich att göra en avskrift ur en av 

KB:s kinesiska böcker – »som jeg tog en Afskrift af» heter det den 26 oktober 1877 i 

brev från Blich – som Strindberg då och en tid framöver intresserade sig särskilt för. 

Boken är betecknad med nr XXIV i Strindbergs katalogkoncept och innehåller tydligen 

– som redan nämnts ovan – en samling folkliga visor från Kanton. Avsikten med 

avskriften var att Blich skulle försöka hjälpa till att översätta visan – av Blich 28 
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september 1877 kallad »Landsbypigens Skjemtvise». Bakgrunden till Strindbergs 

intresse för boken var tydligen att han trodde sig om att kunna tolka ett antal av visorna 

i den och samla till en antologi. Som spår efter dessa planer finns i Mörnerarkivet 

bevarade en mängd lappar med ordlistor och tolkningsfragment samt ett skrivhäfte där 

omslaget bär texten »Chansons Populaires / Recueillées / par / Ngo-Ngáy-Tang. / 

Traduction / du / Chinois / par / Aug: Strindberg» (jfr B. Meidal i Brev 21, s. 50). Som 

redan Rohnström (1983, s. 405 f.) framhållit och utförligt belyst handlar i själva verket 

en betydande del av korrespondensen mellan Blich och Strindberg om försöken att 

översätta dessa visor varvid Blich upprepade gånger försöker förmå den andre att inte 

spilla sina krafter på detta företag såsom alltför komplicerat. »Jeg beklager, at Du har 

kastet Din Elsk paa de Cantonesiske Viser – Din Ihærdighed var en bedre Gjenstand 

værd» heter det sålunda 12 februari 1878 och en vecka senare (20/2): »Gid Du ikke maa 

ende i et Daarhuen [?]!». Inte desto mindre fortsätter Blich att söka bistå med tolkningar 

av bitar ur ett par andra av dessa visor. 

Tonen i Blichs första brev låter ana att de två redan under samvaron i Stockholm 

kommit på god fot med varandra. Och Strindberg var påtagligen angelägen om att visa 

att han som tjänsteman på KB kunde vara en nyttig kontakt för Blich som behövde få 

låna till Drammen en fransk översättning av en kinesisk roman. Blich ville tydligen 

utnyttja denna som hjälpinstrument vid läsningen av romanen på originalspråket. 

Strindberg påtog sig att därvid sköta de formalia som var nödvändiga vid utlåningen. 

Men när det gällde det sinologiska i sak är det helt uppenbart att Blich genomgående var 

den givande och Strindberg den tagande. Tyvärr är det endast ena ledet i deras 

korrespondens som är i behåll – Blichs brev till Strindberg 1877–79 (14 stycken 

inklusive ett från dottern Caroline) – medan Strindbergs brev till Blich verkar vara 

förkomna. För att bedöma på vilka punkter Strindberg sökte hjälp av Blich är man 

därvid hänvisad till att söka dra slutsatser utifrån norrmannens svarsbrev, en metod som 

givetvis rymmer åtskilliga moment av osäkerhet. 

Vad gäller Strindbergs arbete med katalogisering verkar han redan från första stund 

ha sökt hjälp hos Blich. Det ovan citerade brevet 28 september 1877, med tacket för 

samvaron i Stockholm, innehöll också svar på frågor i ett brev som Blich mottagit 

samma dag. En av frågorna avsåg just tolkningen av titeln på en bok, i detta fall dock 

inte en bok i KB:s samling utan en som tillhörde Göteborgs museum. Strindberg hade 
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nämligen sommaren 1877 inlett en aktion att inventera och katalogisera förrådet av 

böcker på kinesiska också i andra offentliga bibliotek än KB, delvis motiverat som stöd 

vid identifiering av enskilda böcker på KB (jfr Brev 21, s. 47). Den som förestod 

Göteborgs museum hade varit villig att för ändamålet såsom tillfälligt lån sända över 

institutionens lilla samling till KB. Den välvillige föreståndaren var för övrigt docenten 

C.D. af Wirsén, pikant nog med tanke på de redan några år senare inflammerade 

relationerna mellan honom och Strindberg. Hänvisande till skrivelse från Strindberg den 

18 juli svarade Magnus Lagerberg (1844–1920) – ombudsman vid museet – den 23 juli 

att en låda med åtta kinesiska böcker avgått och att han emotsåg kvitto (Mörnerarkivet; 

jfr Brev 21, s. 52). 

Utkast av Strindberg till katalog över de göteborgska böckerna (numrerade I–VIII) 

finns som nämnts bevarade tillsammans med bladen gällande KB-samlingen i doss. nr 3 

i VA-kapseln (jfr Rohnström 1983, s. 391). Strindbergs huvudbry avsåg uppenbart en 

bok han betecknat med romersk III. I sitt frågebrev till Blich har han tydligen skrivit av 

en serie kinesiska bokstäver på titelbladet. I sitt svar transkriberar Blich dem som »sen 

tseng ka wen sse tschung lin» och föreslår som översättning »En skjön Samling (schung 

lin) af nye Tillæg til Opsatser (sse) i klassisk (ka) Stil». På sitt utkast till katalogblad har 

Strindberg i stort följt Blich både vad gäller transkribering och översättning. Den senare 

lyder hos Strindberg: »En vacker samling nya tillägg till gamla historier». Till det har 

han fogat: »Utdrag och utläggning af de klassiska böckerna; en s.k. Historie-Kalender. 

8:o 1–4. / [Gåfva af Arthur Seaton]».  

Den 23 oktober 1877 begärde Strindberg enligt Blichs brev (26/10) »mit Svar ’saa 

fort jeg kan’» rörande innebörden av några skrifttecken som föregick själva titeln på en 

upplaga av den klassiska kinesiska naturalhistorien (nr XXVIII eller XXIX i KB-

samlingen; se ovan). Blich trodde det var antingen »Udgiverens eller 

Bokhandlerfirmæts Navn».  

En bit in på det nya året (svar från Blich 12/2 1878) har Strindberg sökt hjälp vid 

transkribering och översättning av titlar på tre böcker i KB-samlingen som kan 

identifieras som nr VI, IX och X. Vid nr IX har Strindberg skrivit in en tolkning som 

ligger nära vad Blich kommit fram till: Blich »Quindelige Brodeer-Mönstre», 

Strindberg »Mönsterbok att sy och brodera efter». Vid nr X har Strindberg infört en 

transkription som svarar mot Blichs men avstått från varje översättning av titeln – Blich 
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tänkte sig »Uddrag (Lesefrüchte) af tusinde (forskellige) skrifter». Vid nr VI har 

Strindberg förfarit på likartat sätt, dvs. infört samma transkription som Blich men 

utelämnat översättning. Blich hade där påpekat att de tre skrivtecknen »er jo ligefrem 

Samling af Himlens Blomster; men det er jo muligt, at det er Nomina propria». Och han 

trodde att författaren eller kommentatorn till en välkänd kinesisk roman »De to 

Cousiner» burit detta namn. Blichs resonemang innebar ju en varning mot att uppfatta 

de tre tecknen som titel och det var kanske därför Strindberg avstod från att införa en 

sådan överhuvud på nr VI. Däremot har han skrivit i högra marginalen: »Uppgifves vara 

den 7:de [följer tre kinesiska skrifttecken vilka torde syfta på den etablerade kanon av 

erkända mästerverk inom romangenren]». Troligen är det Blichs brevsvar som ligger 

bakom denna notering. 

Vid sidan av kontakterna med Blich hade Strindberg tidigt också lyckats upprätta 

förbindelse med en professionell fransk sinolog, markisen Marie-Jean-Léon d’Hervey 

de Saint-Denys (1822–1892). D’Hervey var professor i kinesiska vid Collège de France 

från 1874 och medlem av franska l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres – en 

motsvarighet till den svenska Vitterhetsakademien – från februari 1878 (Dictionnaire de 

Biographie Française. 17, 1986–89, spalt 1149). Vid mitten av 1890-talet omnämnde 

Strindberg den då avlidne d’Hervey i brev till sin franske översättare Georges Loiseau 

som »min mästare (per korrespondens) i det kinesiska språket» och till Birger Mörner 

som »min lärare per post som Du vet» (Brev 10, ss. 18, 68).  

Emellertid saknas i stort sett källmaterial för att beskriva och bedöma fransmannens 

roll för utvecklingen av Strindbergs kompetens som sinolog. Av d’Herveys brev till 

Strindberg under denna period finns i behåll endast två från senvåren 1878 gällande den 

bearbetning på franska av tredje delen av Framtidsuppsatsen som Strindberg då sände 

över till Paris (Mörnerarkivet). En serie andra brev – okänt hur många – fanns i behåll 

hos Strindberg ännu i början på 1890-talet. 1894 gjorde emellertid Strindberg ett 

misslyckat försök att via Mörner och svenska beskickningen i Paris från d’Herveys änka 

återfå sina egna brev i utbyte mot markisens till honom. Änkan tog emot och behöll 

sviten av skrivelser från hennes man men meddelade samtidigt legationssekreteraren att 

Strindbergs brev »beklagligtvis ingenstädes står att återfinna» (Brev 10, ss. 68, 279; 

svenska beskickningens i Paris arkiv, vol. 209, vol. 217, Riksarkivet).  
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Redan att fastställa exakt när Strindberg inledde brevväxling med parisprofessorn i 

kinesiska visar sig svårt. Det första säkra belägget på etablerad kontakt är egentligen ett 

brev 14 april 1878 till Strindberg. Det är inte från d’Hervey själv men från Henri 

Cordier (1849–1925), en yngre fransk sinolog som hade ett nära samarbete med 

d’Hervey och var i färd med att ge ut en ambitiös bibliografi på området (Bibliotheca 

Sinica). Enligt brevet hade d’Hervey uppmärksammat Cordier på att i det bibliotek där 

Strindberg var verksam fanns en serie ordböcker i handskrift, författade av 

missionerande jesuiter i Peking en gång i tiden, liksom troligen också andra manuskript 

rörande Kina (Cordier t. Strindberg 16/4 1878, Mörnerarkivet). I VA-kapseln finns 

bland Strindbergs katalogkoncept över tryckta böcker på kinesiska mycket riktigt också 

tre blad med fem textsidor som avser KB-manuskript på kinesiska (3:17–21). Strindberg 

har där – genomgående på franska – listat och beskrivit åtta ordböcker (A–H) och 

dessutom en kinesisk grammatik (bunden, 146 s. i 4:o) samt fyra broscherade häften av 

ovisst innehåll och växlande sidantal (14–89) som åtminstone tycks ha kommit till KB 

från C.G. Tessin. Två av ordböckerna (G–H) har Strindberg tydligen bedömt sakna 

intresse för sinologerna i Paris. Det gäller dels en kortfattad (36 s.) latinsk-kinesisk 

ordbok i medicin som en Samuel Lind gjort i Kanton och som ingått i 

Drottningholmsbiblioteket (nr 133), dels en »Chinesisk Orda-Bok» (70 s. i 4:o) som en 

tidigare tjänsteman på KB Johan Eric Ringström (1746–1819) färdigställt 1813. Den 

senare ordboken omnämnde Strindberg däremot i Framtids-uppsatsen – jämte uppgifter 

om Ringströms levnadsbana – liksom också den kinesiska grammatiken (texten s. 17 f.). 

De andra sex ordböckerna (A–F) upptas i Cordiers ovan nämnda bibliografi, med 

inledande referens till Strindberg och beledsagade av en del av uppgifterna i hans 

konceptblad om bl.a. sidantal och antal upptagna kinesiska skrifttecken (Henri Cordier, 

Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’Empire 

Chinois. Tome premier, 1881, spalt 750; jfr SV 4, s. 517 ff.; Brev 21, s. 54 not 3).  

Den givna slutsatsen från uppgiften i Cordiers brev till Strindberg i mitten på april 

1878 är att d’Hervey byggde på information som han fått från Strindberg senast i april 

1878. I den korrespondens som nu utvecklades efter Cordiers propos mellan honom och 

Strindberg – och som lyckligtvis finns bevarad i sin helhet – serverade emellertid 

Strindberg (1/5 1878) en särdeles intressant uppgift, samtidigt som han gav Cordier de 

begärda närmare upplysningarna om ordböckerna. Strindberg uppger här att han redan 
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för ett år sedan sänt »calques» (’kalkeringar’) av ordböckerna till d’Hervey (Brev 21, 

s. 53). Det skulle innebära att Strindberg senast i maj 1877 inlett brevförbindelse med 

markisen. Redan i sitt första brev (21/4 1878) till Cordier hade Strindberg för övrigt bett 

denne till d’Hervey framföra sin tacksamhet för hur d’Hervey hade underlättat hans ofta 

svåra mödor, såsom sinolog levande helt isolerad (Brev 21, s. 47). Det är ju ordalag som 

tyder på en förbindelse utsträckt en bit bakåt i tiden.  

Det finns inte heller någon rimlig grund ifrågasätta Strindbergs uppgift om den 

tidpunkt han sänt kalkeringarna till d’Hervey. Men kanske har kontakterna med 

fransmännen mera gått i vågor än varit kontinuerliga under perioden. I varje fall kan 

man notera att under de åtta månader från september 1877 till mitten på maj 1878 då 

Blich och Strindberg hade täta förbindelser (tio brev från Blich) saknas varje 

hänsyftning på att Strindberg samtidigt skulle korresponderat med en ledande 

internationell expert på området. Först på senhösten 1878 – korrespondensen mellan 

norrmannen och Strindberg hade då legat nere sedan mitten på maj samma år – 

uppträder denna typ av referenser i Blichs skrivelser. Det framgår då att Strindberg i 

brev 10 november anförtrott Blich att han till d’Hervey sänt en översättning ur visboken 

från Kanton – givetvis för bedömning om Strindberg kunnat någorlunda korrekt tolka 

den kinesiska texten. Tydligen upplevde Strindberg fransmannens svar som nedslående 

och Blich sökte trösta honom:  

Det gjör mig ondt, at alt Dit Arbeide med Oversættelsen af de Cantonesiske Viser er 

gaaet op i Vind; dog er maaskee Marquis d’Hervey de St Denis’e Breve ikke saa 

ildespaaende, og Din Læsning gjennem Linierne altfor begjerlig efter at finde en eller 

anden arrière pensée [baktanke] som maaskee slet ikke existerer. (Blich t. Strindberg 

15/11 1878, Mörnerarkivet.) 

Blich fick nu från Strindberg (22/11) ta del av en översättning av samma kärleksvisa 

gjord av d’Hervey och försedd med noter varvid norrmannen fyllde större delen av sitt 

svarsbrev (30/11) med kommentarer till aktstycket. Just när det gäller boken med 

Kantonvisorna (XXIV) finns också markerat i Strindbergs katalogkoncept att d’Hervey 

assisterat i det bibliografiska arbetet. Under sex kinesiska skrifttecken följer 

transkriberingen »Tsing-Tsuen-Chau-Ko-Fsou Toi» som troligen redan den härstammar 
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från d’Hervey. Därpå kommer en tolkning av titeln på franska »Choix de chansons des 

montagnes. Recueil original» (’Urval av bergsvisor. Originalsamling’), följd av 

d’Herveys namn, dvs. tolkningen av titeln attribueras uttryckligen till honom. Men till 

yttermera visso kommer sedan ett tiotal rader på franska som förklarar att kineserna 

med bergsvisor eller bergsvandrarvisor menar detsamma som på franska kallas 

»chansons populaires» (’folkliga visor’), dvs. mer eller mindre fria visor som rör »sujets 

familiers» (’vardagliga ämnen’) etc. Och under denna utläggning möter vi än en gång 

d’Herveys namn.  

På motsvarande vis redovisas d’Herveys bibliografiska insats beträffande en katolsk 

andaktsbok från förra hälften av 1700-talet (nr XI), inkluderande en beskrivning av 

innehållet och angivande av författaren (en jesuit i Peking). Rimligen är dessa notiser 

utdrag gjorda ur svarsbrev från d’Hervey där denne på ungefär samma vis som Blich 

bistått med att söka identifiera böcker utifrån de kinesiska skrifttecken på titelbladet 

som Strindberg kopierat och översänt i ett frågebrev. Notiserna tillskrivna d’Hervey i 

katalogkonceptet är tyvärr inte daterade men det verkar rätt troligt att den som gäller 

Kantonvisorna har samband med det tillfälle då Strindberg underkastade en av sina 

tolkningar d’Herveys omdöme, dvs. härrör från hösten 1878. 

Katalogiseringsarbetet: fastställande och tolkningar av titlar   
med hjälp av lexikon 

Innan Strindberg anropade sina sinologiska kontakter av typ d’Hervey och Blich om 

hjälp att identifiera en bok har han säkerligen först – fast förgäves – sökt klara upp 

problemen på egen hand, med anlitande av andra metoder. Utifrån det i samtiden 

etablerade systemet att upprätta bibliotekskataloger gällde att för den enskilda boken 

ange ett begränsat antal uppgifter: titel, författare och/eller utgivare, omfång, format, 

tryckår, tryckort. Av Strindbergs katalogkoncept framgår också att det i princip varit 

dessa uppgifter han försökt fastställa för de böcker på kinesiska som han påträffat i de 

olika bibliotekens samlingar.  

Han inleder genomgående katalogposten för varje bok med en rad kinesiska tecken 

där han tydligen gör anspråk på att servera titeln på boken. Att genomföra denna uppgift 

var förknippad med olika problem. I första hand gällde det att lokalisera titeln i själva 
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boken. Troligen har Strindberg därvid – liksom i andra avseenden – haft nytta av Abel-

Rémusats Élémens de la grammaire chinoise (1822) som han lånat redan 2 april 1877 på 

KB och därefter förvärvat ett eget exemplar av (se ovan ss. 49, 52). Rémusat (1788–

1832) var sedan 1814 professor i kinesiska vid den då nyinrättade professuren i ämnet 

vid Collège de France och hans grammatik – närmast avsedd som ett substitut eller 

komplement till hans muntliga undervisning – gör intryck av att vara ett pedagogiskt 

mästarprov. I ett särskilt litet avsnitt (s. 169 ff.) redogör Rémusat för hur kinesiska 

böcker är organiserade. Han omtalar där bl.a. att få kinesiska böcker har titelsida 

(frontespis) men när en sådan finns ger den titeln i stora bokstäver. Han anger vidare var 

på titelsidan man kan räkna med att finna författarens eller utgivarens namn och vidare 

tidpunkt för publiceringen etc. När det gäller titeln påpekar han vidare »att den alltid är 

placerad på första raden i varje avdelning (division) och reproducerad som löpande titel, 

med angivande av del eller sektion och nummer på sidan, på det ställe där bladet är 

vikt» (kursiv här). I stort samma information fanns för övrigt tillgänglig i kap. 10 (s. 

477) i S. Wells Williams The Middle Kingdom, lånad från KB av Strindberg 18 april 

1877 i tysk översättning (se ovan s. 50). Med hjälp av dessa tips – vilkas bärighet har 

kontrollerats och styrkts vid stickprov i de böcker Strindberg försökte katalogisera – bör 

det i regel ha varit relativt enkelt för honom att lokalisera en titel även när det saknades 

titelsida.  

Ett annat problem med att fastställa titeln låg givetvis i att den liksom bokens text i 

övrigt var given med kinesiska skrifttecken. Det gällde därmed för Strindberg att 

åtminstone komma in så pass i detta system att han kunde skriva av förekommande 

tecken för titeln någorlunda korrekt. Ytterligare ett problem var att ange uttal för dessa 

tecken, dvs. vad som i regel kallas att transkribera dem. I konceptet till KB-katalogen 

verkar Strindberg ha strävat efter att genomgående fastställa uttalet av titeln och skriva 

det under de kinesiska tecknen. För att genomföra det måste han emellertid gå utanför 

boken och t.ex. identifiera tecknen i ett lexikon eller likartat hjälpmedel som vid sidan 

av betydelsen också meddelade uttalet av tecknen. Systemet att ange uttalet av olika ljud 

i muntlig kinesiska skiftade en del mellan olika västerländska sinologer, i stort beroende 

på anpassning till den nationella språkliga kultur de hörde hemma i. Ett exempel på 

detta är skiftningen i återgivningen av titeln på den »kanoniska» poesiboken Shijing 

(enligt numera gängse pinyingtranskribering; för exempel på Strindbergs transkribering 
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jfr ovan s. 48) där man hos en tysk sinolog som Wilhelm Schott möter »Schi-King» 

medan det hos fransmannen Rémusat heter »Chi-King». När växlingar av detta slag 

uppträder hos Strindberg kan man förklara det med att han ömsevis är påverkad av än 

den ene än den andre utländske sinologen.  

Men sådana skiftningar var av mindre betydelse i sammanhanget än det verkligt 

krävande att med hjälp av lexikon identifiera de kinesiska tecknen Strindberg mötte i 

boktexten. Lyckades det fick han dubbelt utbyte: inte bara uttal utan också betydelse – 

fast knappast en enda entydig utan snarare en serie inbördes besläktade betydelser. En 

identifiering via lexikonet förutsatte i princip en morfologisk operation i två led. Först 

gällde det att hos tecknet söka urskilja den semantiska »kärna» kring vilken dess helhet 

var uppbyggd. Det var nämligen denna »kärna» som bestämde till vilken klass av de 

214 »rötterna» (eller »nycklarna» som det också hette) det förts i lexikonet. Sedan han 

så sökt sig fram till den avdelning i lexikonet där just denna klass av tecken återfanns 

vidtog det andra ledet i operationen. Det bestod i att avgöra hur många »streck» som 

tecknet innehöll, betraktad som en rent grafisk konstruktion, detta för att kunna leta sig 

fram till det inom klassen. Inom varje klass var nämligen tecknen ordnade efter antalet 

»streck» i stigande ordning. 

På KB fanns en omfattande Dictionnaire chinois-français, utgiven 1813 av Joseph de 

Guignes d.y. (1759–1845) på franska regeringens uppdrag. Som ovan nämnts hade 

Strindberg den till hemlån redan i början av april 1877 och fortsatte att låna hem den 

ytterligare flera gånger under åren 1877–79. Parallellt kompletterade han från och med 

8 mars 1878 med det engelskspråkiga lexikonet A Syllabic Dictionary of the Chinese 

Language, utgivet så sent som 1874 i Hongkong av den tidigare nämnde S. Wells 

Williams (Lindström 1990, ss. 19, 21, 23, 25, 27). I själva verket passade han på att låna 

Williams lexikon så snart det fanns möjlighet. Det visar sig nämligen att det samma dag 

är registrerat i bibliotekets journal över nyförvärvad utländsk litteratur (KB:s 

ämbetsarkiv, Ser. D4AA:1, nr 119). Troligen hade inköpet skett på initiativ av 

Strindberg som nog blivit tipsad av Blich om att Williams bok var ett nyttigt instrument. 

Det framgår nämligen av norrmannens brev den 28 september 1877 att han disponerade 

ett exemplar av boken och därur kunde servera för Strindberg intressanta uppgifter om 

den kinesiska människoapan »fé fé» eller »fi fi» (se vidare nedan). 
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Betydande svårigheter kvarstod dock även om man med hjälp av lexikon lyckades 

fastställa uttal och möjliga betydelser av de enskilda tecken som ingick i titeln. Dels 

förutsatte en mera precis tolkning av titeln en allmän bekantskap med innehållet i 

boken, dels var många kinesiska boktitlar mindre utformade med syfte att ge saklig 

information om vad verket behandlade än att svara mot krav på sinnrik elegans. När 

Blich i sitt första brev till Strindberg (28/9 1877) bistod honom med att identifiera de 

kinesiska tecknen i titeln på en bok från Göteborgs museum och föreslog en 

översättning (ovan s. 54 f.) framhöll han samtidigt »men man maa först undersöge 

Bogens Indhold, om Titelen svarer til den». Och han underströk flera gånger under 

brevväxlingen liknande synpunkter. Ett studium av noteringarna vid de enskilda 

böckerna i katalogkonceptet gör det troligt att Strindberg haft ambitionen att 

genomgående prestera en tolkning av titeln och skriva den under uttalet men ofta gett 

upp.  

Katalogiseringsarbetet: bestämning av omfång och format 

Innan Strindbergs brottning med de likaledes komplicerade problemen att bestämma 

författare och tryckår behandlas skall en enklare uppgift något beröras, nämligen 

angivande av omfång och format på böckerna. Hos Rémusat (1822, s. 170) kunde 

Strindberg lära sig att de större uppdelningarna i kinesiska böcker kallades »kiouán» 

vilket ungefär skulle motsvara det franska »chapitre» (’kapitel’) eller »livre» (’bok’) 

och i regel omfatta 50 eller 60 dubbelsidor. Som regel bildade två eller tre »kiouán» 

bundna eller häftade tillsamman en »pen». Som fransk ekvivalent till »pen» angav 

Rémusat volym eller häfte. I katalogkonceptet över böckerna i Göteborgs museum och 

KB saknas inte sällan formatangivelse men i majoriteten av fall ges en sådan enligt 

västerländsk bibliotekskonvention: 12:o, 8:o (de flesta), 4:o. Omfång anges i ungefär två 

tredjedelar av fallen men aldrig i sidor utan antingen i antal volymer – i de flesta fall – 

eller antal »pen», ibland båda med skilda siffror vilket ju strider mot Rémusats 

terminologi. Termen »kiouán» förekommer däremot aldrig i dessa koncept. Den brukas 

däremot – dock i en något annan transkription, »kiouen», som möjligen kan förklaras 

som en blandning av Rémusats term och engelsmannen Douglas’ (se nedan) »keuen» – 

vid en dryg tredjedel av böckerna (jämte »pen» vid de flesta av numren) i motsvarande 
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katalogkoncept sommaren 1878 över samlingen i Uppsala universitetsbibliotek (liksom 

i en renskrift från 1879). Strindbergs upptagande av termen där kan troligen tydas som 

att han var angelägen visa att han efter hand lärt sig behärska mera av kinesisk 

bibliografisk apparat än i början. Emellertid avviker hans bestämning av »kiouen» från 

Rémusats av »kiouán» på ett markant vis. I en sorts inledning, rubricerad »NB», till 

Uppsala-renskriften 1879 heter det: »Kiouen = Volym, häfte, beroende på bokbindarens 

godtycke. / Pen = Afdelning, ett visst antal kapitel.» Strindbergs bestämning av 

»kiouen» kommer därmed att svara mot Rémusats bestämning av »pen»: denne 

påpekade just att distributionen på antal »pen» var något som berodde på bokbindarens 

godtycke medan fördelningen på ett antal »kiouán» var fast integrerat i trycket av 

verket. Man har skäl fråga sig vad det hos Strindberg blir för skillnad mellan innebörden 

av termerna »kiouen» och »pen».  

Katalogiseringsarbetet: utnyttjande av utländska bibliotekskataloger 

En genväg erbjöd sig för Strindberg att lösa olika problem kring titlarna och andra 

inslag i arbetet med katalogiseringen. Från 1700-talet och framåt genom 1800-talet hade 

det byggts upp betydande samlingar av böcker på kinesiska vid några av de främsta 

biblioteken i Europa såsom vid kungliga biblioteken i Paris och Berlin och vid British 

Museum i London. Över dessa samlingar hade också utgetts mer eller mindre 

detaljerade tryckta kataloger redigerade av sinologiska experter på området. Som regel 

hade KB införskaffat exemplar av dessa kataloger som därmed kunde tjäna Strindberg 

som hjälpmedel i hans eget arbete.  

Ett underlag för rekonstruering av hur han i princip därvid gick till väga erbjuder 

anteckningar han gjort vid bok nr XIII i katalogkonceptet över KB-samlingen. Vid 

posten ifråga har han enligt den rutin han följde kopierat de kinesiska bokstäver ur 

boken som kunde förmodas ge titeln och därunder skrivit transkriptionen »Ta-Wan-Pao-

Tsiuan-Schu». Under har han givit följande översättning på svenska »En bok om 

tiotusen kostbara ting». Bredvid dessa notiser har han skrivit: »Jemför Schotts katalog 

öfver Berlin. Bibl:s Kinesiska böcker sid. 82. Wan-pao tsiuan schu som skall vara 

författad i Kian -Lungs 23 [dvs. i kejsaren Kian Lungs 23:e regeringsår] (1758) af Tian-

Tschang-Pu». Wilhelm Schott (1802–89) var professor i de kinesiska och tatariska 
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språken vid Berlinuniversitetet och hade 1840 gett ut en katalog över samlingen av 

kinesiska böcker i det kungliga biblioteket (Verzeichniss der Chinesischen und Manchu-

Tungusischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 1840). 

I ett par omgångar hade Strindberg Schotts katalog till hemlån (från mitten av nov. 1877 

till början av jan. 1878 och sedan återigen 19/2 1878; Lindström 1990, s. 22 f.). 

Böckerna var hos Schott uppställda i ämnesmässig ordning. Det aktuella verket var 

placerat i en avdelning för encyklopedier (ss. 65–84) som nr X och behandlades där rätt 

utförligt. Genom att Schott inledde notisen om varje enskild bok med att ge dess titel i 

kinesiska skrifttecken som rubrik, följda av transkription, torde Strindberg utifrån sin 

kopiering av titeln på KB-boken med viss möda efterhand ha kunnat leta sig fram till 

Schotts notis om samma verk. Titeln har han otvivelaktigt övertagit från Schotts 

uttolkning på tyska »Buch der zehntausend kostbaren Dinge». 

Katalogiseringsarbetet: fastställande av tryckår 

Utifrån Strindbergs katalogkoncept kan man notera att han någon enstaka gång gjort 

tappra försök att fastställa författare eller utgivare, oftare dock tryckår. Uppgiften 

rörande tryckår rymde olika komplikationer. En låg i att ankarfästet för den kinesiska 

tideräkningen låg i regeringsperioden för varje enskild kejsare. Formen för datering blev 

därmed att man angav under vilken kejsare och vilket år – eventuellt också månad och 

dag – av dennes regering som händelsen inträffat. För att fastställa tryckår efter 

västerländsk modell måste Strindberg därför först lyfta fram ur boken namn på en 

kejsare och ett ordningstal som angav det särskilda året under dennes regeringstid – t.ex. 

Kang-His femtonde år – och sedan överföra detta till den västerländska modellen som ju 

gjort året för Kristi födelse till nav i systemet. (I pinyintranskription motsvarar Kang-Hi 

»Kangxi»; men av praktiska skäl ansluter framställningen här till Strindbergs 

transkriberingar liksom till hans uttrycksätt att tala om Kang-Hi som namnet på kejsaren 

medan det formellt sett är beteckningen på en kejsarperiod.) För den senare operationen 

krävdes kunskap om vilket år enligt västerländsk modell Kang-Hi blev kejsare (1662) 

och sedan i princip räkna fram när hans 15:e regeringsår inföll (1676). Till denna 

komplikation adderades flera andra såsom att avgöra om den datering som man avläst 

på ett ställe i boken gällde dess tryckning och inte i stället datering för verkets 
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ursprungliga författande eller för insatser från en eller annan kommentator eller 

kompilator.  

Till en början verkar Strindberg nog inte ha insett hur svårforcerad denna terräng i 

praktiken var och alla möjligheter till misstag den rymde. På senhösten 1877 arbetade 

han på att fullborda den avslutande tredjedelen av Framtidsuppsatsen med att visa upp 

exempel på vad kineserna kände till om Sverige och sökte därvid dra ut mesta möjliga 

must ur ovan nämnda universalgeografi från 1800-talets mitt (ovan s. 48) varav KB 

ägde ett exemplar och Göteborgs museum ett annat. Som tidigare nämnts (ovan s. 55) 

hade museet i Göteborg på Strindbergs begäran lånat över till KB sin lilla samling av 

kinesiska böcker. I Göteborgsexemplaret av geografien upptäckte Strindberg en 

anteckning gjord redan i november 1851 i Hongkong av den svenske f.d. 

Kinamissionären Anders Elgqvist (1821–95) som efterhand blivit kyrkoherde i Tranemo 

(Västergötland). Elgqvist angav där kortfattat verkets titel och innehåll samt författaren 

namn och ställning. När Strindberg nu i början av november 1877 tog brevkontakt med 

Elgquist spelade säkerligen motiv att söka bygga ut det sinologiska nätverket sin viktiga 

roll men inledningsvis ägnar han stort utrymme åt att på ett självsäkert sätt ifrågasätta 

Elgqvist uppgifter: 

 En Kinesisk Geografi tillhörig Göteborgs Museum och som godhetsfullt blifvit mig 

tillhandahållen, innehåller på första sidan en af Eder gjord anteckning om bokens tryckår 

och författare, hvilken anteckning gjort mig mycken bry då jag skulle katalogisera och 

beskrifva samma bok af hvilken äfven Kongl. Biblioteket eger ett exemplar. Eder uppgift 

om tryckåret 1851 motsäges af frontispicens [titelbladets] Tao Kuang’s 29* = 1849. Att 

författaren varit Guvernören Sy-Ki-Ji motsäges f.ö. äfven af titeln som anger tvenne 

»doktorer» Pi-Sing-Tsuén och Lieou-Yo-Po såsom upphofsmän eller kompilatorer. 

(Brev 2, s. 19.) 

Elgqvists svar (20/11 1877) innehöll en ingående utredning om boken, inledd på 

följande vis: »Boken är tryckt år 1848 (fyrtioåtta) i Fuh-chow-foo, hvaremot min gjorda 

anteckning är gjord 1851. Kejsaren Tao-Kuang tillträdde regeringen 1821 hvadan 

Geografiens författare räknar det nämnda året såsom hans 28de.» (O.B. Anderson, »Två 

brev till August Strindberg från kinamissionären A. Elgqvist 1877–1878», Samfundet 
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Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelanden, nr 25, 1957, s. 68 ff.). Som 

synes förbigick Elgqvist påståendet från Strindberg att han i anteckningen i boken 

uppgett tryckåret till 1851 men verkar implicit vilja antyda att Strindberg gjort sig 

skyldig till ett missförstånd och tagit dateringen av anteckningen för uppgift om tryckår 

för boken.  

I sitt manus till Framtidsuppsatsen berör Strindberg vid sin behandling av den 

kinesiska geografiboken Göteborgs-exemplaret och citerar Elgqvists anteckning i detta, 

med följande introduktion (VA, doss. 11, pag. t): »Göteborgs exemplaret innehåller 

följande anteckning, som borde lemna antydan om bokens uppkomst, men som verkar 

förvillande». I trycket har relativbisatserna – med kritisk spets mot Elgqvist – försvunnit 

och det heter där endast: »Göteborgs-exemplaret innehåller följande anteckning:». Vad 

gäller själva innehållet i den citerade anteckningen har däremot inga ändringar gjorts 

mellan manuskriptet och trycket i Framtiden och inte heller vid omtryckningen 1881 i 

Kulturhistoriska Studier 1881 (texten s. 22). Intressant är därvid att notera att 

anteckningen sådan Strindberg återger den inte innehåller något om tryckår – som 

Strindberg hävdar i brevet till Elgqvist – medan det däremot skall finnas en uppgift om 

år för författandet: »Detta verk är en Universalgeografi [– – –] författad av [– – –] år 

1851». Nu kan givetvis inte Elgqvist ha tänkt sig tryckår 1848 för ett verk författat 

1851. I själva verket berörde han också tidpunkten för författandet i sitt svar till 

Strindberg: »Emellertid uppgifves författandet i Guvernör Sy Ki jys eget företal 

sålunda: Tao Kuang 28 året 8de månaden, i.e. September, enär kinesernas nyår börjar i 

Februari.»  

Tyvärr verkar det inte vara möjligt att kontrollera om Elgqvist i november 1851 

verkligen skrivit in i boken att den författats 1851, dvs. att pröva om Strindberg 

citerat korrekt. Boken synes nämligen numera vara förkommen. Emellertid pekar det 

mesta i den riktningen att Strindberg i sedvanlig brådska skrivit av fel. Det förtjänar 

visserligen påpekas att i Strindbergs bevarade arbetsmaterial i VA-kapseln finns en lapp 

(doss. 5A:8) som uppenbart är en excerpt av Elgqvists anteckning i boken. Excerpten 

innehåller exakt den text Strindberg publicerade i uppsatsen inklusive årtalsuppgiften 

1751 för författandet. Men sannolikt har där ändå endast förekommit ett årtal, nämligen 

den tidpunkt Elgqvist angett för sin egen anteckning. Kanske har C.D. af Wirsén – som 

tidigare nämnts dåvarande föreståndare för museets bibliotek – bidragit till att 
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Strindberg gjort en felavläsning. I ett brev 17 juli 1877, förmodligen riktat till 

Strindberg, berör han museets förråd av böcker på kinesiska och antar att »måhända 

särskildt ett geografiskt arbete från 1851 kan erbjuda något intresse» (kursiv här; 

Brev 21, s. 52). Ett mera odiskutabelt prov på Strindbergs vårdslöshet i sammanhanget 

är att han i sina dateringsförsök låter Tao Kuangs regeringstid börja med år 1820 i 

stället för 1821 (texten s. 22). 

Meningsutbytet mellan Strindberg och Elgqvist om den kinesiska geografien fortsatte 

i början av det nya året medan Framtidsuppsatsen höll på att tryckas. I februari 1878 

tackade Strindberg Elgqvist för dennes upplysningar i brevet på senhösten 1877 och 

fortsatte: 

 Utan att våga inlåta mig i någon tvist med Kyrkoherden rörande Geografiens tryckår, 

hvilket för min bibliografi är det vigtigaste har jag stannat vid 1849, derför att 

frontispicen anger Tao-Kouangs 29 [inom parentes två kinesiska skrivtecken] hvilket blir 

49 då vår traktat med China är daterad 1847 eller Tao-Kouangs 27de som urkunden 

angifver. (Brev 2, s. 27.)  

Detta resonemang föranledde Elgqvist i ett svarsbrev mot slutet av april till en noggrann 

utredning av vad som i själva verket stod på titelbladet om tryckåret (Anderson, 

s. 72 f.). Han visade där att i praktiken var saken betydligt mera invecklad än Strindberg 

föreställde sig. Året uttrycktes i en passus »Tao Koang fyrtiondefemte året graverad» 

där nyckeln till betydelsen av 45 måste sökas i ett särskilt kronologiskt cykliskt system 

där varje cykel omfattade 60 år etc. Summan av kardemumman blev enligt Elgqvist att 

det på titelbladet angivna tryckåret var 1848. Därpå gick Elgqvist över till en – som det 

förefaller – lika kompetent utredning om hur »bokens utgifningsår angifves i texten» där 

det utöver »inledande anmärkningar» förekom inte mindre än tre olika företal med 

inlagda tidsangivelser. Elgqvist framhöll dessutom att namnet på författaren framkom 

först i några avslutande anmärkningar undertecknade av denne. Efter denna 

förkrossande lektion återupptog Strindberg kontakten med Elgqvist först på hösten 

1879, i samband med arbetet på uppsatsen Svenska missionärer i Kina (om denna se 

nedan). Han bifogade då ett särtryck av uppsatsen i Framtiden och bad om »min ursäkt 

för alla fel, äfven det rörande tryckåret på Geografien» (31/10 1879). 
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Troligen har erfarenheter sådana som meningsutbytet med Elgqvist efter hand lärt 

Strindberg att det i stort sett var lönlöst att med hans begränsade kunskaper ge sig i kast 

med uppgiften att bestämma tryckår på kinesiska böcker och ännu mindre författare. För 

att nu återvända till hans försök att katalogisera encyklopedien på KB (nr XIII) 

innehåller hans anteckningar dock resonemang om bokens datering: »Tryckåret uppges 

Kang-His [här har Strindberg skrivit två kinesiska bokstäver samt en tolkning inom 

parentes] (39)». Först har han gett sin »avläsning» innebörden »1705» men strukit över 

detta och ersatt det med »1722». Det hela mynnar ut i det något resignerade: »Är nog 

[»nog» överstruket] samma bok som Schott upptager.» Schott gav ju tryckåret 1758, 

dvs. ett helt annat årtal än de två Strindberg laborerat med.  

Strindberg har emellertid gjort ytterligare en anteckning vid den kinesiska 

encyklopedien som visar att han också rådfrågat en katalog över en annan samling 

kinesiska böcker: »Douglas: Chang-Twan. 32. K. 8:o» och därunder »1757». 

Hänvisningen visar sig gälla en katalog över British Museums samling, gjord av R.K. 

Douglas – professor i kinesiska vid King’s college i London – och utgiven så sent som 

1877 (Catalogue of Chinese Printed Books, Manuscripts and Drawings in the Library of 

the British Museum, 1877). Katalogen finns registrerad som nyförvärv på KB 29 juni 

1878 (Ämbetsarkivet, ser. D4AA:1, nr 1090) och redan några dagar senare – 2 juli – tog 

Strindberg den på hemlån (Lindström 1990, s. 24). Douglas katalog är alfabetiskt 

ordnad efter författarnamn men försedd med ett alfabetiskt index där man kan söka på 

verktitel. Med tillgång till en transkriberad titel bör därför Strindberg inte haft någon 

svårighet att lokalisera verket hos Douglas där det återfinns (s. 10) under 

författarnamnet Chang Twan och beskriven enbart som »An Encyklopedia» (index 

s. 310, under »Ta wan paou tseuen shoo»). I övrigt ger Douglas endast de upplysningar 

som Strindberg skrivit av: »32 keuen. 1757. 8:o.». Douglas gav alltså i stort samma 

tryckår för boken i British Museum som Schott för exemplaret i Berlin. Men givetvis 

innebär inte detta att Strindberg kunde vara säker på att boken på KB var ett exemplar 

av samma upplaga – tills vidare var det givetvis en öppen fråga om det fanns flera 

upplagor av den och om i så fall KB-boken eventuellt tillhörde en annan än exemplaren 

i Berlin och i London. 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 69 

Katalogiseringsarbetet: Uppsala universitetsbibliotek 1878–79 

Redan sommaren 1877 hade Strindberg vänt sig till universitetsbiblioteket i Uppsala 

och begärt att få veta om man ägde några tryck eller handskrifter på kinesiska men det 

är ovisst om han då fick något svar (Brev 2, s. 12). Senast i juli 1878 fick han emellertid 

möjlighet att vid ett personligt besök gå igenom en samling tryck som man plockade 

fram – tidpunkten framgår av ett omnämnande av böcker han sett där i ett brev från 

honom till Henri Cordier i Paris den 25 juli 1878 (Brev 21, s. 60). Bland övriga 

katalogkoncept i VA-kapseln finns också tre folioblad, med text på båda sidor, med 

rubrik »Universitets Biblioteket i Upsala» som påtagligen utgör anteckningar Strindberg 

åtminstone i huvudsak gjorde på plats vid genomgången av samlingen (doss. 1). Sedan 

han återvänt till Stockholm har han tydligen efterhand bearbetat anteckningarna med 

stöd av de hjälpmedel som där var tillgängliga innan han först efter halvtannat år i slutet 

av november 1879 översände en katalog i renskrift till bibliotekarien C.G. Styffe 

(förvarad i Ämbetsarkivet, UUB). I följebrevet (27/11) anslog han en blygsam ton: 

Förteckningen gör icke anspråk på att vara Katalog, ty materialet tillät icke några in- och 

afdelningar, det är endast ett inventarium som kan vara af nytta för en blifvande forskare 

genom de anmärkningar som åtfölja.  

En del av bearbetningen från koncept till renskrift bestod i en viss omgruppering av de 

enskilda trycken, uppenbart för att ge mera överskådlighet. Sålunda kommer nu de fyra 

»klassiska» och de fem »kanoniska» böckerna – med något undantag – genomgående i 

en följd (XVI–XXIII) medan bibelböcker och annan kristen litteratur samlats mot slutet 

(XXV–XXXI). I renskriften har Strindberg vidare numrerat trycken med romerska 

siffror liksom i konceptet till KB-samlingen medan han i Uppsala-konceptet använder 

arabiska siffror. Renskriften upptar totalt 31 nummer (I–XXXI) medan konceptet 

omfattar 33. Skillnaden bottnar delvis i att han i konceptet givit två exemplar av Nya 

Testamentet var sitt nummer (17–18) men i renskriften sammanfört dem under ett och 

samma (XXV). Minskningen beror emellertid också på att konceptet upptar två 

handskrivna mongoliska kartor (nr 15) vilka försvunnit i renskriften som enbart upptar 

tryck. De två kartorna ingick i själva verket i en donation till biblioteket från den 
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karolinske officeren J.G. Renat (1682–1744) som under många år vistats i Sibirien som 

fånge efter det svenska nederlaget vid Poltava 1709. De skulle efterhand spela en viktig 

roll för Strindberg när han strävade efter att framhäva svenskars internationella insatser 

på det lärda fältet (se nedan). 

Strindbergs försök att katalogisera de kinesiska trycken i Uppsala måste i hög grad 

ha underlättats av att mer än hälften av verken där var desamma som han mött i KB:s 

samling. Det var dels upplagor av de fyra »klassikerna» (representerade av fyra olika 

nummer) och de fem »kanoniska» böckerna (sex nummer), dels en upplaga av ett av de 

skönlitterära »mästerverken» romanen Ju-Kiao-Li (nr X, i KB nr XLI), dels 

översättningar till kinesiska av bibelböcker (Gamla och Nya testamentet, Genesis; 

XXV–XXIX, XXXI). Man kan också notera att han i förklarande notiser om olika verk 

föll tillbaka på liknande inslag i katalogkonceptet rörande KB-samlingen.  

Vid de kanoniska och de klassiska böckerna hade han där genomgående infört 

tolkningar av deras titlar, med hänvisning till den skotske missionären James Legge 

(1814–87) – från 1876 professor i Oxford på en nyinrättad lärostol i kinesiska. Från 

1861 och framåt utgav Legge en i sinologiska kretsar prisad serie av denna korpus, 

innefattande både originaltexter, kommentarer och översättningar till engelska. 

Strindberg har troligen hämtat Legges benämningar ur dennes allmänna inledning till 

första volymen (s. 1 f.) i serien The Chinese Classics (1861) – hans bibliotek 1883 

innehöll två volymer i serien, dock oklart vilka (Lindström 1977, s. 27). Vid Y-King 

(pinyin »Yijing») (I a) heter det i konceptet till KB-katalogen »The Book of Changes 

(Legge)», vid Shoo-King (pinyin »Shujing») (I b) »the Book of History (Legge)» etc. 

Samma tolkningar – alltjämt med hänvisning till Legge – återkommer genomgående i 

Uppsalakatalogens renskrift. Detsamma gäller kompletterande beskrivningar på franska 

för en del av dessa verk som rimligtvis hämtats från någon fransk sinolog men utan att 

denne namnges. Sålunda heter det i KB-konceptet om Y-King, inom citationstecken, 

liksom vid XXII i Uppsalakatalogen: 

C’est le livre sacré par excellence, celui que les Chinois considèrent comme le principe de 

toute sagesse, le fondement de toute science, le bon de toute doctrine.  

(’Det är den heliga boken i all synnerhet, den som kineserna betraktar som normen för all 

vishet, grunden för all vetenskap, det goda i all lärdom.’) 
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Liksom i konceptet till KB-katalogen inleder Strindberg varje boknummer i Uppsala-

katalogens renskrift med ett antal prydligt skrivna kinesiska tecken som impliceras vara 

dess titel. En påtaglig skillnad mellan de två dokumenten är däremot att det i Uppsala-

katalogen i hög grad saknas transkriberingar – alltså angivande av uttal – av denna titel. 

Redan John Rohnström har framhävt »den nästan fullständiga frånvaron av 

transkriptioner och översättningar» i Uppsalakatalogen (»Strindbergs mongoliska 

studier. Ett nyfunnet Strindbergsmanuskript», Bibliotek och historia. Festskrift till Uno 

Willers, 1971, s. 295). I den mån transkriptioner förekommer är det fråga om att 

Strindberg återger angivelser av denna typ som han funnit inskrivna i boken av någon 

tidigare ägare – de flesta (möjligen alla) de kinesiska trycken ingick som delar i olika 

donationer till biblioteket. Eller också sådana transkriptioner som han kunde överta från 

kataloger över utländska samlingar av kinesiska tryck. Denna begränsning av 

ambitionerna reducerade givetvis i lika mån kravet på arbetsinsatser. Man kan notera en 

liknande besparing ifråga om försök att tolka titlarnas innebörd. Här gynnades 

Strindberg av att i många fall tidigare ägare (eller i enstaka fall möjligen en tjänsteman 

på biblioteket) skrivit in i en notis om dess innehåll i själva boken varpå Strindberg nöjt 

sig med att kopiera anteckningen och införa den under dess nummer i katalogen.  

Fem av trycken (II–V, XXIX) härrörde från de samlingar som J.G. Sparwenfeld 

(1655–1727) förvärvat under sina vidsträckta resor i Europa på svenska regeringens 

uppdrag och donerat till UUB i början av 1700-talet. Av dessa var tre böcker gåvor 

1690 i Madrid från den franska jesuitpatern Couplet som vistats under decennier i Kina 

som missionär. Med två av dem (II–III) är förenade blad med notiser på latin om deras 

innehåll troligen införda av Couplet och ordagrant avskrivna av Strindberg. (Jfr Vilhelm 

Jacobowsky, J.G. Sparwenfeldt. Bidrag till en biografi, 1932, s. 141 f., som dock torde 

ha misstagit sig när han urskiljt två olika böcker under Strindbergs nummer II i stället 

för två skilda häften av samma bok och därmed räknar med fyra böcker från Couplet i 

stället för tre.) Ett annat exempel på samma teknik från Strindberg är nr I där han infört: 

»På en lapp: ’Abridged History of China’ På omslaget ’Chinas Historia i 

sammandrag.’». 

I tidigare nämnda inledning till renskriften av Uppsala-katalogen rubricerad »NB» 

möter man en sorts legitimering av att Strindberg här gett upp att tolka titlarna. Det 
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heter nämligen: »Att öfversätta boktitlar verbalt lärer föga emedan de ofta äro metaforer 

som ingen upplysning lemna om bokens innehåll.» 

Den nedstämmande erfarenheten vid brevväxlingen med Elgqvist hösten 1877 och 

våren 1878 om den kinesiska geografiboken hade inte fått Strindberg att helt avstå från 

försök till tryckårsbestämningar när han gav sig i kast med Uppsalasamlingen 

sommaren 1878. I renskriften möter man faktiskt sådana försök i en dryg tredjedel av 

fallen (medan tryckort endast anges i ett par fall). Men inslagen har genomgående en 

försiktig och inkonsekvent prägel. Ibland nöjer han sig med att skriva enbart ett antal 

kinesiska tecken (XVI), ibland anger han under vilken kejsares regeringstid boken är 

tryckt (XXV, XXVII), ibland uppger han kejsarens namn, följt av kinesiska tecken som 

han väl rimligen menar innehåller ett ordningstal för relevant år under vederbörandes 

regeringstid (I, XIX, XXII), ibland ger han kejsarens namn följt av ett ordningstal på 

svenska (XXI: »Kang-His 27:de»; XXIII: »Yong Tschings 5:te år»). Endast i tre fall 

mynnar försöken ut i bestämning av ett visst år enligt västerländsk tidräkning (XIII: 

1828; XV: 1799; XVII: 1836). Den nämnda inledningen »NB» till katalogen innehåller 

en passus där bl.a. frågan om tryckår berörs: 

 Tryckort och tryckår inte ofta utsatta. 

 Författarens namn sättes vanligen i slutet af ett af de många företalen. 

 Boktryckarens någon gång på omslaget. Förläggar och Boklådans namn oftast på 

omslaget. 

Strindberg tycks här vilja hävda att många av böckerna i samlingen saknar uppgift om 

tryckår, troligen för att ta udden av förutsedd kritik mot att katalogen i så hög grad 

saknar koncisa uppgifter på den punkten.  

För att knäcka några bibliografiska nötter i Uppsalasamlingen visar sig Strindberg ha 

haft stor glädje av den tidigare nämnda katalogen av Douglas över de kinesiska 

böckerna på British Museum. Det gäller fyra nummer där han i konceptet i stort sett 

endast antecknat de kinesiska tecknen för titeln. I Stockholm kunde han emellertid med 

hjälp av titelindex i slutet av Douglaskatalogen leta sig fram till författaren och en 

bibliografisk notis om det särskilda verket ifråga (fast givetvis inte säkert samma 

upplaga som fanns i UUB).  
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Ett av fallen gäller nr VI där det är fråga om en ordbok, Ching tsze tung i Douglas’ 

transkription, sammanställd av Leaou Wan-Ying (Douglas, s. 132; i index, s. 275). 

Verket nämns av Rémusat både 1811 (s. 53) och 1822 (s. 177) – hos honom med 

transkriberingen »Tsching-tseu-thoung» – som en av de tre bästa inhemska 

ordböckerna. Douglas anger om verket »A Chinese Dictionary» och att det är 

»compiled» av den ovan nämnde Leaou Wan-Ying. Om tryckår för boken i British 

Museum heter det inom klammer »[1800?]». Allt detta har Strindberg infört i 

renskriften – fast med förtigande av källan: »Ett Kinesiskt lexikon. Kompileradt af 

Leaou Wan-ying. [1800?]». Övertagandet av det hypotetiska tryckåret för boken i 

British Museum för boken i UUB måste givetvis betecknas som en metodisk blunder. 

Med tanke på Rémusats karakteristik av verket har det rimligen förekommit flera 

upplagor med skilda tryckår varför Uppsala-exemplaret mycket väl kan ha tryckts ett 

helt annat år än exemplaret i British Museum. 

Två av de övriga fallen, VIII och IX, gäller ett och samma verk, nämligen en central 

text inom taoistisk religion som i Douglas’ engelska översättning av titeln heter »The 

Book of Rewards and Punishments» och tillskrivs Laou Keun vilket i praktiken endast 

är ett annat namn på Lao-Tse, sektens grundare. Enligt Douglas’ redovisning rymde 

British Museums samling ett tiotal olika upplagor – delvis med olika kommentarer – av 

verket, och i några fall mer än ett exemplar av samma upplaga (s. 119 f.; även i index). 

De två böckerna i UUB hade kommit från olika håll. Det ena (VIII) skall vara en gåva 

1844 från en greve Axel Sparre – i varje fall enligt Strindbergs anteckning inom 

citationstecken på latin i både koncept och renskrift till katalogen: »Ex dono Gen. 

Comitio Alexii Sparre 1844.». Det andra (IX) hade ursprungligen ingått i 

lärdomshistorikern J.H. Lidéns (1741–93) bibliotek. Strindberg identifierade VIII som 

tillhörande en upplaga redovisad hos Douglas (s. 120) på följande vis: »Tae shang Kan 

ying peen seu yen. ’The Book of Rewards and Punishments. With a Collection of 

Comments.’ Edited by Keen Le-keen. 8 keuen. 1865. 8:o.» Ur Douglas har Strindberg 

skrivit av transkriptionen, den engelska översättningen av huvudtiteln och 

författarnamnet, däremot ej »undertiteln» om en samling av kommentarer och ej heller 

utgivarens namn. I detta fall har han också redovisat källan: »British: Mus. Cat.». Vad 

sedan gällde IX upptäckte Strindberg troligen efter ett studium av Douglas’ lista över 

olika upplagevarianter av texten ifråga att det var tre tecken som gick igen i alla titlar 
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och att dessa också återfanns bland de fem titeltecknen han skrivit av från 

Uppsalaboken. Varför slutsatsen låg nära till hands att det också här gällde en upplaga 

av »Rewards and Punishments» även om den inte fanns representerad i British 

Museums samling. Hans notis vid IX är torftig: »Samma som föregående, olika 

upplagor». 

Det sista uppenbara fall där Strindberg identifierat en Uppsalabok med hjälp av 

Douglas är XXX. Den visar sig vara en katolsk helgonkalender, enligt Douglas skriven 

av författarpseudonymen Fung Ping-Ching (s. 68; index, s. 305). Han transkriberar 

titeln »Shing neen kwang yih» och ger som engelsk tolkning »Lives of Saints, with 

Reflections for every Day in the Year». Strindberg har i den renskrivna katalogen 

övertagit både transkription och tolkning av titeln från Douglas, med bibehållande av 

engelskan men utan angivande av källan. Dessutom har han tillfogat: »Ordagr: ’Det 

heliga årets stora nytta.’ Katolsk andaktsbok. [– – –] Författaren är en Jesuitfader (förra 

hälften af 1700-talet) som har pseudonymen [tre kinesiska tecken] Fung Ping-Ching.» 

Som synes har Strindberg också hämtat författarnamnet från Douglas (men uppgiften att 

författaren var en jesuitfader från 1700-talet finns inte hos Douglas utan där måste han 

ha litat till en annan källa).  

En bibliotekarie på UUB karakteriserade för ett halvsekel sedan i en tidningsartikel 

summariskt Strindbergs katalog: 

Strindbergs Uppsalakatalog över de kinesiska handskrifterna [!] är skriven med hans 

kända tydliga piktur på extra fint papper. Titlarna är naturligtvis textade med kinesiska 

bokstäver. Till varje nummer fogas korta upplysningar om författare, innehåll 

och dateringar jämte anteckningar om utgivare och tidigare ägare av exemplaren. 

(Paul Högberg, »Strindberg, kinesiskan och Carolina rediviva», DN 4/2 1949.) 

Av här gjorda analys torde framgå att karakteristiken knappast ger en helt rättvisande 

bild av katalogens standard. Ingalunda fogas till »varje nummer» den angivna serien av 

upplysningar. Som nämnts möter man förslag om datering för endast en dryg tredjedel 

av trycken och uppgifter om författare/utgivare förekommer endast sporadiskt. 
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Arbetet 1877 på Kinauppsatsen i Framtiden: utnyttjande av 
Friedrich Ratzel och George Fleming i upptakten  

Efter att ha följt Strindbergs katalogiseringsarbete fram till och genom uppdraget med 

samlingen i Uppsala 1878–79 återvänder vi nu till våren och sommaren 1877 och 

analysen av tillkomsten av Kinauppsatsen i Framtiden. Som redan antytts hämtade 

Strindberg vid författandet av de två första avsnitten sina kunskaper ur en rad olika 

utländska framställningar, för det mesta sådana som fanns tillgängliga på KB. I en del 

fall ger han själv direkt hänvisning i noter i uppsatsen till författare och titlar på verken i 

fråga. Men det är i regel svårt att med hjälp enbart av dessa hänvisningar avgöra vilket 

eller vilka avsnitt som är baserade på angiven källa. För det krävs en ofta mödosam 

jämförande genomgång av Strindbergs text och den utländska framställningen.  

Ett belysande exempel är upptakten om invandringen av kineser till en rad länder 

som ett aktuellt social-politiskt problem (texten ss. 66–72; jfr ovan s. 37). Några sidor in 

i uppsatsen är placerad noten: »Ratzel: Die Chinesische Auswanderungen. Breslau 

1876» (texten s. 68). Geografen Friedrich Ratzel (1844–1904) verkar på sin tid ha 

vunnit stort inflytande med sin s.k. antropogeografiska lärobyggnad. I modern 

terminologi skulle han kanske närmast karakteriseras som specialiserad på ekonomisk 

och politisk geografi. Den korrekta titeln på det arbete Strindberg nämner är Die 

chinesische Auswanderung. Ein Beitrag zur Cultur- und Handelsgeographie. Det hade 

förberetts genom vidsträckta resor i bl.a. Amerika. Samma år det utkom (1876) blev 

Ratzel e.o. professor i geografi i München (Karl Ahlenius, »Friedrich Ratzel och hans 

antropogeografiska lärobyggnad», Ymer. Tidskrift utgifven av Svenska Sällskapet för 

antropologi och geografi, 1906, s. 37 ff.). Vid kontroll visar sig Strindberg i stort som 

smått bygga upptakten på uppgifter hämtade från Ratzel. Dennes verk verkar i sin tur 

vila på en solid grund av ett omfattande litteratur- och källmaterial som delvis åberopas 

inom citationstecken. En stilistiskt välturnerad karakteristik av Singaporekinesernas 

skicklighet och fördomsfrihet som handelsmän citerar Ratzel (s. 204) sålunda från ett 

arbete 1866 av en viss F. Zagor. Strindberg försummade inte att ta till vara pärlan och 

återger den även han inom anföringstecken (i svensk översättning): 
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»Innan ännu skeppet ankrat, är en kines ombord och gör bekantskap med köpmannen, 

förlorar honom icke ett ögonblick ur sikte, förskotterar honom penningar, utspejar hans 

svagheter och blir slutligen ägare till lasten.» (Texten s. 70.) 

Första gången Strindberg är registrerad för hemlån av Ratzels bok är den 22 juni 1877 – 

återlämnad 3 juli – varpå följer ett nytt hemlån 30 juli till 1 september (Lindström 1990, 

s. 20 f.). För att skriva upptakten bör Strindberg ha varit beroende av att ha Ratzel 

tillgänglig och med tanke på det är det första lånet överraskande sent. Denna datering är 

nämligen svår att förena med det faktum att Strindberg tidigare under våren haft på 

hemlån flera andra böcker som han utnyttjat för den framställning i uppsatsen som följer 

efter upptakten. Lösningen på motsättningen ligger möjligen i att Strindberg hunnit dra 

ut det väsentliga i Ratzel vid läsning under tjänstgöringstid på KB, före det första 

hemlånet, och att hemlånen av boken syftade till att kontrollera detaljer. I flera andra 

fall visar sig Strindberg för uppsatsen ha tagit tillvara uppgifter i litteratur på KB och 

även hänvisat till dessa verk i noter utan att han överhuvud haft dem på hemlån (se 

nedan).  

En annan tänkbar lösning är att upptakten (i manus doss. 9, pag. 1–19b, VA) 

författats efter den övriga delen (doss. 9, pag. 20–46; texten ss. 72–89) av första 

avsnittet i uppsatsen. Det finns egentligen inget i manuskriptets utseende som direkt 

motsäger en sådan hypotes. Upptakten slutar mitt på pag. 19b varpå presentationen av 

tre olika perspektiv på Kina börjar på en ny sida (pag. 20). Och ur en aspekt talar den 

mot Kina och kineser allmänt förståelsefulla tonen i denna presentation i själva verket 

för att den kan ha författats utan tanke på att den skulle föregås av delvis rätt 

alarmistiska betraktelser över den kinesiska utvandringen. Med viss rätt kan man tala 

om egenartad motsättning mellan stämningsläget i upptakten och fortsättningen. Man 

bör nog därför inte utesluta att främst mötet med Ratzels bok kan ha gett Strindberg 

idén att »kroka på» uppsatsen en introduktion som gjorde den till ett inlägg i aktuell 

samhällsdebatt och därmed mera attraktiv på mediemarknaden. 

Slutligen bör man också hålla dörren öppen för en tredje möjlighet, nämligen att 

Strindberg först någon gång efter midsommar 1877 satt igång med att överhuvud 

utarbeta manus till uppsatsen. Det skulle innebära att han vid tidigare hemlån av ett 

sådant verk som J.F. Davis, China 1–2 (i början på maj), endast gjort excerpter som 
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sedan längre fram kunde tjäna som underlag vid manusförfattandet. För denna tredje 

möjlighet talar att han på försommaren måste ha lagt ner åtskillig tid på att bevaka och i 

Dagens Nyheter utförligt behandla konstakademiens årligen återkommande utställning – 

arbetet med det avsatte inte mindre än fem artiklar, som började publiceras den 7 juni 

1877 (se ovan s. 13). I samma riktning talar det tidigare anförda brevet till Dietrichson 

den 1 juni där han verkar inställd på att samla sig till en större historiskt upplagd uppsats 

om svenskt landskapsmåleri. Det skulle kunna tolkas så att först när han fick klart för 

sig nedläggningen av Dietrichsons tidskrift och därmed svårigheten att få en sådan 

uppsats placerad, vände blicken åt ett helt annat håll, dvs. att söka publicistiskt 

exploatera det kinesiska stoffet. 

Endast en enda passage i upptakten verkar vara beroende av något annat utländskt 

verk än Ratzel. Som exempel på hur kineserna i praktiken tagit herraväldet över 

Manchuriet – varifrån de på Strindbergs tid alltjämt i Peking regerande kejsarna 

inkommit under 1600-talet och erövrat makten i Kina – heter det att »den engelsman 

som nu genomrider Mandschuriet, skall av den ursprungliga stolta tartarstammen endast 

finna en hop dagdrivare som häfta i gäld och ligga i händerna på kinesiska köpmän». 

Och Strindberg fortsätter med att understryka att det »stolta Moukden, besjunget i ett 

långt, högstämt skaldestycke av kejsar Kien-Long (1735–95), Mandschuriets huvudstad, 

är en kinesisk stad» (texten s. 68). Hänsyftningen avser George Fleming, Travels on 

Horseback in Mantchu Tartary: Being a Summer’s Ride beyond the Great Wall of 

China, 1863. I kap. 27 om Mukden dröjer Fleming vid hur kineserna där betraktar de få 

kvarvarande tatarerna som parias och berör också kejsar Kien-Longs berömda dikt om 

staden (s. 538 ff.). I början på juni tog Strindberg reseskildringen av Fleming på hemlån 

och samma dag – den 9 juni 1877 – också manchukejsarens poetiska hyllning till 

Mukden i fransk översättning (Lindström 1990, s. 20). 

Som en trolig allmän inspiration för upptaktens tema om det hotfulla i kinesernas 

expansion i världen förtjänar framhållas en uppsats av den svenske ekonomen och 

marinofficeren Herman Annerstedt (1836–83). Denne hade i slutet på 1860-talet rest 

omkring i Ostasien på regeringens uppdrag för att utreda förutsättningarna för ökat 

handelsutbyte med regionen. 1871 medverkade han med en lång uppsats om Kina i von 

Bergens Framtiden (årgång 1871) – alltså samma tidskrift som återupplivades 1877 och 

där Strindberg fick publicerad sin Kinauppsats. Annerstedts studie bar huvudrubriken 
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»Bilder från fjerran länder» och var uppdelad i två avsnitt, »En framtida eröfrarestat» 

och »Om det europeiska missionsväsendet i Kina». Den röda tråden i det första avsnittet 

framgår redan av dess rubrik vars tanke varieras i åtskilliga expressiva formuleringar 

som t.ex. »denna efter allt utseende förr eller senare oundvikliga tvekamp mellan 

österlandets stora eröfvrarenation och vesterlandets samhällen» eller om vi vore 

förutseende »skulle vi aldrig släppa en kines utom Kina, förr än man huggit piskan av 

honom … med ett ord, denationaliserat honom» (jfr citat ur Strindbergs upptakt ovan 

s. 36 f.). I en kartläggning av synen på utomeuropeiska folk i Sverige karakteriseras 

Annerstedts uppsats på följande vis: 

Artikeln är, även med avdrag för en speciell annerstedtsk humor, märklig. Långt innan 

gula faran drog som en frossa över västerlandet [– – –] predikar Annerstedt i illusionsfritt 

rashat och utan ursäkter ett formligt korståg mot Kina. (Åke Holmberg, Världen bortom 

västerlandet. Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget, 

1988, s. 236; jfr också Kenneth Nyberg, Bilder av Mittens rike. Kontinuitet och 

förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–1912, 2001, ss. 113, 131 ff., 

147 ff.)  

Att Strindberg kände till Annerstedts uppsats framgår av att den förekommer i sista 

tredjedelen av Framtidsuppsatsen i en not över svensk Kinalitteratur på 1800-talet. I den 

löpande texten omnämns han också i uppskattande ton: »H. Annerstedt och 

C. F. Liljewalch, vilka i och för inledandet av handelsförbindelse uppehållit sig längre 

tid i landet, hava avgivit sakrika rapporter» (texten s. 18 f.).  

Mot slutet av upptakten (i manus doss. 9, pag. 18) framhåller Strindberg att »man» 

måste söka orsakerna till utvandringen inom Kina och nämner en rad möjliga faktorer. 

Han fortsätter så i en struken passus att man ännu inte »kommit till något afgörande»  

hvadan förf. afstår från gissningar; däremot har förfs [»förfs» sedan ändrat till »hans»] 

uppmärksamhet genom det myckna larmet i Amerika blifvit lockad [»lockad» sedan 

ändrat till »dragen»] till studiet af den stora Nationen och derunder kommit till meningar, 

som delvis icke stämma öfverens med de vanliga gängse, hvilka ofta härleda sig från 

[»ofta härleda sig från» ändrat till »äro grumlade af»] religiöst nit eller äro förvärfvade på 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 79 

platsen under inflytande af motvilja mot de yttre företeelserna hvilka alltid skola stöta ett 

sinne som för dem äro främmande. Att i en kort uppsats ge en åskådlig bild af en stor 

stats lif kan icke vara meningen utan har förf. endast velat skingra några fördomar mot 

det folk som af några [»några» ändrat till »personer»] under uppskrämdt [?] tillstånd 

anses som verldens blifvande beherskare.  

Det strukna rymmer åtskilligt av intresse – bland annat anar man i sista meningen en 

liten udd mot Annerstedt. Resonemangen får sin särskilda belysning av Strindberg själv 

när han tre decennier senare i Kina och Japan (1911) påminde om sin tidiga uppsats om 

Kina: 

Japanerna ha ryckt fram; nu komma kineserna (med ultimatum). Redan 1879 (?) 

bebådade jag deras ankomst (i Carl von Bergens »Framtiden»), och sökte skingra vissa 

farliga fördomar mot denna nation, på vilken Europa velat kasta ett visst löje, ehuru den 

gula frågan senare togs om hand av japanerna. Nu återkommer jag till ämnet, efter 30 år, 

men bättre rustad, sedan jag studerat landets språk och historia. (SV 70, s. 205, först 

publicerad i Afton-Tidningen 8/4 1911) 

Men det intressantaste i det strukna är påståendet att det »myckna larmet i Amerika» 

skulle lockat Strindberg att ge sig in i studiet av Kina. Han syftar därvid på debatten 

kring den kinesiska invandringen i Kalifornien – och där främst till San Francisco – som 

också uppmärksammats i Sverige. Man kan t.ex. peka på Hugo Nisbeths bok Två år i 

Amerika (1874) – en samling av artiklar tidigare publicerade i svensk press – där 

kap. 25 (s. 222 ff.) behandlar »Den kinesiska frågan i San Francisco». I själva verket 

inleder Strindberg sin Kinauppsats med resonemang kring den befolkningshistoriska 

utvecklingen i USA där han till en början dröjer vid hur indianerna såsom 

»kringdrivande jägare» trängts undan genom »den bildade åkerbrukarens 

överlägsenhet» – ett av Ratzels favoritpersperspektiv. I övergången till en utförlig 

diskussion av den kinesiska invandringen i USA berör Strindberg kortfattat de svartas 

situation, främst i en jämförelse: »Den svarte mannens öde torde dock bliva, att, liksom 

indianen, i sinom tid ätas ut, ty han är, till sitt innersta skaplynne, vilde. Annorlunda blir 

förhållandet med kinesen. Han är civiliserad, ehuru han nu, under den upprörda 
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sinnesstämningen, brännmärkes som ’hedning’ [– – –]» (texten s. 66). I manuskriptet 

utvecklar han mera utförligt sina tankar om »den svarte mannen» som vilde men strök 

följande stycke (doss. 9, pag. 2): 

 De Förenta Staternas uppkomst visade möjligheten af stamblandning, men med 

negeremanicipationen bevisade omöjligheten af race-blandning och det måste dömas som 

ett misstag af Nordstaterna att de legitimerat vildens magt öfver den civiliserade, ett brott 

mot naturlagarne som skall reglera sig eller straffa sig sjelf som det ock kallas.  

Föreställningar om att svarta saknade naturliga förutsättningar »för mera avancerade 

former av intellektuell och kulturell verksamhet» utvecklades hos åtskilliga 

vetenskapliga auktoriteter i samtiden, bl.a. i österrikaren Friedrich Müllers inflytelserika 

verk Allgemeine Ethnographie (1873) som Strindberg hade på hemlån i början på maj 

1877 (jfr Olof Ljungström, Oscariansk antropologi. Exotism, förhistoria och 

rasforskning som vetenskaplig människosyn, 2002, cit. s. 174). 

Arbetet 1877 på Kinauppsatsen: utnyttjande av sinologisk litteratur 
i dess första och andra del 

Liksom vad gäller Ratzel i upptakten anger Strindberg också fortsättningsvis i en del 

fall sina källor genom inlagda noter vilkas räckvidd präglas av obestämdhet. Men han 

har också lagt in källhänvisningar i den löpande texten och dessa utmärks av större 

precision. I avsnittet om Kinas statsskick och rättssystem (texten ss. 77–80) möter vi två 

noter.  

Den första (s. 79) hänvisar till George Thomas Stauntons översättning till engelska 

av den då gällande samlingen av kinesiska lagar som utkom i London 1810. I slutet på 

juli lånade Strindberg en version på franska från 1812 av Stauntons översättning – 

troligen ägde KB inte den engelska boken (Lindström 1990, s. 21). Nerslag i 

Strindbergs uppsats som tyder på närmare studium av korpusen möter dock först i 

avsnittet om det religiösa livet där han citerar ur ett kejserligt edikt från 1805 i 

Appendix till lagsamlingen vilket brännmärker propaganda från kristna missionärers 

sida (texten s. 85 f.). I avsnittet om rättssystemet citerar han (s. 78) en positivt hållen 
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karakteristik »avgivet i Edinburgh Review år 1810, då G. Stauntons översättning av 

Kinas strafflag utkom». Detta citat förekommer både hos J.F. Davis’ (kap. 6, franska, 

s. 225) och S. Wells Williams’ (kap. 7, engelska 1853, s. 306) verk om Kina vilka 

Strindberg som nämnts haft till hemlån redan på våren.  

Den andra noten i avsnittet om statsskick och rättssystem (texten s. 79) avser en 

kärnfull sammanställning i sexton punkter (»maximer») av politiskt-moraliska 

rättesnören för både ämbetsmän och folk i allmänhet som 1600-talskejsaren Kang-Hi 

utfärdade. De kompletterades sedan med dels kommentarer av Kang-His son och 

efterföljare på tronen, dels av »parafraser» gjorda av en hög ämbetsman. I princip skulle 

maximerna läsas upp på alla orter den 1:e och 15:e varje månad. Under titeln The 

Sacred Edict hade dessa texter i översättning av den engelske missionären William 

Milne getts ut i en Londonupplaga 1817. Noten ifråga hänvisar till den och boken fanns 

– och finns alltjämt – på KB. Strindberg är inte noterad för något hemlån av den men 

visar ett markant intresse för verket i uppsatsen – troligen främst på grund av de ofta 

drastiskt formulerade kommentarerna och parafraserna. Han citerar ur verket inte endast 

i avsnittet om rättssystemet – där alltså noten är införd – utan återkommer till det i 

avsnittet om religionen med dels ett omfattande utdrag där folket varnas för buddismens 

irrläror (texten s. 83 f.; Milne ss. 126 ff., 146 f.), dels ett kort citat rörande »västra 

oceanens sekt» dvs. de kristna (texten s. 85; Milne, s. 128).  

Vid varningen mot buddismen kan man notera ett slarvfel hos Strindberg – redan i 

manus och sedan aldrig rättat – då det anges att utdraget är från den 17:de maximen i 

stället för det korrekta den 7:de. Slarvet ter sig onekligen grovt eftersom Kang-His 

maximer verkar vara fast förknippade med just siffran sexton. Att Strindberg trots att 

han uppenbart funnit verket »matnyttigt» ändå inte spillt tid på att studera det i sin 

helhet framgår för övrigt av att stora delar av KB-exemplaret fortfarande (noterat april 

2003) inte sprättats upp (gäller främst den senare hälften där partierna rörande 

maximerna nr 11–12 och nr 14–16 är helt ouppsprättade och nr 8–10 jämte nr 13 till 50–

70%).  

I framställningen om rättsystemet använder Strindberg också ett annat dokument från 

Kang-Hi vilken han för övrigt ofta återkommer till i uppsatsen och som han här 

apostroferar som »den förträfflige kejsaren». Dokumentet ifråga är ett avvisande svar 

som kejsaren gav på klagomål från censorerna över provinsdomstolarna och där han i 
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stället applåderade att domstolarna behandlade de rättssökande »utan misskund och så, 

att var och en får avsmak för rättegångar och darrar vid tanken på att inställa sig för en 

överhetsperson» (texten s. 79). I löpande text uppges att det är »Huc, den välvilligaste 

Kina-missionären, som meddelar uppgiften». Med »Huc» åsyftas E.R. Huc, Resa i 

Kina, som Strindberg lånat redan i slutet av april i svensk översättning från 1864 (sedan 

nytt lån i början på augusti; Lindström 1990, s. 20 f.; det citerade återfinns i boken 

s. 52). Efterhand skaffade Strindberg sig ett eget exemplar av Hucs reseskildring: den 

fanns med i hans bibliotek 1883 (Lindström 1977, s. 36). Anmärkningsvärd är den ton 

av gillande som verkar beledsaga Strindbergs återgivande av Kang-His svar.  

När det gäller behandlingen i uppsatsen av det religiösa livet i Kina och av den 

kristna missionens roll ligger det nära till hands att jämföra med Annerstedts essä från 

1871 (se ovan). Där utvecklades med emfas att kineserna var konsekventa materialister 

och saknade sinne för religiöst-andligt liv (främst s. 32 ff.). Ifråga om den kristna 

missionen – som nämnts bar senare delen av essän rubriken »Om det europeiska 

missionsväsendet i Kina» – såg Annerstedt med sympati på katolikernas sätt att arbeta 

samtidigt som han i raljant ton avfärdade de protestantiska missionärernas metoder. På 

den första punkten (om frånvaron av andliga intressen hos kineserna) intog Strindberg 

en helt annan ståndpunkt medan han i bedömningen av den kristna missionen ligger 

nära Annerstedt. I båda fallen finns det troligen en medveten anknytning till 

föregångaren hos Strindberg även om han inte låter den explicit gå i dagen.  

I två noter redovisar han däremot sitt utnyttjande av utländska sinologer. Den första 

avser ett verk av en tysk skolman Johann Christoph Kröger (1792–1874) med titel 

Abriss einer vergleichenden Darstellung der Indisch- Persisch- und Chinesischen 

Religionssysteme (1842). Verket åberopas (texten s. 81 f.; med felaktig författarinitital 

»G» i stället för »C» i trycken 1878 och 1881) efter ett citat med uttalanden år 1700 av 

kinesiska lärde i en debatt med jesuiter under kejsar Kang-His regering om innebörden 

av det kinesiska ordet för »himmel» (»tien»). Enligt Strindberg användes »tien» bl.a. i 

betydelsen »Skaparen» medan missionärerna genom vantolkning försökte hävda att 

kineserna dyrkade »den synliga himmelen och voro hedningar och borde omvändas» 

(texten s. 81). Vid jämförelse mellan Strindbergs uppsats och Krögers bok visar sig inte 

bara det nämnda citatet vara hämtat ur Kröger (s. 55 not 6) utan också det som föregår – 

om ett edikt utfärdat av Kang-Hi i tvistefrågan – liksom en efterföljande förebråelse mot 
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den tyske 1800-talsmissionären K.F.A. Gützlaff (1803–1851) (texten s. 81 f.). Hos 

Strindberg heter det: »Detta [de lärda kinesernas utredning] uttalades år 1700, och ännu 

1845 påstår Gützlaff i sin kinesiska historia, att kinesen menar med Tien den materiella 

himmelen och skrattar åt idén om ett högsta väsen! Detta kalla västerlänningar mala 

fides (texten s. 82).» Och hos Kröger: »Dennoch hegt auch Gützlaff (in seiner 

Geschichte des Chinesischen Reiches [– – –] [1]836) die Ansicht, ’dass der Chinese den 

materiellen Himmel meine, und über die absurde Idee eines höchten Wesens lache’  

[– – –]». Som synes har Strindberg ändrat Krögers datering av den tyske missionärens 

kinesiska historia från 1836 till 1845. Det beror säkerligen på att i den historia av 

Gützlaff som Strindberg lånade på KB (augusti 1877) och direkt utnyttjat i ett annat 

sammanhang i uppsatsen (se nedan) framgår av utgivarens förord att manus till den var 

klart 1845 (K. Gützlaff, Geschichte des chinesischen Reiches von den ältesten Zeiten 

bis auf den Frieden von Nanking. Hrsg, von K. Fr. Neumann, 1847). Men Kröger 

refererar givetvis till ett annat tidigare verk av den synnerligen produktive Gützlaff – 

hans eget arbete trycktes ju redan 1842 (om Gützlaff, se H. Schlüter, Karl Gützlaff als 

Missionär in China, 1946).  

Mot slutet av avsnittet om den religiösa sfären sammanväver Strindberg 

behandlingen av den kristna missionens roll med en framställning av den politiska 

händelseutvecklingen kring mitten av 1800-talet. Redogörelsen för de s.k. opiumkrigen 

mellan Kina och Storbritannien mynnar ut i en not (texten s. 87) med hänvisning till ett 

arbete av den tyske sinologen Karl Friedrich Neumann, Ostasiatische Geschichte vom 

ersten chinesischen Krieg bis zu den Verträgen in Peking (1840–60), 1861. En 

granskning visar att Strindberg i sin skildring (ss. 86–87) hämtat över stoffet även rent 

verbalt från Neumann (ss. 9, 14 f.) och detta gäller också ett citat om hur den kristna 

saken »var numera ohjälplig» (texten s. 87; Neumann s. 310 som hänför yttrandet till en 

icke namngiven »hochgestellter gelehrter Mann»). 

Ett stycke in i framställningen av Kinas historia, efter behandlingen av kontakterna 

genom århundradena mellan Kina och omvärlden (texten s. 72 f.), framhåller Strindberg 

hur rik litteraturen om Kina är – i motsats till en populär föreställning att man ingenting 

vet med säkerhet. I manuskriptet (doss. 9, pag. 23b) har han därvid anfört en del namn 

på författare och verk i en passus som han sedan strukit: 
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att intet kan vetas om China oaktadt man ända sedan 1797 eger utgifvet Memoires 

conçernant les Chinois i 16 qvartovolymer innehållande de bästa af Peking jesuiternas 

rapporter och bref; J.F. Davis The Chinese, 2 volymer på 1000 sidor, en historisk, 

geografisk, politisk m.m. beskrifning på China, hvilket arbete säkert är det bästa och 

tilförlitligaste, då författaren tjugo år vistats i China såsom guvernör för Engelsk 

Ostindiska Kompaniet och varit fullt förtrogen med språket och litteraturen, The Middle 

Kingdom af Wells Williams är ett värdigt [»värdefullt» ändrat till »värdigt] komplement 

och en oändlighet resebeskrifningar, ty ingen som sedan opiekriget besökt Mittens Rike 

har underlåtit att skrifva en bok om sin resa, antingen han varit skeppsprest, läkare 

marinofficer, konsul eller turist 

Genom denna strykning har märkligt nog varje referens till uppsatsens beroende av 

Davis’ och Williams’ arbeten sopats under mattan, för att uttrycka sig något drastiskt. 

Framför allt för de två historiska avsnitten om dels kontakterna mellan Kina och 

omvärlden, dels Kinas politiska historia har Davis spelat en avgörande roll att jämställa 

med Ratzels för upptakten (kap. 1 hos Davis om de första förbindelserna mellan 

européerna och kineserna, för texten ss. 72 ff.; kap. 5 hos Davis om Kinas historia i 

sammandrag, för texten ss. 74 ff.). Det långa citatet »från en historieskrivare» (texten 

s. 75) om de dramatiska rörelserna i kosmos vid skrivkonstens uppfinnande av kejsar 

Hoang-Ti är dock hämtat från Williams (början av kap. 10 om det kinesiska språkets 

struktur).  

För bedömning av Strindbergs beroende av Williams i allmänhet är det viktigt att 

vara medveten om att C.F. Collmans tyska översättning av amerikanens verk som fanns 

på KB och som Strindberg tidigt hade på hemlån (18/4 1877) omfattade endast första 

volymen – fast uppdelad i två »Abtheilungen» på totalt ca 600 sidor – av den version i 

två volymer på sammanlagt ca 1200 sidor som förelåg på engelska (utgiven i New 

York) från slutet av 1840-talet (Das Reich der Mitte, 1852–53). Vidare kan noteras att 

KB:s exemplar av »Abtheilung 1», med kap. 1–6 om Kina geografi, befolkning och 

naturförhållanden, fortfarande (april 2003) delvis är ouppsprättat, i motsats till 

»Abtheilung 2», med kap. 7–12 om lagar och regeringssystem, undervisning, vetenskap, 

språk och litteratur. Vid närmare granskning visar det sig också att Strindberg främst 

hämtat uppgifter från Williams i uppsatsens andra del om språket och skriften (texten 
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ss. 89–96) men att beroendet där av kap. 10 (»Bau der chinesische Sprache») hos 

Williams kan jämställas med Davis’ betydelse för de historiska avsnitten i första delen 

av uppsatsen.  

Men en viktig roll har också Rémusats grammatik spelat för Strindbergs 

framställning om språket och skriften – som ovan påpekats bygger ju bevisligen 

översättningen av poemet ur Shijing på en version av fransmannen. Det är vidare 

uppenbart att förlagan för de tolv kinesiska skrifttecknen som återges i förbindelse med 

poemet hämtats från honom (texten s. 94; Rémusat, s. 174) liksom förlagorna för de 

tidigare proven på första och andra klassens skrifttecken, sex av varje (texten s. 92; 

Rémusat, s. 1 f.). Detta påpekas för övrigt av Henri Cordier i hans Bibliotheca Sinica. 

1:a ed., vol. 2, 1885, sp. 1236) där han noterat Strindbergs uppsats i Framtiden som 

denne skickat honom i ett särtryck redan i april 1878: »Les caractères chinois qui se 

trouvent dans ce mémoire sont calqués sur ceux de la grammaire chinoise d’Abel-

Rémusat» (jfr Bennich-Björkman, »Strindberg och Henri Cordiers Bibliotheca Sinica», 

Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2004, tr. 2005). 

Den stockholmsfirma som tryckte årgång 1877 av Framtiden – Centraltryckeriet – 

var visserligen ett betydande företag men rimligen inte försedd med några kinesiska 

stilar. Den teknik som i princip tillgreps för att framställa de kinesiska skrifttecknen i 

uppsatsen bör ha varit att anlita en xylograf som skar dem i trä efter anvisad förlaga. 

Troligen har Strindberg själv noga övervakat denna del i produktionen, kanske själv 

också betalat xylografen och därmed blivit ägare till de stockar som upptog tecknen 

ifråga (tillsammans med deras uttal, svensk översättning m.m.). I varje fall verkar det 

vara samma stockar som använts vid omtrycket av uppsatsen i Kulturhistoriska Studier 

hos Albert Bonnier som tog fram boken på eget tryckeri (Framtiden, s. 492 ff.; texten 

ss. 92, 94). När Strindberg sommaren 1883 avsade sig uppdraget att svara för en artikel 

om Kina i Nordisk familjebok erbjöd han samtidigt redaktionen att »Låna mina 

kinestyper om det behöfs» (Brev 3, s. 270). Möjligen var det just fråga om de stockar 

som hade sitt ursprung i tryckningen av Framtidsuppsatsen.  

En intressant sidobelysning av dessa frågor ger förbindelserna mellan Strindberg och 

en föreståndare för ett spinneri i Göteborgstrakten (Nol) J.A. Brudin som 1880 tog 

brevkontakt med Strindberg för att få hjälp i samband med att han planerade ge ut en 

katalog över sin kinesiska myntsamling. En del av breven från Brudin finns bevarade 
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(Mörnerarkivet) medan Strindbergs verkar vara förkomna. Av ett brev i mars 1880 från 

Brudin framgår att Strindberg erbjudit sig »öfvervaka skärningen af kinesiska typer» 

vilket tacksamt anammats av Brudin. Det verkar också som om denna utlovade insats 

från Strindberg verkligen kom till stånd. I en korrespondensartikel från Stockholm i 

Norrköpings Tidningar 20 september 1880 – författad av den Strindberg närstående 

journalisten Klas Ryberg – hette det under »Österländskt» att det vid sidan av 

Strindberg också fanns några andra framstående sinologer i Sverige, däribland J.A. 

Brudin som höll på att ge ut en katalog över sina kinesiska mynt: »De för detta ändamål 

erforderliga typerna äro skurna af xylografen Westerberg härstädes.» Med Westerberg 

måste avses Adolf Emil Westerberg (1844–99), en av de ledande xylograferna i 

Stockholm under perioden som efter att ha varit anställd i Illustrerad Tidning och från 

1866 i Ny Illustrerad Tidning blev egen företagare 1870 (Lena Johannesson, Xylografi 

och pressbild. Bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia, 

1982, ss. 179, 195, 341). Det kan noteras att Westerberg tillhörde den grupp xylografer 

som 1880 arbetade med illustrationerna för Gamla Stockholm; hans signatur återfinns 

under åtskilliga av figurerna i tidiga avsnitt (jfr också Brev 2, ss. 141, 143). Inte 

osannolikt var det därmed Westerberg som Strindberg anlitat för att skära de kinesiska 

typerna 1877. 

I slutet av året möter man följande uppgift i Stockholms Dagblad om Brudins 

katalog, under »Literära notiser från Göteborg» om reproduktion i tryck av gamla 

kinesiska mynt (1/12 1880): 

De kinesiska typer, som för detta intressanta arbete [katalog över samlingen på 6–700 

mynt under utgivning från GHT:s tryckeri i 200 ex.] måste begagnas, hafva i Stockholm 

skurits under upsigt af amanuensen Strindberg. Brudin och han äro två af de fyra personer 

inom vårt land, hvilka äro hemma i det himmelska rikets för andra dödliga så svårtydda 

skriftspråk. (Jfr Strindberg i offentligheten 1879–1884, red. Björn Meidal, 1980, s.130.) 

I GUB har påträffats en liten skrift, omfattande 40 sidor, med ett litograferat omslag 

(utan årtal) från det litografiska tryckeriet Meyer & Köster i Göteborg där man läser 

texten: »Mynt från länder som begagnat kinesiska skrifttecken samlade af J.A. Brudin». 

Tydligen har katalogen alltså blivit färdigställd men tyvärr är exemplaret – det enda 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 87 

hittills kända – uppenbarligen inte komplett: bl.a. saknas en plansch med avbildningar 

av mynt som det hänvisas till upprepade gånger i den löpande texten. Påträffades ett 

komplett exemplar kunde man nog där vänta att finna någon typ av hänsyftning på 

bistånd från Strindberg vid katalogens färdigställande. 

Efter denna utvikning återgår vi ett ögonblick till avsnittet om Kinas politiska 

historia i Framtids-uppsatsen. Där finns ett mytbetonat inskott, placerat i en not, om hur 

kejsar Schi-Hoang-Tis beordrar en transoceansk expedition för att söka en ört som ger 

odödlighet. Det visar sig hämtat från ovan nämnda kinesiska historia av Güntzlaff 

(1847, s. 92). Men i detta fall har Strindberg infört en referens till källan, i manus utan 

ort och årtal för boken men i trycket felaktigt pålagt »Quedlinb. [– – –] 1836», troligen 

en effekt av ett sneglande i korrekturomgången på uppgiften hos Kröger (se ovan). 

En bakgrund till att Davis och Williams så att säga försvann under resans gång ligger 

nog i att Strindberg ville framstå som mera självständig i sin uppsats än han rimligen 

kunde vara utom i sista tredjedelen. En struken passus (doss. 9, pag. 24) signalerar 

vittgående ambitioner i ett stadium av skrivandet. Passusen följer på det avsnitt (texten 

s. 74) där Strindberg utvecklat hur långt sinologien nu hunnit i Europa med 

översättningar av urkunder, med utmärkta lexika och grammatiker, med lärostolar vid 

en rad universitet etc. och att det därmed finns goda förutsättningar att göra upp med 

gamla fördomar om Kina och kineserna: 

Förf. som först valde den gamla vägen genom litteraturen om China såg sig snart nödgad 

att derjemte välja den andra genom Chinas litteratur och språk och fann densamma både 

angenämare och lättare och det är på grund af denna senare omständighet han vågar hysa 

sin egen mening i en fråga der så många svurit bort sig in verba magistri. 

Ett visst stöd för Strindbergs påstående att han praktiserat »den andra» vägen, dvs. inte 

bara återgett vad professionella sinologer kommit fram till utan grundat omdömen på 

studium av primärkällor, kan man notera på enstaka ställen också i uppsatsens två första 

delar. Främst gäller detta framställningen om den religiösa sfären. Som nämnts citerar 

han rätt utförligt ur den engelska översättningen av Kang-His maximer med 

brännmärkande av buddism men också av kristendom. Liknande direkta citat ur 

religiösa eller moraliska urkunder finns ur den fjärde klassiska boken Meng-Tse (texten 
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s. 81) som skall visa att ordet för himmel används i betydelsen skaparen. Där har han 

uppenbart använt sig av James Legges engelska översättning i vol. II av The Chinese 

Classics, 1861 (ss. 246, 235) som han troligen efter hand ägt ett eget exemplar av (ovan 

s. 70). Ett brev till Strindberg den 23 juli 1877 från hans gamle välgörare och 

arbetsgivare från slutet av 1860-talet läkaren Axel Lamm (Gunnar Brandell, Strindberg 

– ett författarliv. 1, 1987, s. 84 ff.) rör sannolikt just Legges översättning och 

demonstrerar hur Strindberg mitt i skrivandet på uppsatsen var på febril jakt efter 

hjälpmedel: 

  Min bästa Hr Strindberg 

 Jag har i går talat med grosshandl. Brunstedt, som bor i Lundbergs hus vid 

Djurgårdsslätten och för det mesta träffas i jernvågens kammererarekontor.  

 Det ifrågavarande arbetet är en redogörelse för Confusius’ och Mantius’ Opera och 

består af 2 delar. Han eger dessutom Nya Testam. på kinesiska. Efter morgondagen skola 

dessa böcker vara nerflyttade till kontoret i Jernvågen, der Ni hos deras egare är 

välkommen.  

 Med högakt[n]ing och tillgifvenhet Axel Lamm 

 (Mörnerarkivet; jfr Brev 21, s. 52.)  

För att belysa taoismens föreställning om förnuftet som »första orsak» citerar Strindberg 

direkt ur Tao-te-King (texten s. 82 f.) och verkar där ha använt den översättning till 

tyska av verket som han samtidigt omnämner (Lao-Tse-Tao-Te-King. Der Weg zur 

Tugend. Aus der Chinesischen übersetzt und erklärt von Reinhold von Plænckner, 1870, 

kap. 25, s. 113). Men sådana inslag är till slut endast marginella och strykningen av 

passusen om den »andra vägen» ter sig högst motiverad. 

Innan vi avslutar utredningen av Strindbergs utnyttjande av sinologisk litteratur i 

första och andra delen av uppsatsen förtjänar uppmärksammas hänvisningen till ett 

nyutkommet verk av etnografisk art i det lilla avsnitt som vi ovan (s. 36) betecknat som 

en brygga över till den tredje delen (i manus doss. 11, pag. 9b; SS 4, s. 124 f.). I viss 

mån upprepas här perspektivet om förbindelserna mellan Kina och omvärlden genom 

tiderna som togs fram redan i början av första delen, med stöd av Davis (texten s. 72 ff.) 

men fokus ligger nu på frågan om »folkets anförvantskap med andra jordens 
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inbyggare». Efterhand kommer där Strindberg in på det nämnda etnografiska verket, 

N.B. Dennys, The folklore of China and its Affinities with that of Aryan and Semitic 

Races (1876) som han redovisar i notform. Strindberg framhåller att Dennys »uppställt 

hundratals likheter mellan kinafolkets urgamla seder och bruk och Europas äldsta 

bebyggares» (texten s. 95). Troligen finns en »dold» hänsyftning på Dennys’ arbete 

redan i första delen av uppsatsen (manus doss. 9, pag. 24; texten s. 74) när det framhålls 

hur »sinologien blivit en vetenskap» som bl.a. 

på det etnografiska och arkeologiska området anställt forskningar rörande Kinas äldsta 

historia och urinnevånare, varvid man kommit till högst överraskande resultat, alltför 

överraskande för att, innan ännu grundligare undersökningar bekräftat dem, man skulle 

våga framlägga dem för att begabbas. 

I manuskriptet har Strindberg strukit över den del av meningen som tar vid efter 

»urinnevånare» men sedan ändrat sig och skrivit i marginalen »införs!». 

Referensen till Dennys’ undersökningar har sitt särskilda intresse genom att vi här 

kan notera en sammansmältning av två produktiva linjer i Strindbergs tänkande från 

1877 och några år framåt: orientering mot Östasien å ena sidan och ett allmänt 

etnografiskt-antropologiskt intresse å den andra, med bland annat spekulationer om 

urgamla skillnader i kulturmönster i Sverige mellan olika landsdelar bottnande i att 

befolkningen ej är enhetlig utan sammansatt av olika utifrån invandrade folkstammar. 

Ett tidigt utslag av det etnografiskt-antropologiska intresset är en artikel »Etnografiskt» 

om sägner och vidskepelse i Vogeserna som han på senhösten 1877 lät publicera i von 

Bergens Stockholms Morgonblad (SV 4, s. 335 ff.; om tidningen se ovan s. 39) och den 

geografiska kartläggning av olikheter i namn och skrock förbundna med skalbaggen 

Maria nyckelpiga som han ungefär samtidigt verkar ha startat (SV 9, s. 23 ff.; SV 10, 

s. 475 ff.). 

Vad gäller åberopandet av Dennys’ bok i Kinauppsatsen föreligger ett särskilt 

problem. Strindberg är registrerad för hemlån av den under 26 april 1878 (Lindström 

1990, s. 25) men vid det laget förelåg uppsatsen redan tryckt och utgiven. Det egentliga 

problemet ligger emellertid i att boken inte har förvärvats till KB förrän 18 april 1878, 

alltså endast en vecka innan Strindberg tog den på hemlån. Dvs. Strindberg kan alltså 
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inte heller ha tillgodogjort sig den under själva tjänstgöringen på biblioteket sommaren 

eller hösten 1877 (Ämbetsarkivet, Journaler över utländskt förvärv, ser. D4AA:1, 

nr 504). Förklaringen måste vara att han fått korn på boken på något annat sätt (kanske i 

en bokhandel i Stockholm). Inte osannolikt har han sedan efter denna bekantskap 

utverkat att KB köpte in den.  

Arbetet på tredje delen av uppsatsen från sensommaren 1877 

Från slutet av augusti 1877 skiftar Strindbergs hemlån från KB karaktär. De domineras 

därefter fram till slutet på oktober av arbeten som gett material till uppsatsens avlutande 

del om Sveriges förbindelser med Kina vilken, som redan nämnts, vid omtrycket i 

Kulturhistoriska Studier 1881 gjordes till en egen inledande studie under rubriken 

Sveriges relationer till Kina och de Tartariska länderna (texten s. 9–23). Karaktären av 

hemlånen talar för att skrivandet på uppsatsens tredje del i stort försiggick under denna 

period. Med tanke på att uppsatsen i sin helhet publicerades i oktobernumret av 

Framtiden kan detta i förstone verka märkligt, ja närmast orimligt, men ter sig mindre 

egendomligt sedan man trängt närmare in i hur numren av tidskriften i praktiken kom att 

utges.  

I början av januari 1878 lät »Aktieb. NU», dvs. tidskriftens förläggare Johan 

Grönstedt, införa följande annons i Svensk Bokhandelstidning (1878 nr 1, s. 6): »På 

grund af hopade göromål för utgifvaren, Herr D:r C. v. Bergen, har månadsskriften 

Framtidens fyra sista häften blifvit fördröjda, men skola snarast möjligt utkomma.» Med 

de »fyra sista häftena» avses månadsnumren september–december. Ingen av dessa hade 

alltså utkommit då det nya året gick in. Det innebär att utgivningen hade börjat krångla 

senast i september 1877 och inte osannolikt redan tidigare. Som ovan nämnts (s. 40 f.) 

uppträder von Bergen i december 1877 som en av redaktörerna för en ny dagstidning 

Stockholms Morgonblad för vilken planer varit på gång redan under sensommaren 

eftersom provnummer utgavs 31 augusti och 7 september 1877 (Lundstedt 2, nr 574).  

Dessa omständigheter tyder på att von Bergen redan då höll på att avveckla sitt 

engagemang i Framtiden och att det ledde till att utgivningen kom helt i oordning. 

Samtidigt framgår av bevarade brev från Grönstedt till Christopher Eichhorn – denne 

var delaktig i redigeringen av Eko – att Grönstedts tidskriftsimperium under senare 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 91 

halvåret 1877 råkat in i en ekonomisk kris, med bland annat hot om inställda leveranser 

av papper till tryckning och efter hand konkurshot (belysande är brev 2/8, 16/11, 1/12 

1877, 20/2 1878 jämte ett par odaterade; Ep: 5b, KB). Det ligger givetvis nära till hands 

att tänka sig ett samband mellan Grönstedts ekonomiska trångmål och symptomen på 

avhopp från von Bergen. I praktiken utgavs de fyra sista numren i form av två 

dubbelnummer september–oktober och november–december av vilka det förra – med 

Strindbergs uppsats – verkar ha distribuerats först mot slutet av mars 1878 (omnämns 

som nyutkommet i anmälan i Post- och Inrikes Tidningar 29/3 1878). När det andra 

dubbelnumret utkom är ovisst men dess struktur vittnar om ett projekt i upplösning: det 

hade fyllts med översättningar från utländska magasin. Denna utveckling kan ju inte 

gärna ha tett sig stimulerande ur ekonomisk synpunkt för Strindberg vid arbetet på 

uppsatsen men medgav åtminstone att han inte behövde jagas av tidsnöd vid 

fullbordandet utan i stället hade möjlighet att ge sin studie större omfång än troligen 

från början planerat.  

En del av framställningen i tredje delen består av bibliografiska listor över verk av 

svenska författare från mitten av 1600-talet och framåt som berör kinesiska 

förhållanden. Två huvudkategorier är reseskildringar (texten ss. 9 f., 13 f.) och 

avhandlingar vid svenska universitet (texten ss. 11, 16). Notiserna om verken är i regel 

kortfattade; ofta lämnas de helt okommenterade. En relativt utförlig presentation bestås 

den tidigare (ovan s. 57) nämnde KB-tjänstemannen J.E. Ringströms insatser som 

sinolog, jämte glimtar från hans levnadsöde. På några enstaka punkter vidgar sig 

framställningen till fylliga referat och citat, med kompletterande historisk belysning, 

såsom ifråga om Nils Matson Köpings reseskildring från 1600-talet där Strindberg 

säkerligen varit angelägen att ta till vara den naiva charmen i Köpings berättande. I 

övrigt är sådana öppningar i regel baserade på böcker eller dokument som ingick i KB:s 

samlingar: ett officiellt brev i patentfolio, med text i tre olika språkliga versioner – 

mandchu, kinesiska och latin – som utgått från kejsar Kang-Hi (pinyin: Kangxi) 1716 

berörande konflikterna mellan dominikaner och jesuiter vid hans hov (texten s. 11 f.); 

ett pass på kinesiska för utgående 1741 från Kanton hem till Sverige för ostindiefararen 

Göteborg (texten s. 13); ovan (s. 14 f.) nämnda exemplar från 

Drottningholmsbiblioteket av den kinesiska naturalhistorien Pen-Tsao-Kang-Mou 

(pinyin: Bancao gangmu; texten s. 14 ff.).  
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Ytterligare en bok i KB:s kinesiska samling behandlas utförligt i uppsatsens 

avslutande sidor om kinesernas kunskap om Sverige (texten s. 22 ff.), nämligen 

universalgeografin från 1848 som vi redan berört vid analysen av Strindbergs kontakter 

med f.d. missionären Elgqvist (ovan s. 65 ff.). Vid sidan av detta inslag citeras och 

refereras också på dessa sista sidor utförligt ur en berättelse av en kinesisk diplomat Tu-

Li-Chen (1667–1741) på uppdrag i Ryssland 1712–15, om möten med svenska 

officerare under deras fångenskap i Sibirien efter Poltava (texten s. 20 f.). Här utnyttjade 

Strindberg – vilket han också anger – ett sammandrag av berättelsen som han funnit i 

Sammlung Russischer Geschichte (första bandet, Stück 4, 1734), en serie 

källpublikationer på tyska, utgivna i S:t Petersburg och tillgängliga på KB. Strindberg 

utnyttjade fortsättningsvis stoff också i andra volymer i denna serie (sammanlagt 9 vol.). 

De hade utgivits 1732–64 av Gerh. Friedr. Müller (1705–83), en tysk som i unga år 

knutits till akademien i Petersburg och gjorde banbrytande insatser inom rysk 

historieskrivning (se t.ex. L. Stiedas artikel i Allgemeine Deutsche Biographie, Band 22, 

1885, ss. 547–53). Dessa utdrag i uppsatsen pekar fram mot de särskilda studier om 

svenska fångar i Sibirien och deras vetenskapliga insatser som Strindberg kom att ägna 

en del av sin tid åt efter fullbordandet av uppsatsen i Framtiden. Bland annat lyckades 

han då genom den ovan nämnde franska sinologen Henri Cordier försommaren 1878 få 

disponera en översättning till engelska av Tu-Li-Chens fullständiga berättelse utgiven 

av G.T. Staunton 1821 (se vidare nedan). Om existensen av Stauntons översättning 

kunde Strindberg läsa i C.F. Davis’ stora verk China. 1–2 (se ovan s. 50) kap. 15 om 

språket och litteraturen och möjligen var det genom Davis som han överhuvud blev 

medveten om Tu-Li-Chens barättelse och utsikterna att där finna något matnyttigt för 

sina egna syften. 

Kang-His brev från 1716 – ett enbladstryck – finns med som nr XXXIX i Strindbergs 

katalogkoncept över KB:s kinesiska samling, med inklistrat korrektur från hans 

redogörelse för brevet i Framtiden. Rémusat nämner (s. 109) i sin Essai sur la langue et 

la littérature chinoises (1811) – lånad av Strindberg redan i slutet av april 1877 – att 

Kang-His olika brev i patentfolio hade publicerats i Nürnberg 1802 »d’après le P. 

Koegler». Detta verk, där den bayerske lärde mångfrestaren och tullmannen Christoph 

Gottlieb von Murr (1733–1811) svarat för utgivning och kommentarer, fanns på KB och 

lånades av Strindberg i början av september 1877. I uppsatsen anför han också en 
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uppgift från von Murr i boken, nämligen att det aktuella brevet »blivit skickat kring 

Europa» (texten s. 12). Det sker i samband med att Strindberg diskuterar när och hur ett 

exemplar av brevet kommit att införlivas med KB:s samlingar. Han framkastar att det 

»är icke alldeles otroligt» att det överlämnats »på officiell väg» till kungliga kansliet 

och senare därifrån hamnat i KB (s. 11).  

Den kinesiska naturalhistorien 

Den relativt utförliga presentation (texten s. 14 ff.) Strindberg ger av den kinesiska 

naturalhistorien i KB:s samlingar – hemlån från slutet av september 1877 till början på 

januari 1878 – bygger genomgående på ett detaljerat avsnitt i Wells Williams’ Kinabok 

(kap. 6). Visserligen finns några avvikelser men de bottnar säkerligen enbart i slarv eller 

avsiktliga förenklingar från Strindberg såsom när han under »Växtriket» avdelning 

»Sädesslagen» helt hoppar över ärtväxter vilket enligt Williams är en av de fyra 

»familjerna» i avdelningen. I VA-kapseln finns två blad (doss. 5A:2–3) med uppenbara 

översättningar av Williams’ uppgifter om hur växt- och djurriket är indelat i Pen-Tsau 

och som sedan med smärre förändringar används i manuskriptet till Framtidsuppsatsen 

(doss. 11, pag. l och m). Ett inslag om metall- och stenriket (5A:2 högerspalt) kan 

däremot inte föras tillbaka på Williams. På flera metaller och ädelstenar förekommer 

där kinesiska beteckningar (i form av uttalstranskriptioner). Möjligen går därför detta 

inslag tillbaka på eget botaniserande från Strindberg i den figurvolym som hörde till ett 

KB-exemplar av naturalhistorien. I manuskriptet till uppsatsen (doss. 11, pag. k) heter 

det om KB-exemplaret: 

 De två första volymerna innehålla, utom flere företal och register, ett slags Systema 

Naturæ i bilder, hvaraf första delen är kolorerade i China. I andra delen träffar man 

öfversättningar af namnen till Svenska dels ljuden betecknade med Europeiska 

bokstäfver. Handen är okänd. (Kursiv här.)  

Det kursiverade är överstruket i manuskriptet och inflöt inte heller i trycket. Och redan i 

manuskriptet behandlades »Mineralriket» ytterst summariskt (pag. l), dvs. praktiskt 

taget ingenting av den utförliga översikten i arbetsmaterialet togs tillvara, i motsats till 
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vad som gällde växt- och djurriket. Kanske berodde skillnaden på att Strindberg vad 

gällde »Mineralriket» inte kunde stödja sig på Willams och slutligen inte vågade lita på 

det hållbara i egna noteringar ur figurvolymen.  

Vid presentationen av naturalhistorien i uppsatsen kunde Strindberg samtidigt åter 

dra nytta av den nyss nämnde C.G. von Murr. Denne hade i mitten av 1770-talet stiftat 

bekantskap med ett exemplar – förvärvat i Peking 1742 – av boken som då fanns i ett 

museum i Altdorf nära Nürnberg. I brev från början av 1776 till Carl von Linné – då 

sedan länge en europeisk ryktbarhet – hade von Murr kastat fram en idé att man inom 

Linnés natursystem skulle använda de kinesiska skrifttecken som betecknade olika djur 

och därmed underlätta kunskapsutbytet med kineser på området. Ett svar från Linné i 

mars 1776 på denna propos framhöll att han sedan mer än tjugo år kände till verket av 

vilket en volym (tomus) blivit översatt till latin genom Alströmers försorg. 

Murr lät flera gånger publicera Linnés svarsbrev, mest fullständigt veterligen i sin 

Journal zur Kunst-Geschichte und zur Allg. Literatur sechster Theil (1778, s. 279) – om 

hela originalbrevet där är återgivet låter sig dock ej kontrollera då detta torde vara 

förkommet. Med uteslutning av mindre partier – olika i de olika publiceringarna – 

återgav Murr brevet också i nämnda journal del 4 (1777, s. 169 f.), i Beschreibung der 

vornehmsten Merkwürdigkeiten in Nürnberg und auf den hohen Schule zu Altdorf 

(1778, s. 644 f.) och i den ovan angivna utgåvan av Kang-His brev i patentfolio (1802, 

s. 38). Strindberg har troligen tidigast uppmärksammat Linnébrevet i Murrs journal 

årgång 4 som han hade till låns från KB redan mellan 5 juli och 2 augusti 1877 men 

man kan inte utesluta att bekantskapen skedde först via volymen med Kang-Hi-breven 

som han lånade i början av september. De utdrag på latin ur brevet som han passade in i 

sitt uppsatsmanuskript återfinns nämligen i båda dessa tryck och Strindberg undvek att 

upplysa om källan: 

 Video ex tuis, Opus hist. nat. sinicum etiam (!) esse apud vos in Germania. – Habui 

idem ultra 20 annos, fasciculis ultra 30. Misi cum Alströmio hoc, unico tomo, in Sinam, 

ut verteretur in linguam latinam, et recepi. Titulus convenit cum illo a Te dato. – – – Forte 

hic liber Chinensis plantas illustraret, quod maxime in uotis esset. Vale, faue. Upsaliae, 

1776. Mart 22.»  
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 (’Jag ser av ditt brev att ett kinesiskt arbete i naturalhistorien finnes hos er i Tyskland. 

Jag har haft samma arbete i mer än tjugo år, i mer än 30 häften. Jag sände det med 

Alströmer i form av ett band till Kina för att det skulle översättas till det latinska språket, 

och jag har fått det tillbaka. Dess titel överensstämmer med den du ger. – – – Denna 

kinesiska bok kanske skulle presentera plantorna, vilket verkligen vore att önska.’ 

Översatt till svenska av Sten Hedberg.) (Texten s. 14.) 

 

I sin kommentar till brevet menade Strindberg att den översättning Alströmer (rimligen 

avser Linné Claes Alströmer 1736–94) föranstaltat hamnat i England – som bekant 

sålde arvingarna Linnés efterlämnade papper till ett sällskap i London – men att 

originalet på kinesiska kunde vara identiskt med det exemplar som nu fanns på KB. När 

Strindberg sedan under första halvåret 1878 bearbetade och utvidgade sista tredjedelen 

av sin Framtidsuppsats för fransk publik (mera därom nedan) tog han i februari 1878 

kontakt med Linnean Society i London. Han fick då veta att där verkligen fanns en 

visserligen föga omfångsrik översättning på latin av ett av verkets häften men att också 

det kinesiska originalet hamnat i London. Det sista innebar givetvis att exemplaret på 

KB inte var identiskt med det Linné refererat till i brevet till Murr. 

Strindberg verkar emellertid också haft nytta av von Murrs engagemang i den 

kinesiska naturalhistorien i ett annat avseende. I en uppsats Beyträge zur 

Naturgeschichte von Japan und Sina i tidskriften Der Naturforscher (Siebentes Stück, 

1775) presenterade tysken grundligt främst de 305 bilderna (»Tafeln») i boken, vardera 

med fyra figurer (ss. 12–51). Uppsatsen inleddes av tre träsnitt A, B och C, som von 

Murr låtit en »geschickter Formenschneider, Sebastian Roland» framställa (s. 49 f.) för 

att ge en föreställning om bildernas utseende. Liksom varje enskild »Tafel» i boken var 

de tre träsnitten uppdelade i fyra fält (betecknade fig. 1–4) men de fyra figurerna i det 

enskilda träsnittet var fritt kombinerade av von Murr från olika »Tafeln». Sålunda var 

exempelvis träsnitt C sammansatt av fig. 4 från Tafel 243 (benfossiler från djur), fig. 4 

från Tafel 266 (en musselart), fig. 3 från Tafel 267 (en annan musselart) och slutligen 

fig. 3 från Tafel 281 (en fladdermus med svans och hundhuvud). 

Tre år senare lät von Murr trycka om sin genomgång av den kinesiska boken i ovan 

nämnda presentation av Nürnbergs märkvärdigheter (s. 609–44; ny upplaga 1801, 
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ss. 565–78), dock som det synes utan de tre träsnitten i någon av de två upplagorna. 

Strindberg hade verket till hemlån i upplagan 1801 – först i slutet på februari 1879 

vilket inte hindrar att han kunnat göra bekantskap med det redan sommaren–hösten 

1877. Han har också gjort en avskrift ur upplagan 1801 – det var den som fanns på KB 

– på ett utkast till titelsida för KB-exemplaret av Pen-Tsao-Kang Mou nr XXVIII i 

konceptkatalogen (VA, doss. 3; utkastet till titelsida: doss. 4:14r, v). Avskriften rör 

Linnébrevet till Murr 1776 vilket denne som nämnts återgett utdrag av i bl.a. 

Beschreibung. Beträffande presentationen av naturalhistorien i Beschreibung har Murr 

gjort få ändringar i förhållande till texten 1775 men en av dessa rör just den 

ovannämnda fig. 4 i Tafel 243 med djurfossilerna. Det heter där 1775 (s. 32): 

 Fig. 4. Kuung kuo. Draconum ossa. Wir haben also hier sinesische Osteolithen. Die 

Europäer pflegen dergleichen grosse Knochen Riesen zuzuschreiben; die Sineser aber den 

Drachen. Es sind eigentliich Thierknochen.  

 (’Fig. 4. Kuung kuo. Drakben. Vi har alltså här kinesiska benfossiler. Européerna 

brukar tillskriva jättar dylika stora knotor: men kineserna (tillskriver dem) drakar. Det är 

egentligen djurknotor.’) 

1778 (på samma sätt 1801) har von Murr skjutit in en ny mening mellan »Ostheolithen» 

och »die Europäer» (s. 625), nämligen: »Vielleicht von Rennthiere, ceruus Tarandus 

Linn.?» (’Kanske från renar, ceruus Tarandus Linn.?’) I sin genomgång av »Djurriket» i 

den kinesiska naturalhistorien har Strindberg i en parentes infogat en kommentar som 

gäller bilderna: »Ett fossilt älgkranium står under ’drakar’» (texten s. 16). Det verkar 

rätt troligt att Strindberg via Murr fått sin uppmärksamhet fäst just på denna bild och en 

möjlig inriktning av dess tolkning. Det är också fullt möjligt att Strindberg studerat de 

tre trästicken som von Murr publicerat i Der Naturforscher 1775 även om de inte sedan 

tycks ha återkommit i Beschreibung (1801) som Strindberg bevisligen läst. Der 

Naturforscher ingick visserligen inte i KB:s samlingar men däremot i 

Vetenskapsakademiens och var därmed lätt tillgänglig för Strindberg (och von Murr 

försummade inte att i senare sammanhang referera till sin första presentation av den 

kinesiska naturalhistorien i Der Naturforscher 1775).  
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Det fanns ytterligare en bild i detta verk som påtagligt intresserade Strindberg och 

som är ordentligt framhävd i hans kommentar: 

Den första figuren är Guld, den sista en Apa, kallad Fi-Fi. Djuret står upprätt, har 

människoanlete, långt huvudhår, som räcker ned över svansen; motsvarar något av våra 

föreställningar om »den felande länken». [– – –] Wells Williams skriver emellertid om 

djuret i sitt lexikon »A kind of ape, found in China-India and the south-west of China, of 

which strange stories are told; it is probably a hairy variety of the ’mia’ or ’orang’, of a 

black colour, with very large lips; it is described as carnivorous and four or five feet 

high.» (Texten s. 15.) 

Som ovan (s. 61) påpekats förmedlades citatet ur Williams lexikon (s. 139; tillgängligt 

på KB först i mars 1778) till Strindberg i ett brev 28 september 1877 från norrmannen 

Blich. Denna omständighet ger för övrigt ett bidrag till dateringsfrågorna: citatet finns 

redan i manuskriptet (doss. 11, pag. k.) som i dessa delar alltså måste ha tillkommit 

tidigast i början av oktober. Redan i Williams’ översiktsverk om Kina (i början av 

samma kap. 6 om kinesernas naturalhistoria där Pen-Tsao behandlades) hade Strindberg 

för övrigt kunnat läsa om Fi-Fi (här citerat ur den engelska versionen): 

Chinese books speak of two large animals of this family [monkeys] under the names of fi-

fi and sing-sing. The former is said to have a long mane covering its back, and almost 

prehensile lips; the sing-sing is smaller, and more nearly ressembles a man in its erect 

gait. Perhaps the latter is allied to the chimpanze, and the former to the orang-outang of 

Borneo. (S. Wells Williams, The Middle Kingdom. 1, 1853, s. 248.) 

Strindbergs iver att göra det mesta möjliga av »felande länken» manifesterar sig i att 

han in i korrekturstadiet av uppsatsen fortsatte att bygga ut avsnittet. I VA-kapseln finns 

bevarat ett spaltkorrektur med den text som bl.a. rör resonemangen om apan 

(korrekturet med siffran »10» i övre högra hörnet, slutet av doss. 11; jfr 

manuskriptbeskrivningen ovan s. 36). Där är tillagt följande passus tänkt och även 

placerad som not i trycket i Framtiden (s. 499 not 2) men i omtrycket 1881 uppflyttad i 

löpande text inom parentes (s. 9): 
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Mongoler och tibetaner berömma sig av sin härkomst från en stor apa kallad Sarr-

Metschin, angivande sig därmed vara jordens äldsta folk. I dessa folks gamla historia 

uppgives ursprunget från apan såsom alldeles avgjort. Jfr Klaproth, Verzeichniss der 

chines. und mandshuisch. Bücher und Handschrift. der Kgl. Bibliotek zu Berlin. Berlin 

1822.) (Texten s. 15.)  

Den nämnda katalogen – lånad av Strindberg den 27 nov. 1877 – innehåller mycket 

riktigt (»Nachschrift», s. 62, not 2) den notis som tillägget bygger på: 

Nach dem aus dem Indischen übersetzte Religionswerke Mani-Gombo, sollen allen 

Tibeter von den grossen Affen Saar-Metschin und den Äffin Raktscha abstammen. Sie 

selbst rühmen sich dieser Ursprungs und halten sich für älter als andere 

Menschengeschlechter.  

(’Enligt det från indiska översatta religionsverket Mani-Gombo, skall alla tibetaner 

stamma från den stora apan Saar-Metschin och apinnan Raktscha. De själva berömmer 

sig av detta ursprung och anser sig vara äldre än alla andra människosläkten.’) 

Det är möjligt att Murr också när det gäller apan Fi-Fi gett Strindberg impulser. Det ena 

(B) av de tre trästick med figurer ur den kinesiska naturalhistoriens bildgalleri som 

tysken publicerade 1875 i Der Naturforscher upptar som fig. 4 den långhåriga apan och 

dessutom som fig. 3 en annan människoliknande apa. Murr kommenterar båda i sin 

systematiska genomgång av bildmaterialet (Tafel 305 fig. 1 och fig. 2; 1775, s. 49; 

1778, s. 643; 1801, s. 577). Fig. 3 söker han identifiera som »Schweinschwanzaffe» 

(’svinsvansapa’) och – med frågetecken – som »Simia Nemestrina» i Linnés system. 

Hans fortsatta kommentar går bland annat ut på att om apan varit tecknad utan svans, 

skulle han ansett den vara »le grand Gibbon» hos Buffon eller den långarmade svarta 

apan hos en annan biolog. Om den långhåriga apan heter det hos Murr (1875, s. 49; 

1878, s. 643): 

Sin-sin? Eine Affengattung aus der Provinz Se-tschwen, von welcher man sagt, dass sie 

so gross, als ein Mann von den mittlerer grösse wären, und mehr ähnliches mit den 

Menschen hätten, als andre Affen, dass sie sehr leicht auf den Hinterfüssen giengen etc. 
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(’Sin-sin? En apart från provinsen Se-tschwen, om vilken man säger, att den var lika hög 

som en man av medelstorlek, och ägde mer likhet med människorna, än andra apor, att 

den mycket lätt gick på bakbenen etc.’)  

Strindberg fortsatte att intressera sig för de kinesiska aporna under första halvåret 1878. 

Att döma av brev från norrmannen Blich i mitten på maj sökte han nu hjälp att tolka vad 

som stod om apan »Sing-Sing» i den kinesiska naturalhistorien (jfr Williams ovan om 

»sing-sing»). Blich föreslår som möjlig tolkning »Sing sing kan tale og fatte noenledes 

forstandigt» (Blich t. Strindberg 15/5 1878, Mörnerarkivet). I slutet på maj sökte 

Strindberg bistånd också hos Cordier i Paris i uppenbarligen samma 

tolkningsproblematik (Brev 21, s. 58). Han inledde med: »Pen-Tsao-Kang-Mou 

explique le nom du singe connu sous le nom de Sing-Sing comme voici» (’Pen-Tsao-

Kang-Mou förklarar namnet på apan känd under namnet Sing-Sing på följande vis’) 

varpå Strindberg anför fyra kinesiska skrivtecken som han själv tydligen anser betyda 

»Sing-Sing kan tala» (jämför vad Blich föreslagit i brevet ett par veckor innan). En 

annan citerad fras i boken menar han betyder »Han [apan] kallas Sing-Sing på grund av 

sin utomordentliga intelligens». Cordiers svar bör ha gett Strindberg en kalldusch. 

Enligt honom stod det att »Sing sing känner det förflutna och känner inte framtiden, 

detta visar» (Cordier t. Strindberg 5/7 1878, Mörnerarkivet; jfr Bo Bengtsson, 

»Strindbergs kinesiska studier, i belysning av en återfunnen brevsvit», Meddelanden 

från Strindbergssällskapet, nr 59–60, 1978, s. 63).  

Svenska helgon kända i Kina 

Det avslutande uppsatsstycket om kinesernas kunskap om Sverige inleds med 

påpekandet att heliga Birgitta »redan på 1600-talet [var] känd av kineserna, åtminstone 

de kristne» (texten s. 19). För detta hänvisar Strindberg till att jesuiten Alfons Vagnoni 

som vistats i Kina 1605–40 och där gett ut en helgonhistoria på kinesiska som innehöll 

bland annat en levnadsteckning över Birgitta. Han avrundar sin notis med följande 

raljanta kommentar: »Någon annan egenskap än den av ’helgon’ (hon avlade 

kyskhetslöftet efter att ha fött åtta barn till världen), har väl icke författaren, vilkens bok 

ej stått till vårt förfogande, framhållit». Det lilla avsnittet om Birgitta finns inte i 
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huvudmanuskriptet till den avslutande tredjedelen av Kinauppsatsen (doss. 11) – som 

nämnts med blad paginerade a till u – men däremot på ett särskilt blad markerat 11 b (jfr 

beskrivningen av manuskripten ovan s. 36). Det är alltså rimligen fråga om ett senare 

tillkommet inskott som visar sig helt bygga på uppgifter om Vagnoni och dennes bok i 

Klaproth katalog 1822 över Berlinbiblioteket (s. 184). Som ovan påpekats hade 

Strindberg katalogen till låns från 27 november 1877 och utnyttjade den också för ett 

tillägg i spaltkorrektur om »felande länken». 

Troligen var dock Strindberg när han skrev och lät trycka detta osäker på om den av 

Klaproth nämnda »Birgitta» verkligen var identisk med det svenska helgonet. I varje 

fall förhörde han sig i saken mot slutet av maj 1878 hos sin nyförvärvade bekantskap i 

Paris Henri Cordier: 

 Dans le Catalogue de Klaproth sur les livres Chinois et Mandchous de la Bibl. R. de 

Berlin il se trouve en tel, intitulé: [– – –] par le Jésuite Alphonsus Vagnoni, contenant des 

biographies de Saintes parmi lesquelles Ste Birgitta. Est-ce la Ste Birgitta de Suède où 

celle de la Hibérnie? question qui m’a fait beaucoup d’embarras.  

 (’I Klaproths katalog över böckerna på kinesiska och manchu vid K. Biblioteket i 

Berlin finns en sådan, med titel [– – –] av jesuiten Alphonsus Vagnoni, innehållande 

biografier över helgon däribland heliga Birgitta. Är det fråga om heliga Birgitta av 

Sverige eller om den från Hibérnie, en fråga som har berett mig mycket bekymmer.’) 

(Brev 21, s. 58.) 

Cordier svarade i början på juli att han aldrig haft verket i sina händer och endast kände 

det genom Klaproths beskrivning (Cordier t. Strindberg 5/7 1878, Mörnerarkivet). 

Strindberg gav inte upp utan vände sig nu till en sinolog i Leipzig, Georg von 

Gabelentz. Auktoriteten i Leipzig svarade ytterst förekommande i mitten på oktober 

1878 att eftersom han själv inte disponerade boken hade han vänt sig till Wilhelm 

Schott, professor i kinesiska i Berlin och efterträdare till Klaproth som sakkunnig på 

samlingen av böcker på kinesiska etc. i Kungliga biblioteket där (jfr ovan). Redan en 

månad senare kunde Gabelentz meddela att inte bara den heliga Birgitta som nämndes i 

arbetet »est en effet originaire de votre pays» (’har i själva verket sitt ursprung i Ert 

land’) utan också »la Sainte Cathérine» (Gabelentz t. Strindberg 15/10, 18/11 1878; 
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Mörnerarkivet, III:73–74). Med detta glädjebudskap som bas vågade Strindberg 

efterhand vid tryckningen komplettera sin bearbetning på franska om Sveriges 

förbindelser med Kina (se nedan) med följande not: »Déjà avant 1640 les deux célèbres 

saintes suédoises, Birgitte (Pi-li-ji-ta) et sa fille Catherine (Kia-ta-li-na) étaient connues 

en Chine par une Vie des Saints, composée en chinois par le jésuite piémontais 

Alphonse Vagnoni.» (’Redan före 1640 var de två berömda svenska helgonen, Birgitta 

och hennes dotter Catharina kända i Kina genom en Helgonens liv, författad på 

kinesiska av jesuiten Alphonse Vagnoni från Piemont.’) (texten s. 252). Bland 

Strindbergs bevarade arbetsmaterial i VA-kapseln finns på ett blad anteckningar under 

rubriken »Schott!» som uppenbarligen varit underlag för denna not och som kan 

betecknas som excerpter ur Gabelenz novemberbrev (doss. 6:40r). I noten i särtrycket 

1884, s. 6, uppträder vid transkriberingen av Birgittas namn två avvikelser från både 

Gabelentz brev och Strindbergs excerpt där det tydligt står »Pi-li-ji-ta» (särtrycket har 

»Pi-hi-yi-ta». Ändringen av »li» till »hi» och »ji» till »yi» bör rimligen uppfattas som 

avläsningsfel på tryckeriet.  

Tolkningarna av kinesiskan i sjötullpasset och universalgeografin 

Bland de tryck på kinesiska i KB:s samlingar som Strindberg beskriver i sina 

katalogkoncept ingår ett formulär som tydligen härstammar från tullmyndigheterna i 

Kanton från 1700-talets mitt (nuvarande KB-signum »Kinesiskt ms. 14»; i Strindbergs 

katalogkoncept nr XXV). I katalogkonceptet har Strindberg betecknat dokumentet med 

sex kinesiska skrifttecken – de verkar inte hämtade ur texten i det – och därunder 

»Tsiapp. / Pass för utgående från Canton. Patent Folio, blått tryck». Uttrycket »Tsiapp» 

kan Strindberg ha hämtat från en lapp som ligger tillsammans med KB-dokumentet, 

med följande förklarande utläggning: »En Chinesisk Tsiapp, eller Siö Tulls Pass, utan 

hvilket intet Skepp från Canton får afsegla.» Därunder har Strindberg klistrat in 

korrektur med den text i Framtidsuppsatsen där han behandlar passet (texten s. 13), dvs. 

enligt samma modell som han tillämpat beträffande naturalhistorien (jfr ovan).  

I uppsatsen vill han påtagligt passa på att i förbindelse med passet demonstrera sina 

kunskaper i kinesiska. Han framhåller att eftersom »inga anteckningar om fartygets 

namn eller året funnos måste av texten dessa framletas». Beträffande avgångsdatum 
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utläser han »Kien-Longs sjätte år, tolfte månad, elfte dag, vilket blir 1741 den 11 

december». Destinationen hävdar han är tydligt utsatt som Sverige (Chonuy-Koue) och 

kaptenens eller superkargen namn som Ya-Chi-Mong. De två namnen ger han utöver i 

fonetisk transkription också i kinesiska skrifttecken – dessa återfinns också i 

dokumentet, rimligen ifyllda för hand i det tryckta formuläret – där han bör ha kopplat 

in en xylograf liksom vid återgivandet av teckenblocken lånade från Rémusat i 

uppsatsens andra stycke (jfr ovan s. 85 f.). Man kan för övrigt notera att i första 

omgången – i ovannämnda bevarade spaltkorrektur – tredje och sista tecknet i kaptenens 

eller superkargens namn blivit felaktigt återgivit men rättats till redan i det korrektur 

som Strindberg klistrat in i katalogkonceptet och som tydligen representerar en senare 

omgång i tryckningen (kanske ombrutet korrektur).  

Strindberg hävdar vidare att »enligt passet» förde fartyget »120 man och 10 

kanoner». Namnet på skeppet verkar han däremot inte ha kunnat utläsa direkt i passet 

utan får fram det först genom att söka »i skeppslistorna på hemvändande fartyg under 

1742» där han finner »skeppet Göteborg, kapten Askbom (Ya-Chi-Mong)». Passet 

skulle alltså i praktiken vara knutet till just den ostindiefarare som i början av 2000-talet 

tilldrog sig stort allmänt intresse som modell för projektet att sjösätta ett fartyg byggt på 

1700-talets villkor och med sikte på att än en gång segla från Göteborg till Kina.  

De »skeppslistor» där Strindberg skall ha identifierat skeppet är med all sannolikhet 

en bilaga i J.A.C. Hellstenius doktorsavhandling Bidrag till Svenska Ost-Indiska 

Compagniets Historia 1731–1766 (1860; på hemlån 12/7 1877–13/2 1878). Bilagan 

(ss. 45–48) förtecknar alla turer med fartyg utsända av kompaniet 1732–66 och anger 

därvid fartygens namn, befälhavare, destination, månad och år för avgång och återkomst 

samt utdelning (dvs. avkastning på insatt riskkapital). För skeppet Göteborg under 

Askbom uppges avgång februari 1741 och hemkomst juli 1742. Men man kan notera att 

i skeppslistorna hos Hellstenius förekommer två andra skepp till Kanton som också kom 

hem 1742 (båda i oktober), nämligen Riddarhuset (under Callin) och Stockholm (under 

Ekman). Så man har anledning fundera över hur Strindberg lyckades avgöra vem av de 

tre passet avsåg. I varje fall verkar det åtminstone ha blivit en mindre miss vid 

överföringen av den kinesiska tidräkningen till den västerländska, troligen beroende på 

att Strindberg försummat att ta hänsyn till att kineserna räknar nytt år inte från januari 

utan från februari. I VA-kapseln finns för övrigt bevarad en lapp som torde spegla 
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Strindbergs möda att tolka dateringen på sjöpasset (doss. 5A:7r). Enligt utredning av 

sinologen prof. Göran Malmqvist (febr. 2004) innebär det i passet angivna 

avgångsdatum den 17 januari 1742.  

Man noterar vidare en påfallande brist på överensstämmelse mellan uppgiften hos 

Hellstenius att Göteborg hade en bestyckning på 30 kanoner – Hellstenius anger 

underlaget för sådana uppgifter vara kompanidirektionens skrivelser i riksarkivet – och 

Strindbergs 10 kanoner »enligt passet». I själva verket står det – enligt ovan anförda 

utredning av Göran Malmqvist – ingalunda så i passet utan att beväpningen är 30 

kanoner, dvs. just det antal som Hellstenius angett gällde för skeppet Göteborg. 

Däremot visar Malmquists utredning att Strindbergs uppgift om 120 mans besättning 

överensstämmer med angivelsen i passet.  

Vid behandlingen av den kinesiska universalgeografin – som avslutar sista 

tredjedelen av Framtidsuppsatsen – sökte Strindberg i betydligt större skala än vid 

sjötullpasset visa upp förmåga att tolka kinesisk text. Boken har ovan berörts i ett par 

olika sammanhang (ss. 51 f., 66 f.), i det senare fallet med en utförlig redogörelse för 

diskussionen mellan Strindberg och den f.d. Kinamissionären kyrkoherde Elgqvist 

främst om tryckåret för boken. Utgångspunkten för diskussionen var som nämnts en 

anteckning som Elgqvist 1851 gjort i det exemplar av boken som fanns i Göteborgs 

museum – tydligen var exemplaret där en gåva till museet från just Elgqvist. Trots att 

de kinesiska böckerna på museet redan under senare delen av juli 1877 sänts till KB 

som lån (jfr ovan s. 65) verkar Strindbergs först på senhösten – i samband med 

skrivandet av det avslutande partiet av uppsatsen till Framtiden – ha fått upp ögonen för 

att där ingick ett exemplar, med en intressant anteckning, av samma bok som ingick i 

KB:s samlingar och vars uppmärksammande av Sverige kunde bli en användbar 

slutknorr. I manuskriptet (pag. t) är existensen av Göteborgsexemplaret noterat liksom 

Elgqvists anteckning citerad men först den 26 oktober bad han Karl Warburg i Göteborg 

att själv eller genom Wirsén undersöka »hvem A. Elgqvist är, som 1851 uppehöll sig i 

Hong-Kong och som skänkt den Kinesiska Geografien till Ert Museum» (Brev 2, s. 18). 

I början på november sökte Strindberg så kontakt med kyrkoherden, där han något 

dumdristigt börjar med att ifrågasätta Elgqvists uppgifter både om tryckår och författare 

och fortsätter: 
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Föröfrigt synes boken vara tryckt af Europeer (Amerikanare?) med rörliga typer. Skulle 

Ni vilja hedra mig med några upplysningar i denna sak, skulle jag stanna i aldra största 

tacksamhetsförbindelse. Hade Ni äfven någon kännedom om hvem som meddelar den 

besynnerliga beskrifningen på Sverge, så vore det ett värdefullt bidrag till mina samlingar 

af litteratur rörande Sverges relationer till Kina. (Brev 2, s. 19.)  

I manuskriptet finns en rätt lång passus som utgick vid tryckningen men som ger en 

belysande bakgrund till resonemangen i brevet. Stycket följer efter en i trycket 

bibehållen mening med identifiering av boktryckaren, med stöd av citat från 

frontespisen. »Tao-Chu förvarar stockarne» (texten s. 22). I manuskriptet är i parentes 

tillfogat efter »stockarne» i citatet »(typerna)» varpå följer (pag. t och u): 

Emellertid tros boken vara tillkommen under påverkan af amerikanare och anses till och 

med vara tryckt af dem. En uppgift i Petermanns Geographische Mitth. låter t.o.m. förstå, 

att dessa amerikanare heta Dr Cummings och Abeel, hvarom nog en analys af de långa 

och många företalen skulle lemna visshet. Boken synes vara skrifven för europeer ty 

nomina propria äro linierade, utom i företalen och att den kompilerats före 1844, framgår 

af innehållet ty Carl Johan uppges såsom »Nu regerande».  

Hänvisningen till Petermanns välkända tyska tidskrift för bevakning av den geografiska 

forskningsfronten torde åtminstone delvis avse ett inslag i en översikt 1866 av en rysk 

geograf inför kejserliga geografiska sällskapet i Petersburg (K.A. Skatschkof, »Die 

geographischen Kenntnisse der Chinesen», Mittheilungen aus Justus Perthes’ 

Geographischer Anstalt [– – –] von D:r. A. Petermann, 1868, s. 358). Ryssen hänför 

nämligen boken till verk som »statt eines Chinesen einen Amerikaner oder Europäer 

zum Verfasser haben» (’i stället för en kines har en amerikan eller europé till författare’) 

men fortsätter något motsägelsefullt:  

Es ist diess eine Beschreibung aller fünf Welttheile mit Karten, von einem Chinesen unter 

Anweisen und Leitung eines Amerikanischen Consuls 1848 niedergeschrieben. Dasselbe 

ist sehr gut nach den besten Nord-Amerikanischen Schulbüchern zusammengestellt. 

(Kursiv här.)  
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(’Detta är en beskrivning av alla fem världsdelarna med kartor, nedskriven 1848 av en 

kines under anvisning och ledning av en amerikansk konsul. Densamma är mycket väl 

sammanställd enligt bästa nordamerikanska skolböcker.’) [På en lapp i Strindbergs 

bevarade arbetsmaterial doss. 5A:9 finns noteringen »Geografi / Peterm. / 1868» följd av 

den transkribering av verkets titel som tidskriften angav.] 

I själva verket överensstämmer denna beskrivning av verkets tillkomst i stort med 

Elgqvists svar till Strindberg den 20 november (Anderson, s. 68 ff.) där denne citerar en 

recension av boken i tidskriften Chinese Repository 1850. Författaren hade dels fått 

hjälp av den amerikanske missionären Abeel som visat kartor och gett allehanda 

underrättelser, dels av en ung kines som i fyra år vistats i USA och muntligen översatt 

ur elementarböcker på engelska i historia och geografi. Samtidigt sköt Elgqvist 

grundligt i sank idén att boken skulle ha tryckts med rörliga typer och av icke-kineser. 

Strindberg retirerade inför denna salva, intog under bugningar utförliga citat ur 

Elgqvists brev på ett särskilt manuskriptblad (11:12 b) och såg samtidigt tydligen till att 

i korrektur ovan nämnda passus blev struken liksom en spetsig kommentar fogad till 

citatet av Elgqvists anteckning 1851 i Göteborgsexemplaret (jfr s. 103 ovan). I 

katalogkonceptet rörande de kinesiska böckerna i museet (VA, doss. nr 3) har 

Strindberg vid behandlingen av universalgeografin (nr I) klistrat in en korrekturremsa 

från tryckningen av Framtidsuppsatsen där utdragen från Elgqvists brev är intagna. 

I högermarginalen har han dessutom för hand återgett Elgqvists anteckning i själva 

boken. 

Som redan antytts ingår i Strindbergs presentation av universalgeografin en del prov 

på vad som står i verket om Sverige, återgivna i svensk översättning. Med tanke på den 

begränsning hans förmåga att på egen hand läsa och tolka kinesiska uppvisar i en rad 

andra sammanhang (jfr ovan) finns det skäl fundera närmare över hur denna prestation 

varit möjlig.  

I VA-kapseln är bevarade blad och lappar som har ett påtagligt samband med dessa 

översättningsmödor. En textsida tycks i huvudsak röra försök att tolka uppgifter på 

bokens titelblad (doss. 5A:7v). På denna sida återfinner man formuleringen »Tao-Chu 

förvarar stockarne». Som nämnts ovan anförde Strindberg formuleringen ifråga i 

uppsatsen, tolkande den som uppgift om vem som tryckt boken. Ett blad (5A:10r, v) 
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med text på båda sidor fylls i huvudsak med gloslistor där kinesiska ord i fonetisk form 

ges översättningar än på latin, än på franska, än på svenska, medan ett annat (5A:11r, v), 

också med text på båda sidor, domineras av till svenska översatta karakteristiker av 

främst drottning Kristina och Carl XIV Johan och deras regeringstider. Dessa 

karakteristiker kommer sedan i stort sett igen i uppsatsmanuskriptet och därpå i trycket 

(i arbetsmaterialet uppträder ett och annat fragment som inte utnyttjats i uppsatsen).  

På vilka vägar Strindberg slutligen lyckats nå fram till de nämnda karakteristikerna 

ger dock ett studium av arbetsmaterialet knappast något bestämt svar på. Man noterar att 

han tydligen i samband med den sena korrekturfas då de många korrigeringarna och 

kompletteringarna från Elgqvist rörande bokens tillkomst infördes, också lade till 

följande mening som introduktion till stycket med översättningar: »Boken är verkligen 

ogement svårläst och skulle varit omöjlig att översätta, om ej nomina propria varit 

understrukna» (texten s. 23; »understrukna» är en ändring 1881 av »linierade» 1878). 

Möjligen har han efter kontakten med Elgqvist blivit mer medveten än tidigare om att 

han rörde sig i en svårbemästrad terräng och ville med tillägget ta udden av kritik som 

kunde påvisa att han huggit i sten med sina tolkningar. 

Tidpunkt för publicering av tidskriftsnumret och reaktioner på uppsatsen 

Med tanke på dateringen av Elgqvists svar och de ändringar av den ursprungliga 

versionen av slutet på uppsatsen som det utlöste kan Strindberg knappast ha gett 

klartecken för tryckning förrän en god bit in i december. På nyårsdagen 1878 

signalerade han till Warburg »Nu kommer Kina snart!» vilket kanske kan tolkas som att 

korrekturstadiet nu för hans del var passerat (Brev 2, s. 23). Att mera exakt fastställa 

tidpunkten för publiceringen av Framtidens dubbelnummer för september–oktober 1877 

har visat sig svårt men det verkar ha dröjt till senare delen av mars 1878. Den 29 mars 

möter vi nämligen följande anonyma anmälan i Post- och Inrikes Tidningar: 

Framtiden har utskickat sitt något fördröjda häfte 9, 10, men gifver till ersättning för 

dröjsmålet flere artiklar af mycket intresse. [– – –] Hr A. Strindberg överraskar med en 

uppsats om Kina, som, huru mycket vi än sakna alla förutsättningar för dess bedömande, 

synes oss vittna om studier; förf:n har i alla hänseenden sammanfört en vacker mängd 
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notiser, bland hvilka de om kinesernas kunskap om »Si-Fey-Ye Se-ko» (svenskarne) äro 

mycket underhållande. [I fortsättningen övergår anmälaren till att utförligt diskutera en 

uppsats om de klassiska studierna i Sverige under de två senaste årtiondena.]  

Förmodligen rätt omgående såg Strindberg till att ta fram ett särtryck av uppsatsen som 

han sedan använde som kreditivbrev för att positionera sig som ung forskare inom en 

lärdomsnisch. Satsen är i princip densamma som i tidskriftsnumret men med annan 

sidbrytning och med särskild paginering (ss. 1–33). Ett tidigt belägg för distribution av 

särtrycket är Strindberg första brev till Henri Cordier i Paris 21 april 1878 (Brev 21, 

s. 47). Givetvis blev Blich i Drammen tidigt ihågkommen med ett ex. som denne artigt 

tackade för 11 maj 1878: 

Jeg skulde for langst takket Dig for Din Opmærksomhed med at oversende Dit Arbejde 

om China og Chineserne. Det har gjort et godt Indtryk paa mig, at Du forsvarer Nationen, 

og navnlig udhæver det Skammelige ved Englands Opförsel i Anledning af Opium-

Krigen. (Mörnerarkivet.) 

Ett i Göteborgs UB bevarat exemplar har tillhört den näre vännen Stuxberg och 

tillägnats »Den upplyste Doktoren Anton Stuxberg / från Kinamannen / Strindberg». 

Ytterligare ett par exempel. Hösten 1879 sände Strindberg efter begäran broschyren till 

svenske vicekonsuln B. Christiernsson i Shanghai och på nyåret 1880 skänkte han den 

till den ovan nämnde samlaren av kinesiska mynt Brudin (brev från resp. 5/12 1879 och 

5/1 1880, Mörnerarkivet). 
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Den franska avhandlingen:  
»Notice sur les Relations de la Suède avec la Chine et 

les pays Tartares depuis le milieu du XVIIe siècle 
jusqu’à nos jours» 

Tidpunkt för tillkomst. Manuskript, utkast och annat arbetsmaterial 

I Kulturhistoriska Studier ges under rubriken på den inledande uppsatsen »Sveriges 

relationer till Kina och de Tartariska länderna» följande upplysning: 

(Denna och följande fyra uppsatser äro utdrag ur en avhandling med ovanstående titel 

som lästes i Franska Institutet (Académie des Inscriptions et Belles Lettres) 1879 av 

Marquis d’Hervey de Saint-Denys.) (Texten s. 9.) 

De fyra följande uppsatserna är rubricerade Philipp Johann von Strahlenberg, hans 

karta och beskrivning över Asien (2), Svenska missionärer i Kina (3), Ur Anteckningar 

om De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava (4), Berättelse om de i Stora 

Tartariet boende Tartarer [– – –] uppsatt av Ambjörn Molin [– – –] 1725 (5). 

Under den s.k. Strindbergsfejden 1910 angrep Strindberg i några tidningsartiklar 

Sven Hedin (mera därom nedan) bl.a. för att denne vid redovisningen av sina 

upptäcktsfärder i Centralasien försummat uppmärksamma olika föregångare i svenskt 

1700-tal som däremot Strindberg lyft fram redan åren kring 1880. I sammanhanget 

nämner Strindberg att hans franska avhandling »lästes» 1879 i Académie des 

Inscriptions och fortsätter: »I denna avhandling, förkortad utgiven på svenska i mina 

Kulturhistoriska Studier (Bonnier 1881) har jag huvudsakligen behandlat våra Kina-

forskare.» (SV 68, s. 130.) Troligen har Strindberg här närmast haft i tankarna endast 

den inledande uppsatsen. 

De här anförda delvis motstridiga kommentarerna 1881 och 1910 i kombination med 

brister i observans hos Strindbergsforskare har lett till en rad missförstånd under årens 

lopp rörande den textmässiga relationen mellan Strindbergs avhandling till Académie 

des Inscriptions och de fem uppsatserna i det inledande blocket i Kulturhistoriska 

Studier.  
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En startpunkt för förvirringen kan förläggas till John Landquist i dennes utgåva 1912 

av volymen i Samlade Skrifter. Landquist noterade visserligen att nr 2, 3 och 5 tidigare 

varit tryckta på skilda håll – dock vad gäller nr 5 förväxlande den med ett annat tryck 

(se nedan) – men hade tydligen inte klart för sig att detsamma gällde nr 4 och dessutom 

nr 1 som ju i praktiken endast var ett omtryck av sista tredjedelen av Kina-uppsatsen i 

Framtiden. Formuleringen i Kulturhistoriska Studier att de fem uppsatserna var 

»utdrag» ur den franska avhandlingen har vidare lett till missförstånd om omfånget på 

denna, med utgångspunkt från att antalet trycksidor i Samlade Skrifter 4 för uppsatserna 

uppgick till ca 75. Troligen är detta bakgrunden till Torsten Eklunds felaktiga påstående 

1950 – upprepat 1954 – att avhandlingen endast trycktes »i utdrag först 1884 [rätt årtal 

1883] i Henri Cordiers tidskrift» (Brev 2, s. 85 not 3; Brev 4, s. 99 not 11) liksom till 

Gunnar Brandells senare bedömning att avhandlingen var »på mer än 100 sidor» 

(Brandell, Strindberg – ett författarliv. 3, 1983, s. 14) – troligen har Brandell summerat 

antal trycksidor för uppsatserna och sedan gjort påslag för dels att dessa endast utgjorde 

»utdrag» och dels kanske också för en erfarenhet att det brukade gå in mindre text per 

sida i en handskrift än i ett tryck.  

Till den franska avhandlingen finns bevarade två olika manuskript. Det ena 

(doss. 12; i fortsättningen här kallat A-manuset) ligger i VA-kapseln tillsammans med 

en rad andra manuskript, utkast och anteckningar till Strindbergs asiatiska uppsatser. 

Det omfattar dels en huvuddel på 14 blad, med text på båda sidor och paginerade 1–28, 

dels opaginerade blad i en annan tunnare papperssort som är interfolierade de 14 bladen 

med huvudtexten. En del av dessa interfolierade blad saknar text medan andra upptar 

inskott till motstående sidor i huvuddelen (4 blad med 7 textsidor). Dessutom har texten 

i huvuddelen blivit utsatt för talrika korrigeringar direkt inne på sidorna genom 

strykningar, ny text inskriven mellan rader eller i marginalerna etc. I hög grad har dessa 

korrigeringar – en del gjorda med blått bläck, andra med rött – tydligen varit avsedda att 

förbättra franskan. Den löpande texten i huvuddelen är skriven med Strindbergs egen 

hand liksom inskotten på de interfolierade bladen medan rättelserna i huvuddelen verkar 

ha gjorts av andra händer (minst två olika, båda oidentifierade). 

Det andra manuskriptet (i fortsättningen här kallat B-manuset) ligger i Mörnerarkivet 

(Örebro universitetsbibliotek). Det börjar med ett titelblad (opag.) med text skriven av 

Strindberg själv: »Notice / Sur / Les Relations / de la Suède avec La Chine et les Pays 
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Tartares / Depuis le milieu / Du XVII ème Siècle / Jusqu’à nos Jours.». I övrigt består 

det av 35 blad, med text endast på ena sidan och paginerade 1–35. Uppenbart har det 

avslutats med en eller flera sidor som numera är förkomna. (Se därom utredning av 

Bennich–Björkman, »Strindberg och Henri Cordiers Bibliotheca Sinica», Kungl. 

Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2004, tr. 2005, ss. 91–168, här 

135–37.) Handstilen i huvuddelen av manuset kan med stor säkerhet identifieras som 

Siri von Essens. Genomgående är i högermarginalen insatta rubriker till vidstående 

styckens innehåll. Dessa rubriker är skrivna med Strindbergs egen hand. Detsamma 

gäller de två sista raderna på pag. 33 och hela pag. 34–35. Man kan notera talrika 

ingrepp i texten utförda med olika färgpennor: blått, rött eller mera »neutralt» av 

uppenbart andra händer än Siris eller Strindbergs. Åtskilliga av inslagen med blåpenna 

har karaktär av överkorsningar av hela sidor eller betydande delar av en sida. Många av 

inslagen med rött eller av »neutral» färgtyp syftar uppenbart till att förbättra franskan 

men det gäller också en del ingrepp med blått. 

En jämförelse mellan A-manus och B-manus ger vid handen att korrigeringarna och 

inskotten i A-manus genomgående har upptagits i Siris text i B-manus som därmed 

framstår som en renskrift av A-manus. Berendsohn hävdade med rätta redan i samband 

med sin inventering av innehållet i VA-kapseln att B-manuset i Mörnerarkivet var 

tryckmanus till Strindbergs avhandling när den slutligen publicerades 1883 i Cordiers 

franska tidskrift. Tydligen byggde Berendsohn sin slutsats bl.a. på att alla rättelser med 

»rött bläck» – som han menade var gjorda med d’Herveys handstil – »följdes vid 

tryckningen» (Berendsohn, s. 51). Senare har bl.a. Bo Bengtsson (s. 65) också 

karakteriserat B-manus som tryckmanus.  

Att avgöra karaktär och funktion för A-manus i tillkomstprocessen ter sig mera 

komplicerat, utöver att som nämnts B-manus – dvs. tryckmanus – är en renskrift av det. 

Berendsohn menar (s. 50) att det är »det franska originalmanuskript som Marquis 

d’Hervey St. Denys [– – –] använde, när han den 6 juni 1879 på Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres i Paris refererade Strindbergs studier [– – –].» Det verkar 

som Berendsohn främst hamnat i denna slutsats genom att han tyckt sig i A-manus 

känna igen d’Herveys handstil – som han studerat i två korta skrivelser från markisen 

till Strindberg våren 1878 vilka han har jämfört »med rättelserna på manuskriptets tre 

första sidor; senare finns rättelser av en annan hand». Mot idén att det skulle vara A-



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 111 

manuset som d’Hervey använt vid uppläsningen strider emellertid andra omständigheter 

som klart visar att det är B-manus som haft denna funktion. Som nämnts har någon med 

blåpenna korsat över många sidor helt eller delvis i B-manus – vid en summering utförd 

av Bengtsson (s. 65) rör det sig om ca 23 sidor av det totala textinnehållet på 35 sidor. 

Vid den brevväxling som ägde rum mellan Cordier och Strindberg när tryckprocessen 

äntligen kommit igång 1882 och Cordier sänt korrektur tillsammans med tryckmanus 

framhöll Cordier: »Il paraît que les ratures ont été faites par M. le Marquis d’Hervey de 

St. Denys pour sa lecture à l’Institut.» (’Det verkar som strykningarna gjorts av M. för 

sin uppläsning i Institutet.’) Och Strindberg visar sig i sitt svar helt införstådd med att 

det förhöll sig så: »Je comprends bien que les ratures son[t] executées par M. Le 

Marquis pour sa lecture [– – –].» (’Jag förstår visst att strykningarna har utförts av 

M. Markisen för hans uppläsning.’) (Cordier t. Strindberg 22/9 1882, Mörnerarkivet, 

III:46; jfr Bengtsson, s. 65; Strindberg t. Cordier 27/9 1882, Brev 21, s. 137.) 

En rimlig hypotes är att A-manus aldrig lämnade Stockholm utan att det var 

renskriften (B-manus) som Strindberg sände till d’Hervey i Paris i maj 1878 (se nedan). 

Som det längre fram skall visas mera i detalj stannade B-manus sedan med all 

sannolikhet hela tiden kvar i Paris fram till hösten 1882 men vandrade där mellan olika 

personer.  

A-manus torde ha tillkommit så att Strindberg på vintern–våren 1878 översatt valda 

stycken ur den sista tredjedelen av Framtidsuppsatsen, men lagt till åtskilliga 

utvidgningar i riktningar som kunde tänkas både slå an på en lärd fransk publik och 

vittna om engagemang att lyfta fram den svenska nationens insatser på det 

vetenskapliga fältet. Han har sedan (eller samtidigt) låtit ett par personer granska främst 

franskan i det skrivna och föreslå förbättringar.  

I VA-kapseln finns i doss. 6 en mängd blad och lappar som uppenbarligen tjänat som 

arbetsmaterial av olika typ vid tillkomsten av A-manus (i mindre grad finns också 

sådant material i doss. 5). Dit hör blad i doss. 6 där Strindberg klistrat upp korrekturbitar 

från Framtidsuppsatsens sista tredjedel (4r; 5v; 16r; 29; 35r, v; 37r; 38r; 39v). I doss. 6 

finns också ett 10-tal sidor som helt eller delvis upptas av text på franska skriven med 

Strindbergs egen hand och som i stort sett har karaktär av utkast till framställningen i A-

manus (3r, v; 4v; 6r, v; 13r, v; 14v; 19r, v). Vid jämförelse mellan dem och texten i A-

manus visar det sig nämligen att A-manus genomgående verkar ha utgått från 
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formuleringarna på dessa sidor fast de sedan blivit föremål för åtskilliga ändringar av 

mestadels stilistisk art men någon gång också av saklig natur. 

Utöver de två särskilda kategorier som här nämnts innehåller den omfångsrika 

doss. 6 (omkring 40 blad och 13 lappar) en mängd notiser som påtagligt tjänat som 

allmän materialsamling för arbetet på avhandlingen. Det gäller uppgifter av biografisk 

eller bibliografisk natur men t.ex. också excerpter och notiser om otryckt material i 

olika arkiv eller bibliotek (Riksarkivet, KB, VA m.fl.). 

Ur teknisk synpunkt kan man karakterisera doss. 6 som ett collage. En del excerpter 

och noter ur källmaterialet är direkt inskrivna på enskilda blad men varvas där med 

inklistrade lappar med liknande utdrag och uppgifter inskrivna på lapparna. Därtill 

kommer att de nämnda korrekturbitarna från Kina-uppsatsen i Framtiden också är 

inklistrade på bladen, inpassade i samma kronologiska ordning som det övriga 

materialet. Till collageintrycket bidrar också att åtskilliga sidor innehåller diverse 

markeringar gjorda med blåa och röda färgpennor. 

Ett inslag i dossiéen av vikt att notera är att de flesta blad (28 av 40) på båda sidor 

uppvisar en ursprunglig sorts paginering i form av gemena bokstäver i en fortlöpande 

serie a–å. På ena sidan är bokstaven placerad i övre högra hörnet, på den andra i övre 

vänstra hörnet. Enligt det normala sättet att paginera – vilket Strindberg iakttar i andra 

manuskript – markerar de två positionerna rectosida resp. versosida av bladet. I den 

form doss. 6 nu möter oss fungerar emellertid inte bokstäverna som ett reguljärt 

pagineringssystem eftersom samma symbol i många fall förekommer på flera enskilda 

sidor (t.ex. »c» på 4 sidor ingående i 3 olika blad och »d» på likaledes 4 sidor 

tillhörande 3 olika blad). 

Emellertid har Strindbergs ursprungliga intention nog troligen varit att faktiskt 

använda bokstäverna som entydiga och fortlöpande tecken på sidor i dossiéen i stället 

för siffror såsom han gjort i manuskriptet till den avslutande delen i Framtidsuppsatsen 

(a–u; där har han dock endast utnyttjat rectosidorna till text). Men sedan han under 

arbetets gång fått uppslag till att utvidga och komplettera den franska versionen i 

förhållande till den svenska förlagan har behov inställt sig att lägga in nya blad med 

anteckningar ur diverse källor som bas för dessa utvidgningar och kompletteringar. Han 

kan då ha funnit praktiskt att markera dem med samma bokstav som fanns på den 

ursprungliga sida de stoffmässigt hörde ihop med. Samtidigt kan man notera att han 
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också lagt in kompletteringsblad i dossiéen utan att ge dem någon sidmarkering 

överhuvud. Det gäller t.ex. fyra blad (av annan och tunnare papperskvalitet än dossiéen i 

övrigt) rörande karolinerna J.Ph. Strahlenberg och Peter Schönström. 

Utöver de 40 bladen består doss. 6 som nämnts också av 13 lösa lappar. Åtminstone 

en del av dessa har uppenbart från början varit fastlackade på enskilda blad – det visar 

bl.a. spår av lack på dem och bladen – men har efterhand lossnat från dessa positioner. 

Återigen andra lappar kan tänkas ursprungligen inte ha ingått i doss. 6 utan i stället 

närmast i doss. 5 som innehåller en stor mängd lösa lappar av liknande karaktär. 

Även om kärnan i doss. 6 otvivelaktigt är förbunden med arbetet på den franska 

avhandlingen finns där också påtagliga inslag som tillförts den senare eller i varje fall 

använts först i förbindelse med författande av uppsatserna på svenska med asiatisk 

inriktning från sommaren 1878 och framåt. Ett exempel är fyra sidor (av Strindberg 

betecknade f 2, f 3, f 4, f 5; numera, efter uppordning av materialet i VA-kapseln vintern 

2005, kodade 6:17r, v, 18r, v) med utdrag ur almanackor förda i Tobolsk 1712–21 

(handskrift på KB). Dessa utdrag användes inte i avhandlingen men utnyttjades 

grundligt i inledningen till uppsatsen Ur Anteckningar om De Svenska Fångarnes öden 

efter Slaget vid Pultava. 

Sprängning av den kinesiska ramen genom införande av 
svenska förbindelser också med tatariska länder  

Avhandlingen kan karakteriseras som en bearbetning och utvidgning av den sista 

tredjedelen av Kinauppsatsen i Framtiden – till omfånget är den bortåt 50 % större. När 

det gäller perspektivet utvidgning bör det betonas att den franska avhandlingen i sak 

sprängde den kinesiska ramen för studien i den svenska tidskriften. I själva verket 

signalerar Strindberg detta också klart i dess något krångliga titel. Vad han där 

behandlar är enligt rubriken inte bara de historiska förbindelserna mellan Sverige och 

Kina utan också mellan Sverige och »les pays tartares». Begreppet »de tatariska 

länderna» liksom »de tatariska folken» verkar ha långa historiska anor i europeisk 

tankevärld men tycks samtidigt ha utmärkts av betydande vagheter och givits växlande 

innebörder. En auktoritet på området som Gunnar Jarring framhåller att ordet »tatar» 

ursprungligen betecknade mongoler men omkring 1300 övergick som namn på en 
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turkisk stam. »I Ryssland har ordet [– – –], liksom i Kina och i äldre europeisk 

sinologisk vetenskap, fått en mycket vid betydelse och kommit att beteckna de flesta 

asiatiska folkslag kollektivt» (artikeln »Tatarer» i Svensk uppslagsbok, 27, 1936). Vad 

som främst intresserar oss är givetvis vad Strindberg lade in begreppet »pays tartares». 

Studerar man texten i hans franska avhandling och med den förbundna senare uppsatser 

av honom blir det tydligt att han därvid mindre knyter an till den politiskt-geografiska 

terminologien i sin samtid än till 1700-talet och framför allt till karolinen J.Ph. 

Strahlenberg. 

Strahlenberg hade till ett stort upplagt verk Das Nord- und Ostliche Theil von Europa 

und Asia (1730) – mera om detta nedan – fogat en karta som återgav dels det ryska 

imperiet (inkluderande Sibirien), dels vad som i rubriken på kartan kallas »Tattariæ 

Magnæ» (Stora Tatariet). Det omfattar ett brett landbälte i Centralasien, från Kaspiska 

havet i väster fram till Mongoliet och Kina i öster. I dagens politiska verklighet – efter 

upplösningen av Sovjetväldet på 1990-talet – möter här en rad självständiga, i regel 

islamiska republiker, med listning från väst till öst: Kazachstan, Turkmenistan, 

Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgizistan. Betraktat i ett omvänt historiskt perspektiv var 

området från 1200-talet en central del av det mongoliska välde som Djingis khan (död 

1227) byggt upp. I Strindbergs franska avhandling fokuseras delar av detta »Stora 

Tatariet» i den formen att han vill påvisa hur fångna svenska karoliner – främst 

Strahlenberg men också andra – samlade och spred kunskap om områdena. Det är 

uppenbart på detta vis vi skall fatta innebörden av orden i avhandlingens rubrik om 

»Sveriges relationer» till de »tartariska länderna» – det är alltså inte fråga om 

förbindelser på det statliga planet mellan Sverige och dessa »länder». Betecknande är att 

Strindberg lägger ner stor möda på att närmare utreda svenska insatser på 1700-talet att 

till europeisk publik sprida kännedom om en genealogisk-historisk krönika – utifrån en 

handskrift bevarad i uzbekiska Chiva – som skildrade utvecklingen av Djingis khans 

välde efter hans död fram till mitten av 1600-talet (se nedan). Det förtjänar understrykas 

att det »tatariska» stoffet som upptar en så betydande del som 30 % av den franska 

avhandlingen alltså är helt nytt i förhållande till den svenska Kinauppsatsen.  

På Strahlenbergs karta finns också ett område betecknat »Lilla Tatariet». Det är här 

dels fråga om Krim vid Svarta havet, fortfarande under 1700-talet behärskat av ett 

tatarfolk (de s.k. Krimtatarerna), dels ett område vid nedre Volga – med Kazan som 
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huvudort – som ännu i modern tid bevarat sin äldre befolkningskaraktär och även 

namnmässigt bär vittnesbörd om det (republiken Tatarstan inom ryska federationen). 

Till Strahlenbergs »Lilla Tatariet» som i hans tid också gick under beteckningen 

»Europeiska Tatariet» saknas referenser i Strindbergs franska avhandling. Däremot 

finns bevarade excerpter i doss. 6 (4v) rörande besök i Stockholm under 1660–80-talen 

av sändebud från Krimtatarerna. Men detta material utnyttjade Strindberg först i Gamla 

Stockholm hösten 1880 (början på kap. »Gratisnöjen», s. 142 f.; SV 8, s. 234 ff.). 

Med den terminologi Strahlenberg företrädde – och Strindberg i princip anslöt till – 

ingick inte Sibirien i det politiskt-geografiska begreppet »Stora Tatariet»: 

guvernementet Sibirien uppfattades som en integrerad del av det ryska riket och kunde 

därmed inte i strikt mening gälla som ett »pays tartare». Samtidigt är det uppenbart att 

Strahlenberg i en så att säga annan dimension än den politiskt territoriella 

uppmärksammade att en rad tatariska stammar utgjorde viktiga inslag i Sibiriens bofasta 

eller nomadiserande befolkning och i hög grad intresserade sig för att studera språk och 

levnadsvanor hos dessa, parallellt med motsvarande studier av folkgrupper i »Stora 

Tatariet».  

En speciell språkligt-formell aspekt på Strindbergs behandling av det tatariska stoffet 

i franska avhandlingen behöver klargöras. Ordformen »tartar» – i stället för den numera 

gängse »tatar» utan »r» – förekom länge i Europa och verkar ha dominerat fortfarande 

under 1800-talet – så hos Strindberg. Den uppkom möjligen genom en 

sammanblandning med »Tartaros», dvs. ordet för dödsriket i grekisk mytologi. När sista 

avsnittet av Framtidsuppsatsen trycktes som inledande artikel i Kulturhistoriska Studier 

1881 (jfr ovan) och oegentligt gavs samma huvudrubrik som den franska avhandlingen 

– fast givetvis i svensk översättning – användes fortfarande formen »tartar» i rubriken 

och när ordet förekom i Strindbergs resonemang inne i texterna. Detta ändrades 

emellertid vid återutgivningen av verket i Samlade Skrifter (SS 4, 1912; jfr Landquists 

kommentar s. 265; om det missvisande överförandet av »et de Pays Tartares» från 

rubriken på den franska avhandlingen till den inledande uppsatsen i Kulturhistoriska 

Studier 1881 se diskussion Bennich-Björkman 2005, s. 94).  

Disponeringen av den franska avhandlingen följer den kronologiska gången i den 

svenska men har frångått uppdelningen av stoffet i två avsnitt – å ena sidan svenska 

förbindelser med och kännedom om Kina och å den andra kinesernas kunskaper om 
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Sverige och svenskar (se ovan kap. om Framtidsuppsatsen s. 92 ff.). Avhandlingen 

inleds sålunda med ett parti om senare delen av 1600-talet (A-manus pag. 1–3) som nära 

ansluter till skildringen av Nils Matson Köpings resor i Framtidsuppsatsen (jfr ovan 

kap. om denna uppsats s. 92). Men där har samtidigt inpassats en allmän orientering 

(pag. 1 f.) – nyskriven – om Sveriges »glorieuse expansion» (’ärorika expansion’) och 

»surabondance de force vitale» (’överflöd av livskraft’) under denna epok, med kolonier 

både i Nordamerika och Afrika och kulturella triumfer som Tessins slottsbygge och 

Ehrenstrahls målningar. 

Inslag i avsnittet om de första årtiondena av 1700-talet med anknytning till 
Framtidsuppsatsen: Kang-His brev 1716, Tu-Li-Chens berättelse 1712–15 

Beträffande de första årtiondena av 1700-talet (A-manus pag. 4–14) återkommer från 

den svenska förlagan Kang-His brev från 1716 (jfr ovan s. 92) liksom berättelsen av den 

kinesiske diplomaten Tu-Li-Chen om möten med svenska krigsfångar jämte inhämtade 

underrättelser om de rysk-svenska militära kraftmätningarna under en resa i Ryssland 

1712–15 (jfr ovan s. 92). Medan framställningen om Kang-His brev (pag. 6) är starkt 

nedskuren har diplomatens berättelse givits kraftigt ökat utrymme (pag. 12–14). Som 

redan nämnts begagnade Strindberg som underlag för behandlingen av berättelsen i 

den svenska uppsatsen ett sammandrag på tyska i en källpublikation utgiven 1734 i S:t 

Petersburg. Under arbetet på den franska avhandlingen var han uppenbart på jakt efter 

den fullständiga översättningen av resejournalen till engelska av G.T. Staunton, tryckt 

1821 men endast i 150 ex. och därmed en bok svår att komma över. Efter bekantskapen 

med Cordier i april 1878 verkar Strindberg ha gjort sig förhoppningar att via honom 

kunna få tag i ett exemplar och hinna utnyttja det i slutfasen av arbetet på det franska 

manuskriptet. Därpå tyder nämligen en överstruken text på ett interfolierat blad vid 

relevant sida i A-manus (pag. 12): »Grace à la bonté de M. Henri Cordier, qui m’a 

emprunté un exemplaire.» (’Tack vare M. Henri Cordiers godhet, som lånat mig ett 

exemplar.’) I själva verket skickade Cordier boken till låns i början på juni 1878 

(Mörnerarkivet; jfr Brev 21, s. 60 not 2) men då hade Strindberg redan sänt sitt manus 

till Paris. Han kunde emellertid längre fram dra nytta av boken vid arbetet på den senare 
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uppsatsen för svensk publik om fångarna i Tobolsk, Ur Anteckningar om De Svenska 

Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava (se nedan).  

I den franska avhandlingen fick Strindberg nöja sig med att komplettera 

sammandraget på tyska med en utförlig anmälan av Abel-Rémusat i Journal des Savants 

maj 1821 (ss. 259–69) av Stauntons översättning (hemlån av årgången 4/12 1877; 

Lindström 1990, s. 22). Rémusat citerade bl.a. utförligt från ett samtal i Tobolsk mellan 

ryske guvernören Gagarin och kinesen där Gagarin uttryckte missnöje med tsar Peters 

krigspolitik. Detta tog Strindberg omsorgsfullt tillvara och återgav i avhandlingen 

liksom Rémusats betoning av kinesens diplomatiska professionalitet. Utkast på franska 

till en del av texten i avsnittet ifråga jämte bibliografiska notiser möter på ett blad i 

doss. 6 (19r, v).  

Ett par felaktigheter i avsnittet om kinesens berättelse bör påpekas. Det ena (A-

manus pag. 14) finns redan i Framtidsuppsatsen och gäller återgivningen ur det tyska 

sammandraget 1734 på vilka tre orter han sammanträffade med fångna svenska 

officerare. Strindberg uppger Makowskoi, Tumin (dvs. Tiumen, stad strax sydväst om 

Tobolsk) och Nershinsk (texten s. 20). Men i det sista fallet skall det vara Sloboda, en 

ort i sydöstra Ryssland (Sammlung Russischer Geschichte, B. 1. Stück 4, 1734, s. 340). 

Strindberg har uppenbart missuppfattat texten: Nertjinsk – en stad 50 mil öster om 

Bajkalsjön och nära gränsen till Manchuriet – förekommer i sammanhanget endast som 

angivelse av hur långt i öster Gagarins guvernement sträcker sig.  

Den andra onöjaktigheten har närmast karaktär av ett tryckfel. I B-manus (där 

avsnittet om Tu-Li-Chens journal återfinns pag. 17–21) har Strindberg (s. 18) infört en 

fotnot med dess titel – den trycktes 1725 i Peking – given med både kinesiska 

skrifttecken och i fonetisk transkription »I-ju-lu». Inom parentes har därtill fogats: 

(Verzeichnung fremder Länder. Schott). Det är tydligen fråga om en sorts översättning 

av titeln hämtad från den tyske sinologen Wilhelm Schott (troligen i hans katalog över 

Berlinbiblioteket 1840, jfr ovan). I arbetsmaterialet i doss. 6 möter excerpter som noten 

uppenbart går tillbaka på (dels bl. 40r, dels lös lapp 40r:br). Vid tryckningen av 

avhandlingen i Cordiers tidskrift 1883 (se nedan) är noten intagen (särtrycket 1884, 

s. 12) – bortsett från att de kinesiska skrifttecknen försvunnit, här liksom genomgående i 

detta tryck, väl av tekniskt-ekonomiska skäl – men »Schott» har förvanskats till 

»Schatt». 
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Lorentz Lange och hans dagböcker vid resor till Kina.  
John Bells reseberättelse 

Från Framtidsuppsatsen överförde Strindberg i utvidgad form också ett annat inslag 

gällande de fångna svenska officerarna i Ryssland. Det avsåg en Lorentz Lange som 

skall ha varit född i Stockholm men vars öden före hans ryska karriär alltjämt tycks 

rymma många frågetecken – det är bl.a. oklart om han verkligen kommit till Ryssland 

som krigsfånge. Mera säkert torde vara att han 1712 erhöll tjänst som löjtnant vid en 

rysk ingenjörskår och senast 1715 började användas av tsar Peter för diplomatiska 

uppdrag, främst med inriktning på handeln med Kina dit han under en lång följd av år 

företog åskilliga resor. 1731 utnämndes han till kansliråd och 1739 till vice guvernör i 

Irkutsk. Hans död inträffade 1752. (Data om Langes ryska karriär i Gunnar Jarring, 

»Karoliner i nyutkommen sovjetisk aktpublikation», Karolinska förbundets årsbok, 

1979–80, s. 27 ff.; E.P. Zinners framställning av de karolinska krigsfångarnas insatser 

för utforskandet av Sibirien, Karolinska förbundets årsbok, 1979–80, s. 85 ff.). 

Langes journaler och berättelser från sina uppdrag blev tidigt uppmärksammade i den 

europeiska samtiden och flera av dem spreds i tryck på olika språk, tidigast på tyska 

men sedan också på franska och engelska. För att få grepp om Strindbergs användning 

av detta material krävs en kort orientering om Langes resor och texter. 

Hans första resa till Peking påbörjades sommaren 1715. Han verkar då ha haft i 

uppdrag att bl.a. skaffa underlag för kinesisk dekor av några rum i lustslottet Peterhof 

vid Finska viken. Utdrag ur dagboken från denna resa intogs redan i ett 1721 i Frankfurt 

anonymt utgivet verk med titel Das veränderte Russland, in welchem die jetzige 

Verfassung des geist- und weltlichen Regiments [– – –] vorgestellet werden (ss. 72–89). 

Författaren var F.C. Weber, resident för Braunschweig-Lüneburg i Moskva (Zinner, 

s. 53). Enligt § 275 (s. 72) i boken skall författaren ha fått manuskriptet till journalen 

från Lange själv 1718. Till utdraget ur dagboken är fogat en »Beschreibung des 

Königreichs China», också av Lange (ss. 89–116).  

Den mest uppmärksammade av Langes Peking-resor var den andra i ordningen, med 

start 1719, då han som sekreterare medföljde en ambassad, ledd av en rysk greve 

Izmajlov, och sedan ambassaden lämnat Peking stannade kvar där 1721–22 för att som 

förordnad rysk resident förhandla med kineserna om handelsavtal och 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 119 

gränsdragningsproblem. Detta uppdrag avsatte två skilda texter från Lange, nämligen 

dels en journal från ambassadens tillresa och uppehåll i Peking, dels en rapport om hans 

tid som förhandlare där efter ambassadens återvändande till Petersburg. Om journalen 

från tillresan publicerades i samtiden eller då endast förelåg i handskrift (på ryska) 

verkar oklart. Berättelsen om förhandlingarna tycks tidigast ha givits ut på franska i 

Leiden 1726 (Journal du Sieur Lange contenant ses negotiations à la cour de Chine).  

Dagböckerna från en tredje och fjärde resa 1727–28 resp. 1736–37 publicerades först 

1781 i Leipzig av Peter Simon Pallas (1741–1811) – en uppburen naturforskare av tysk 

härkomst som tidigt rekryterats till akademien i Petersburg – i vol. 2 av samlingsverket 

Neue Nordische Beyträge zur physikalischen und geographischen Erd- und 

Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Oeconomie (stycke VII, ss. 83–159, och VIII, 

ss. 160–207). I en »Vorerinnerung» rörande Lange (s. 83 f.) uppger Pallas att han 

översatt (och förkortat) dagböckerna från en »russische Urschrift» (’rysk urskrift’) som 

en major i Selenginsk – dåvarande rysk gränsstad mot Kina där Lange tydligen vistades 

långa perioder – ställt till hans förfogande. 

Det korta inslaget om Lange i Framtidsuppsatsen (texten s. 20 f.) visar sig 

genomgående gå tillbaka på Pallas. Den enda publicering av Langes journaler som 

nämns är de två dagböckerna 1781 i Leipzig och det lilla som serveras om Langes 

biografi – främst det första uppdraget rörande Peterhof – är mer eller mindre ordagrant 

översatt från Pallas »Erinnerung». Betecknande för beroendet är att Strindberg också 

övertagit Pallas felaktiga årtal (1718 i stället för 1715) för den tidpunkt då första 

Pekingresan påbörjades. Felet kvarstår i omtrycket av texten i Kulturhistoriska Studier 

1881 trots att Strindberg under arbetet på den franska avhandlingen upptäckte det rätta 

årtalet och införde det redan i ett utkast på franska till början av avsnittet om Lange 

(6:14v). Det inflöt sedan också i A-manus (pag. 11) och i B-manus (pag. 16) där det 

rentav markeras i en av Strindbergs egenhändigt skrivna »rubriker» i högermarginalen: 

»Premier voyage 1715». Emellertid tillhör årtalet det som sedan försvann vid den 

stilistiska översynen av B-manus i Paris – just första hälften av Lange-avsnittet har 

blivit föremål för betydande ingrepp – och kom därmed inte med i trycket 1883. 

Den rätta dateringen av Langes första Pekingresa har Strindberg sannolikt inhämtat 

från andra upplagan (1738) av Webers Das veränderte Russland som tillhör den 

litteratur han explicit anför i den franska avhandlingen (A-manus, pag. 11). I doss. 6 
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möter också på en sida (16r) excerpter ur nämnda bok som gäller omständigheter 

rörande denna resa och dess journal. Överhuvud vittnar avhandlingen om att han nu 

skaffat sig ett fastare grepp om Lange och hans texter än i Framtidsuppsatsen, delvis 

tydligen med hjälp av bröderna P.G. och O.F. von Möllendorff, Manual of chinese 

bibliography (1876) som han direkt refererar till (A-manus, pag. 12) och för övrigt hade 

på hemlån 20 maj 1878. Emellertid hade han ännu inte klart för sig att Webers bok med 

berättelsen om Langes resa 1715 redan 1721 getts ut i en första upplaga. Det framgår 

nämligen av hans mening att journalen från underhandlingarna 1721–22, tryckt i Leiden 

1726, skulle vara »le premier fruit littéraire de ses explorations» (’den första litterära 

frukten av hans utforskningar’; A-manus, pag. 11) medan dagboken från resan 1715 

skulle utgöra den andra i ordningen som befordrats till trycket. Först i Ur Anteckningar 

om De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava visar han sig känna till 

upplagan 1721 av Weber (texten s. 49). Den ovan nämnda sidan i Strindbergs 

arbetsmaterial (6:14v) upptar förutom utkastet på franska till en del av Lange-avsnittet 

också en rad bibliografiska notiser rörande publikationer av Langes journaler, som i 

stort är rena avskrifter av delvis felaktiga notiser hos Möllendorff vilka sedan dyker upp 

främst i Ur Anteckningar etc. men i någon mån redan i den franska avhandlingen. Det 

gäller dock inte Webers verk: ingendera upplagan förekommer hos Möllendorff.  

I förbigående bör noteras att Strindbergs bekantskap med Webers bok kan ha spelat 

en viss roll för att grundlägga den syn på Peter den store som han längre fram flera 

gånger skulle ge prov på i sitt författarskap. Göran Stockenström har framhållit att 

Strindberg »underkände» den syn på Sveriges historiska mission att vara Västerlandets 

utpost i öster som Harald Hjärne hävdat vid sin installering som professor i historia i 

Uppsala 1889. Strindberg menade att »Sveriges mission som gränsvakt mot Asien var 

omotiverad, eftersom Ryssland redan med Tsar Peter inträtt bland de civiliserade 

nationernas led» (G. Stockenström, »Strindberg och historiens Karl XII», Meddelanden 

från Strindbergssällskapet, nr 47–48, 1971, s. 21 f.). Denna förvandling av Ryssland 

genom tsar Peters insatser är en ledande tanke hos Weber och ligger inkapslad redan i 

titeln Det förändrade Ryssland. Ett likartat tema anslås några år senare av Fontenelle i 

dennes éloge i franska vetenskapsakademien 1725 över den då nyss bortgångne tsaren. 

Som strax skall visas framhävde Strindberg ostentativit denna text redan i franska 

avhandlingen och återkom sedan i flera senare sammanhang till den. 
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Vi återgår emellertid till avsnittet om Lange i avhandlingen. En väsentlig del av dess 

utvidgning utgår inte från Langes egna texter utan baseras på ett arbete av skotten John 

Bell (1691–1780), Travels from St. Petersburg in Russia to diverse parts of Asia. 1–2 

(1763) som Strindberg direkt refererar till (med rätt årtal för boken i både A- och B-

manus men felaktigt »1793» i trycket). Bell deltog i samma ryska ambassad till Peking 

1719 som Lange, och hans egen journal över resan och vistelsen i Peking spelar en 

betydande roll i hans bok 1763. Troligen har Strindberg träffat på verket och insett dess 

användbarhet först ganska sent under arbetet på den franska avhandlingen (verket 

nämns dock hos Möllendorff i nära förbindelse med notiserna om Langes resor och 

journaler). De referat och citat ur den som avslutar Lange-avsnittet har nämligen tillförts 

A-manus först i ett av inskotten (till pag. 12). Vidlyftiga excerpter ur engelsmannens 

bok upptar en sida i doss. 6 (15v) och man återfinner där bl.a. uppgiften (hänvisning till 

Bell del 2, s. 13) att bland tsar Peters presenter till kinesiske kejsaren ingick »the battle 

of Poltava, nicely turned in ivory, done by his tzarish Majesty’s own hands» – en notis 

som Strindberg inte försummade att inpassa i avhandlingen. En betydande del av vol. 2 

av Bells bok (ss. 191–321 innehåller inte hans egna resedagböcker utan Langes rapport 

om sina underhandlingar i Peking 1721–22, översatta från utgåvan på franska i Leiden 

1726 (se ovan). På sidan 6:15r i Strindbergs arbetsmaterial möter en excerpt från dessa 

avsnitt hos Bell som visar källan för den avslutande notisen i Lange-avsnittet: »Ce fut à 

Peking que M. Lange a entendu par la bouche de l’Empereur que la paix (de Nystad, 

1721) était conclue.» (’Det var i Peking som M. Lange har hört från kejsarens egen mun 

att freden (i Nystad, 1721) var sluten.’) En stor del av Strindbergs excerpter ur Bells bok 

(6:15v) gäller engelsmannens möten med fångna svenska officerare. Dessa notiser 

omnämns endast summariskt i franska avhandlingen, förmodligen därför att Strindberg 

bedömde att de i stort saknade intresse för en lärd fransk publik. När han sedan återkom 

till stoffet om fångarna i Ryssland för svensk publik i uppsatsen Ur Anteckningar etc. 

tog han däremot ordentligt tillvara det han funnit hos Bell av detta slag (se vidare 

nedan). 
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Textblocket om förbindelser med tatariska länder inleds  
hos Olof Rudbeck d.ä. och d.y. i Uppsala  

De utvidgade partierna om Tu-Li-Chens och Lorentz Langes resejournaler kommer i 

avhandlingen först efter det helt nya textblock där Strindberg redovisar de karolinska 

officerarnas insatser att söka och sprida kunskap om tatarerna och deras landområden. 

Detta block föregås av ett avsnitt om Olof Rudbeck far (1630–1702) och son (1660–

1740) som inte heller har någon motsvarighet i den svenska uppsatsen (A-manus 

pag. 4 f.; utkast på franska 6:6r, v). På ett rätt ansträngt vis prövar Strindberg att knyta 

ihop avsnittet om Rudbeckarna med det följande genom att betona att Rudbeck d.ä. i sin 

Atlantica (»oeuvre gigantesque») på flera ställen nämner »des pays tartares» och därvid 

visar sig äga stora kunskaper i ämnet. Övergången till Olof Rudbeck d.y. förmedlas av 

några ord om tidskriften Acta Literaria, utgiven från 1720 och framåt av Bokvettsgillet i 

Uppsala – i samband med att gillet 1728 utverkade beskydd av statsmakterna bytte det 

namn till Vetenskapssocieteten och är fortfarande verksamt under denna beteckning. 

Det heter hos Strindberg om tidskriften att man där ofta möter etnografiska och 

arkeologiska notiser om de tatariska folken. Därpå följer ett långt utdrag ur ett arbete av 

Olof Rudbeck d.y. om fonetiska likheter mellan ord med samma innebörd i en rad olika 

språk (Specimen usus Linguae Gothicae in eruendis [– – –], 1717) (texten s. 250).  

Det framgår (A-manus pag. 4; särtrycket 1884, s. 4) att Strindberg felaktigt fått för 

sig att arbetet var intaget i Acta literaria – möjligen en sammanblandning med att det 

utförligt presenterades där i årgång 1720 (ss. 50–56). Något konfunderande är att det 

utdrag han gör ur Rudbecks text samtidigt tycks visa att han varit inne i själva boken. 

Excerpten avser början (14 ord som börjar på A och B) av en tabellarisk uppställning 

med tre kolumner av ord från kinesiska, gotiska och latin där latinspaltens funktion 

torde vara att ange betydelsen av vidstående ord i de två första kolumnerna (samma 

excerpt återfinns i arbetsmaterialet 6:13r). Hela tabellen upptar ss. 62–71 i Rudbecks 

bok. I sin kommentar till utdraget framhåller Strindberg dels att Rudbeck identifierade 

goter med skyter, dels hävdade att innevånarna i det gamla Kina i själva verket varit 

skyter. Poängen med listningen av likheter mellan ord i gotiskan och kinesiskan var att 

styrka denna tes. I Strindbergs framställning av Rudbecks meningar och metoder finns i 

den franska avhandlingen 1878 en kritisk distans: han talar om ett verk »assez curieux» 
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(’tämligen kuriöst’), om »des mines d’erreurs» (’överflöd av fel’) (texten s. 250). Men 

han påpekar samtidigt att den tyske orientalisten Klaproth mer än hundra år senare 

upprepat samma idéer utan att bli särskilt kritiserad av Rémusat. Intressant i 

sammanhanget är att när Strindberg själv på äldre dar med stor intensitet och påtagligt 

dilettanteri uppträder som språkvetenskaplig forskare ligger metoderna nära Rudbecks, 

och liksom denne driver han tesen att hebreiskan är det språk som alla andra stammar 

från (om Rudbeck som språkforskare jfr Gunnar Broberg i SBL 30, 1998–2000, s. 658). 

Vad beträffar Olof Rudbecks uppfattning om sambandet mellan skyter och kineser torde 

Strindberg ha menat att denna idé var ett belägg för intresse för de tatariska länderna i 

Uppsalakretsen kring Acta Literaria och att det därför var motiverat att lyfta fram den i 

avhandlingen. 

Fontenelles éloge 1725 över Peter den store som portal till 
de karolinska fångarnas vetenskapliga insatser  

Som portal till presentationen av de vetenskapliga insatserna från de svenska officerarna 

i rysk fångenskap nyttjade Strindberg ett utdrag ur den ovan (s. 120) nämnda élogen 

1725 över tsar Peter i franska vetenskapsakademien av Bernhard Le Bovier de 

Fontenelle (1657–1757). Utdraget återfinns i arbetsmaterialet i doss. 6 (8v) och 

återkommer sedan i A-manus som ett inskott till pag. 6 på ett interfolierat blad, i B-

manus pag. 8 och i särtrycket 1884 s. 6. Enligt Fontenelle spreds genom de fångna 

svenskarna »tout d’un coup» (’i ett slag’) modern civilisation till innevånarna i Sibirien, 

en process som annars skulle krävt långliga tider. (Jfr Staffan Rune, »’Strindbergs 

asiatiska horisont’. En studie i August Strindbergs kartografiska forskningar», Lychnos. 

Årg. 1975–76, tr. 1977, s. 156. Rune har uppmärksammat Strindbergs citat ur 

Fontenelle i uppsatsen om Strahlenberg 1879, »Philipp Johann von Strahlenberg och 

hans karta öfver Asien» (med något annan titel i antologin 1881; texten s. 24 ff.), men är 

inte medveten om att inslaget endast är ett dacapo från franska avhandlingen ett år 

tidigare). 

Huvudaktörer på Strindbergs sibiriska scen är Johan Philip Tabbert, 1707 adlad von 

Strahlenberg (1677–1747), Peter Schönström (1682–1746) – brorson till biskop Jesper 

Svedberg och svåger till Olof Rudbeck d.y. – och Johan Gustaf Renat (1682–1744). Av 
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dem införs Strahlenberg som den verkliga stjärnan och förutsätts vara känd av den 

publik avhandlingen riktar sig till – »Tout le monde savant doit connaitre Johan Philip 

Strahlenberg» (’Hela den lärda världen torde känna till Johan Philip Strahlenberg’;  

A-manus pag. 6; vid tryckningen – särtrycket 1884, s. 7 – har »doit connaitre» ändrats 

till »connaît», texten s. 252). Vid introduktionen av stjärnan verkar Strindberg – kanske 

omedvetet – söka härma Fontenelles fransk-akademiska retorik och eldar upp sig till 

patos över Strahlenbergs lärda bragder i den ovan nämnda Das Nord- und Ostliche Theil 

von Europa und Asia. Den som gör sig mödan att genomlöpa arbetet skall, heter det, 

falla i häpnad över att en krigare från 1600-talet kan anföra mängder av lärda verk i 

arkeologi, etnografi, filologi, och detta trots att han är en författare utan bibliotek, att 

han lever i en öken, mitt bland barbarer (A-manus pag. 12). Strahlenbergs bok ingår 

bland Strindbergs noterade hemlån från KB först från slutet av februari 1879, med 

omlån i december samma år (Lindström 1990, s. 26 f.) trots att den spelade en viktig 

roll redan vid arbetet på den franska avhandlingen. Den fanns visserligen i hans 

bibliotek 1883 (Lindström 1977, s. 70) men bör rimligen ha förvärvats tidigast 1880 

med tanke på tidpunkten för nämnda hemlån. 

Det verkar troligt att det var just via Strahlenberg som Strindberg fick sin 

uppmärksamhet fäst på Fontenelles éloge och noterade att den hade inslag, användbara i 

hans egen framställning. I en starkt förkortad utgåva 1757 på franska av Strahlenbergs 

verk 1730 hade utgivaren infogat élogen och i förordet motiverat detta grepp som en 

hyllning till Peter den stores civilisatoriska insatser (J.P. Strahlenberg, Description 

historique de l’empire russien, 1757; utgåvan är uppdelad i två volymer, med élogen i 

slutet av vol.1, ss. 335–85, och motiveringen i »Avertissement», s. VIII). På ett blad i 

Strindbergs arbetsmaterial är titeln på den franska översättningen noterad jämte en notis 

som finns i »Avertissement» om att noterna i Abulghasi-krönikan i Leidenupplagan 

1726 (se nedan) är samlade och omtryckta i en antologi med reseskildringar 1738 

(6:14r). På ett annat blad (6:9r) finns till yttermera visso en inklistrad lapp med 

anteckningen: »Fontenelle, 14 Nov. 1725» tillsammans med uppgiften i 

»Avertissement» rörande omtrycket av Abulghasi-noterna. Som redan nämnts tillhör 

Fontenellecitatet det som tillförts A-manus i form av text på ett interfolierat blad (om 

detta grepp se ovan s. 110), dvs. det har skjutits in i manus först sedan partiet om 

Strahlenberg var klart. 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 125 

Strahlenbergs Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia 1730 
och bifogad karta 

Emellertid stämmer Strindbergs retorik – att Strahlenberg är en författare utan bibliotek 

etc. (se ovan s. 124) – rörande villkoren för Strahlenberg vid författandet av sitt stora 

verk delvis dåligt med den verklighet som framträder i fakta, lättillgängliga redan för 

Strindberg. I själva verket skrev Strahlenberg uppenbarligen åtminstone större delen av 

det 1730 utgivna arbetet efter hemkomsten till Sverige 1723 då han i stor utsträckning 

torde ha vistats i Stockholm, med god tillgång till bibliotek och med t.ex. stöd i det 

filologiska från bibliotekarien på KB orientalisten Henrik Brenner (1669–1732) – denne 

är direkt avtackad för sin hjälp i boken (s. 71). En serie brev 1723–25 från Strahlenberg 

till orientalisten Eric Benzelius d.y. i Uppsala ger också övertygande vittnesbörd om hur 

ivrigt han då var i färd med att under arbetet på boken bredda sina kunskaper genom 

kontakter med lärda personer både inom och utom Sverige (breven ingår i Benzelius 

korrespondens bevarad i Linköpings stiftsbibliotek). Strahlenberg tillbringade dessutom 

minst ett halvår i Leipizig före tryckningen och har i texten inarbetat synpunkter från 

vetenskapsmän i detta lärda centrum. En av dessa, orientalisten G.J. Kehr (1692–1760), 

apostroferas av Strahlenberg själv inne i boken (ss. 313–14). Kehr tycks i början på 

1730-talet ha lämnat Leipzig för Petersburg där den ovan nämnde historikern Gerhard 

Friedrich Müller (1705–83) – knuten till Petersburgsakademien redan från 1725 – 

verkar ha träffat honom. I förbindelse med kritiska synpunkter på Strahlenbergs metod 

att skriva historia utifrån vidlyftiga etymologiska spekulationer pekar Müller på Kehr 

som exempel på hur svensken låtit sig förledas av inkompetenta lärda: 

Einige seiner Freunde und Bekannten, denen er sein Buch vor dem Drucke lesen lassen, 

haben dasselbe mit ihre Etymologischen Muthmassungen und Erklärungen sehr 

bereichert, unter denen der seelige Professor Kehr obenanstehet, der dieses oft selbst 

bezeuget, und die Stellen, die von ihm sind, angezeiget hat. Strahlenberg, der ein halb 

Jahr bey ihm zu Leipzig auf einer Stube gewohnet, liess ihm alle Freyheit, die 

Handschrift zu ändern, und zu vermehren, und war froh wenn das Buch dadurch ein 

gelehrtes Ansehen gewann.  

(’Några av hans vänner och bekanta, som han lät läsa sin bok före tryckningen, har i hög 
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grad berikat den med antaganden och förklaringar, bland vilka den bortgångne professor 

Kehr stod främst som ofta själv betygade detta och visade på de ställen som var av 

honom. Strahlenberg, som ett halvår bodde i en kammare hos honom i Leipzig, lämnade 

honom all frihet att ändra och lägga till i handskriften och var glad om boken därmed 

vann ett lärt utseende.’) (Sammlung Russischer Geschichte. 9, 1764, s. 86; om Kehr se 

H.W. Rotermund, [Jöcher-Adelung], Allgemeines Gelehrten-Lexicon [– – –]. 3, 1810, 

sp. 163–64.)  

Strahlenbergs medfånge i Sibirien Peter Schönström som uppenbart hade nära 

förbindelser med honom både före och efter fångenskapen (mera därom nedan) vädrade 

i början på 1732 – i brev till Eric Benzelius – missnöje med att han själv inte blivit 

omnämnd i boken trots att Strahlenberg hade honom att tacka för det mesta i den (!):  

där jag dock så gått som gifvit honom anledning til Cartan och til alt hvad han skrifvit i 

boken undantagandes något, hvaruti han irrat. och till hvilket han låtit sig öfvertalas af 

någre tyskar att skrifva, som alltid hvad antiquiteten angår, vilja disputera Sverje dess 

heder. (Cit. efter Carl Hallendorff, »Peter Schönström och Strahlenbergs karta», Ymer, 

45, 1925, s. 261 f.)  

Betydande inslag i främst den långa inledande delen (156 s.) beskriver och analyserar 

språken hos den mängd olika folkslag som enligt Strahlenberg bebodde Stora Tatariet 

och Sibirien. Han redovisar och jämför prov ur det centrala ordförrådet (räkneorden 1–

10, far, mor, eld, vatten etc.; i princip totalt ett 60-tal ord) för inte mindre än 32 olika 

språk i en »Tabula Polyglotta» eller »Harmonia linguarum gentium boreo- orientalium 

vulgo tatarorum». Utifrån sådana sammanställningar menade han sig kunna gruppera de 

många språken – och folken – i sex olika klasser, med nära släktskap inom varje klass 

och därifrån dra slutsatser om att folken i denna klass en gång i tiden bott i samma 

område och utgjort ett enda folk.  

I en rysk doktorsavhandling (i svensk översättning Philipp Johan von Strahlenbergs 

forskningsarbeten om Sibirien, 1968) gör M.G. Novljanskaja bl.a. en detaljerad 

genomgång av innehållet i boken (ss. 57–68). Novljanskaja karakteriserar Strahlenbergs 

sätt att arbeta i ovan nämnda inslag på följande vis (s. 68): 
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Den mesta kritiken riktades mot de ställen i hans bok, där han medelst jämförelse mellan 

ord från olika europeiska och asiatiska språk antingen försökte fastställa ursprunget för en 

del folkslag, deras beröring med andra folk och deras första boplatser och fastställa 

orsaken till att de betecknar just det folket eller den staden, floden, sjön, landet o.s.v. (Jfr 

liknande synpunkter Albert Hämäläinen, »Nachrichten der nach Sibirien verschickten 

Officiere Karls XII. über die finnisch-ugrischen Völker», Journal de la Société Finno-

Ougrienne. 49, 1938, ss. 34 ff., 40 ff.) 

Likheterna med Olof Rudbecks d.y. metodologi (se ovan) är påtagliga vilket knappast 

överraskar eftersom Strahlenberg och han var generationskamrater och i stort ingick i 

samma nationella-vetenskapliga miljö. För den sene Strindbergs likartade 

språkvetenskapliga övningar kan väl också det tidiga mötet med Strahlenbergs verk ha 

haft sin betydelse. 

Som ovan nämnts var till boken 1730 fogad en karta. Strahlenberg hade under sina 

många år i Tobolsk tidigt varit starkt engagerad i kartografiskt arbete som han sedan 

fullföljde efter återkomsten till Sverige. Strindberg försummade inte att redan i den 

franska avhandlingen uppmärksamma den sidan. När han sedan i början av 1879 

byggde ut Strahlenbergspartiet i avhandlingen till en särskild uppsats, presenterad i 

Svenska sällskapet för antropologi och geografi i Stockholm, lade han fokus på 

Strahlenberg just som kartograf (se nedan). 

Strahlenberg och Abulghasis tatariska krönika  

I avhandlingen från vintern och våren 1878 ägnade Strindberg emellertid betydligt 

större utrymme åt en tredje insats från Strahlenberg, nämligen att denne spårat upp och 

spritt kännedom i Europa om en krönika som behandlade tatariska furstar genom 

tiderna. Den skall ha författats av en khan i Khiva vid namn Abulghasi (död 1663). 

(I litteraturen om krönikan förekommer olika variationer i återgivandet av namnet på 

författaren – också hos Strindberg; här har valts att genomgående använda kärnan i den 

form som Strindberg stannat för vid publiceringen av sin uppsats om krönikan vid 

orientalistkongressen i Stockholm 1889, Notice sur le Manuscrit de la première 

traduction de la Chronique d’Abulghâsi-Behâder.)  
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Redan i en 1726 tryckt broschyr med reklam för sitt kommande verk 1730 berättade 

Strahlenberg själv (s. 34) hur han i Tobolsk odlade umgänge med tatarer – en betydande 

befolkningsgrupp i staden – för att skaffa upplysningar vid arbetet på sina kartor 

rörande Sibirien och Stora Tatariet. Han hade därvid stor nytta av en viss Azbakevitj, 

verksam som religiös ledare (achum) inom gruppen. Efterhand visade denne en 

handskrift, anskaffad från staden Turkestan (långt i söder i nuv. republiken Kazachstan, 

nära gränsen till republiken Uzbekistan), som Strahlenberg – genom Azbakevitjs 

förklaringar på ryska – förstod innehöll mycket material om Stora Tatariet.  

Strahlenberg beslöt låta översätta handskriften men då han inte hade tid och råd att 

på egen hand genomföra projektet överlade han med sina officersvänner i Tobolsk, och 

en trio – där givetvis Strahlenberg själv ingick – beslöt att gemensamt stå för 

översättningskostnaderna. Översättningen gick så till att Strahlenbergs vänner satte sig i 

en by i trakten av Tobolsk tillsammans med en tatar som bodde där. Alla tre kunde tala 

men ingen skriva ryska. Tataren översatte varje mening till ryska varpå de två 

officerarna i sin tur översatte till tyska och skrev ner denna översättning. Åtskilligt blev 

dock oklart bl.a. därför att i den tatariska texten var inblandade arabiska, persiska och 

kalmuckiska ord som tataren inte förstod. Då och då reste Strahlenberg ut till byn och 

följde arbetet. När det var färdigt tog var och en i trion hand om ett exemplar av den 

tyska översättningen som de sedan tydligen ägde rätt att disponera efter eget skön – t.ex. 

att låta trycka (s. 35 f.; Vorbericht Eines zum Druck verfertigten Werckes Von der 

Grossen Tatarey Und dem Königreiche Siberien, Mit einem Anhang Von Gross-

Russland. [– – –], tr. i Stockholm 1726, 48 s.; i fortsättningen förkortad Vorbericht). 

I stort sett ordagrant upprepade Strahlenberg denna berättelse i förordet till boken 1730 

varifrån den i sin helhet är återgiven på svenska i Novljanskaja (s. 63).  

Efter återvändandet till Sverige 1723 verkar Strahlenberg till en början ha satsat på 

ett blygsammare kart- och bokprojekt än det som sedan realiserades 1730 i Das Nord- 

und Ostliche Theil von Europa und Asia. I tidningsannonser hösten 1723 och vintern 

1724 inbjöd han till subskription på en karta över Stora Tatariet varvid subskribenterna 

också skulle erhålla Abulghasis genealogiska historia på ca 100 sidor (Novljanskaja, 

s. 38). 

En i Stockholm tryckt broschyr utan angivet tryckår torde kunna betraktas som ett 

led i marknadsföringen: Kurtzer Auszug Einiger Nachrichten Aus der In der 
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Syberischen Haupt-Stadt Tobolesko verfassten, und nun zum Druck in Holland 

beforderten [– – –] (20 s.; i fortsättningen förkortad Kurtzer Auszug). Den var anonymt 

utgiven men bakom den stod med all sannolikhet Strahlenberg. G.E. Klemming har 

infört en anteckning med den innebörden på KB:s exemplar. 1728 förekom i 

Uppsalatidskriften Acta Literaria (ss. 397–400) ett utförligt referat (på latin) av dess 

innehåll. Där angavs direkt Strahlenberg vara författaren av broschyren och vidare att 

den givits ut för några år sedan:  

 Comparuit quidem præsens hoc scrptum Nobiliss.D:ni von Strahlenberg, ante aliquot 

annos, sed quia rumor erat, quando lucem vidit, ipsum mox secuturum opus, hujus 

quidem recensione supersederi posse sumus tunc arbitrati. Cum vero tempus, ob quas 

caussas incertum, trahatur, nos interim ex prodromo pauca hic delibamus.  

 (’Denna nu aktuella skrift av den ädle herren von Strahlenberg dök upp för några år 

sedan men eftersom ryktet gick, att, när den såg dagens ljus, själva arbetet snart skulle 

följa, ansåg vi då att det skulle överflyglas av dess recension. Men när det nu drar ut på 

tiden, osäkert av vilka orsaker, skall vi under tiden avsmaka något av förelöparen.’ 

Översättning Anders Ollfors.) 

I tidskriften anges tryckåret för broschyren vara 1723 vilket verkar vara en rimlig 

uppgift. Tydligen avsåg Strahlenberg vid denna tidpunkt att låta trycka boken i Holland 

(»und nun zum Druck in Holland beforderten»).  

Sannolikt lyckades han emellertid tills vidare inte fånga tillräckligt många 

subskribenter – i annonserna angavs målet vara att få halva tryckkostnaden garanterad 

(Novljanskaja, s. 38; i ovan anförda brev från S. till E. Benzelius finns f.ö. intressanta 

uppgifter om projektets ekonomi ej utnyttjade av den ryska forskaren). I stället utkom 

1726 i Leiden Abulghasis text i fransk översättning, Histoire généalogique des Tatars 

traduite du manuscript Tartare d’Abulgasi Bayadur Chan [– – –]. Översättaren och 

utgivaren – som enligt titelbladet utgav boken på egen bekostnad – dolde sig under 

pseudonymen D*** (D följt av tre asterisker). Hans identitet förefaller alltjämt vara en 

öppen fråga (se nedan). I ett förord redovisades ungefär samma uppgifter som sedan 

återkom hos Strahlenberg – fast här summariskt – om hur det tatariska manuskriptet i 

Tobolsk översatts på några svenska officerares bekostnad till ryska och sedan vidare till 
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»diverses autres langues» (’diverse andra språk’). I förordet heter det vidare att 

utgivaren behövt ett helt år för att rensa bort alla fel som uppstått i samband med olika 

led i översättningsprocessen. Men han hade därvid haft tillgång till en kopia av den 

tatariska handskriften som han fått av en av dem vilka för egen räkning gjort 

översättningen. Till Abulghasis text var fogade historisk-geografiska och etnografiska 

kommentarer med fakta om Stora Tatariet och Sibirien. (Histoire généalogique des 

Tatars etc.; jfr Novljanskaja, s. 13 ff., och Zinner som gör omfattande utdrag ur noterna 

ss. 71–77). 

Det avslutande avsnittet – rubricerat »Anhang» (’Tillägg’) (ss. 33–48) – i ovan 

nämnda broschyr Vorbericht Eines zum Druck verfertigten Werckes etc. 1726 ägnar 

Strahlenberg helt åt den nyss utkomna Leidenboken, Histoire généalogique des Tatars 

etc. Han verkar därvid främst angelägen att utveckla att kommentarerna i den ingalunda 

gör hans eget forskningsarbete kring Abulghasis krönika och dess framställning av de 

tatariska ländernas historia överflödigt. Han framhåller bl.a. att dessa kommentarer i 

stort endast sysslar med aktuella förhållanden i Tatariet men också att kommentatorn 

arbetat för ytligt, stannat i ouppklarade motsägelser etc.  

Emellertid är det helt klart att Leidenbokens utgivande ledde till betydande ändringar 

i uppläggningen av Strahlenbergs egen bok när den väl kom ut fyra år senare. Själva 

Abulghasi-texten var inte återgiven i boken – trots att denna krönika i den ursprungliga 

planen var den textmässiga ryggrad som skulle komplettera kartan – men i slutet på den 

inledande delen finns ett blygsamt »Anhang» (ss. 112–27) rubricerat »Von des Abulgasi 

Bagadur-Chans Tatarischen Historie und desselben Übereinstimmung mit denen 

Europäischen Scribenten» (’Om Abulgasis tatariska historia och dess överensstämmelse 

med de europeiska skribenterna’). I inledningen (s. 113 f.) till detta »Anhang» berör han 

Leidenutgåvan men han har då varit inne på den redan i »Vorrede» till hela boken som 

en ursäktande förklaring till subskribenterna beträffande förseningen av hans bok. 

Genom att »ein Anonymus» förekom honom genom att ge ut texten på franska ansåg 

han sig tvingad till en tidsödande omdisponering av sitt eget material.  

I själva verket gav Strahlenberg emellertid inte upp tanken att själv ge ut krönikan, i 

ett bättre översett skick och med mera djuplodande kommentarer än som fanns i 

Leidenboken. Redan i förordet till Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia 

aviserade han utgivandet av en andra del och antydde i ett antal punkter (1–5) vad den 
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skulle innehålla (ark C, s. 2b). Krönikan nämns inte i dessa punkter men intar däremot 

ett framträdande rum i ett senare prospekt över vad den andra delen skall innehålla. 

Prospektet finns bevarat som bilaga till ett brev som Strahlenberg sände från Leipzig i 

mitten på februari 1731 till svenska sändebudet i Nederländerna.  

Strahlenberg var där angelägen framhålla hur vida den tyska översättning av 

krönikan som han nu skulle trycka i kvalitet överträffade den man publicerat i Leiden 

1726. Man hade där översatt till franska »nur aus dem rüden ersten deutschen Entwurf» 

(’enbart från det råa första tyska utkastet’). Men när Strahlenberg hade återvänt till 

Tobolsk 1723 efter sina omfattande resor i Sibirien och Tatariet – dvs. efter en 

vetenskaplig expedition 1721–22 tillsammans med den tyske läkaren Messerschmidt 

(se nedan) – hade han underkastat detta utkast en omfattande korrigering. Förbättringen 

hade skett med hjälp av lärda tatariska buckarder i Tobolsk men också utifrån utdrag ur 

en historia om de persiska dynastierna som också översatts från tatariska till tyska i 

Tobolsk. Till detta hade fogats »vielen curieusen Remarquen und Annotationen» 

(’många kunskapsrika anmärkningar och noteringar’). Denna planerade andra del blev 

dock aldrig utgiven, troligen av ekonomiska skäl (om den icke-realiserade andra delen 

se Gunnar Jarring, »Das Schicksal der Zentralasiatischen wissenschaftlichen Erbschaft 

von Philipp Johann Strahlenberg», Central Asiatic Journal, vol. XXI, no 3–4, 1977, 

s. 225 ff.).  

För Strindberg – som på så vis kunde visa framfötterna i rollen av bibliograf – 

utvecklade sig Strahlenbergs insatser i samband med den tatariska krönikan liksom 

andra omständigheter kring dess uppmärksammande i Europa till ett engagerande 

problemkomplex. Hans resonemang i den franska avhandlingen innebar därvid endast 

första steget. Han återkom sedan till samma problem i Ur Anteckningar om De Svenska 

Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava, därpå i uppsatsen om Strahlenberg som 

kartograf för att slutligen ägna ämnet en särskild uppsats, publicerad först 1889 vid en 

orientalistkongress i Stockholm och då i en fransk version med titel Notice sur le 

Manuscrit de la première traduction de la Chronique d’Abulghâsi-Behâder (texten 

ss. 271–280). I klarhetens intresse torde det vara motiverat att här inte stanna vid det 

första steget i den franska avhandlingen utan att gå utöver den ramen och i ett 

sammanhang frilägga hur bearbetningen fortskred fram till slutfasen med uppsatsen 

Notice sur le Manuscrit etc. 
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Schönströms och Klaproths versioner om översättandet av krönikan 

Ett av inslagen i det problemkomplex rörande den tatariska krönikan som engagerade 

Strindberg gällde vem eller vilka personer som egentligen arbetat med dess översättande 

till europeiska språk, dvs. först till tyska i Sibirien och sedan från tyska till franska i 

förbindelse med utgåvan i Leiden 1726. Man måste medge att Strindberg här blev 

konfronterad med ett invecklat källäge. Man kan därför ha viss förståelse för att hans 

hantering av problematiken ger mera prov på förmåga att generera ökad förvirring än att 

skingra dimmorna. Det invecklade bestod främst i att mot Strahlenbergs allmänt 

trovärdiga beskrivningar 1726 och 1730 – vilka Strindberg dessutom verkar först efter 

författandet av franska avhandlingen ha kommit i kontakt med – uppträdde inte bara ett 

utan två andra alternativ rörande hur översättandet i Sibirien gått till. Båda alternativen 

företräddes av röster med självsäkra anspråk att leverera den egentliga sanningen. Den 

ena rösten tillhörde den nyss nämnde överstelöjtnanten Peter Schönström, en av 

Strahlenbergs medfångar i Sibirien, den andra den tyske orientalisten Klaproth (om 

honom se ovan s. 100). Vi börjar med Schönströms budskap.  

Schönström skänkte efter återkomsten till Sverige 1722 ett exemplar av den tatariska 

handskriften till Uppsala universitetsbibliotek och försåg den samtidigt med följande 

anteckning: 

 Denna Kitap eller Tatterske Släktregister, som jag mig, under den tijd, då jag i 

Siberien fången satt, förskaffat hafwer, förärar jag till Upsala Bibliothec. Jag hafwer 

henne ock uti Siberien låtit öfversätta på Tyska. Berenshammar d. 5. Nov. 1722. P. 

Schönström. (C.J. Tornberg, Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecæ Regiæ 

Universitatis Upsaliensis, 1849, s. 189 f., nr CCLXX.) 

Schönström hävdar alltså här att han »uti Siberien» låtit översätta handskriften till tyska. 

Varje antydan att han därvid skulle ha samverkat med andra karolinska officerare 

saknas som synes. En mera utförlig version i samma anda – där också den franska 

översättningen berörs – återkommer i ett verk av Schönström med titel »En kort 

anledning til swänska historiens förbättande», inlämnat i manuskript till 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 133 

antikvitetsarkivet i augusti 1741 och här citerad efter detta manuskript (E 82, UUB, 

ss. 3, 7–8): 

Wid mitt fångenskap i Siberien, lät jag vertera en Tattersk Historie, skrifven af en 

Mongalsk Chan, ursprungen af Abulgasi Chans slächte, och regerande uti et land öster 

om Caspiska hafwet, af Ryssarne Chiwinsky kalladt [– – –]. Tatterske Originalet af 

oftenämde Chans Historia, hafver jag förährt til Upsala Bibliotheque. Fransyska version 

är utaf den Tyska, som jag lät vertera. Den samme som för mig Tyska versionen renskref, 

skref ock ett exemplar för sig siälf, hwilcket han sedan sålde til en dansk adelsman, som 

då förtiden war i Muschou, och hette, om jag mig rätt kan ärhindre, H. John, hwilcken 

sedermera lärer dragit försorg före, att then blifwit öfwersatt på det fransyska språket, och 

ändteligen på trycket utkommen.  

Utifrån studiet av Strindbergs olika manuskript, noteringar i arbetsmaterialet och 

registrering av lån från KB kan man nå vissa hållpunkter för en kronologisk 

rekonstruering av processen vid hans brottning med problematiken kring översättandet 

av den tatariska krönikan. En sådan hållpunkt är att Strindberg tidigt blivit medveten om 

Schönströms anspråk att ha svarat för översättningen. Av en inklistrad lapp på en sida i 

doss. 6 (12r) framgår att han i tidskriften Acta literaria noterat uppgift om Schönströms 

gåva till UUB 1722 av handskriften: »Skönström, Per. Acta Lit.V st. I:363. Skänkt 

Abulgasi Bagadar till Upsala.». Men det verkar som om Strindberg också tidigt varit 

medveten om att Strahlenberg tillskrevs en liknande roll som Schönström vid 

översättandet och att det därmed var problematiskt hur det egentligen förhöll sig. Den 

18 februari 1878 lånade han Leidenboken 1726 (Lindström 1990, s. 23) och har därmed 

senast då kunnat bekanta sig ordentligt med krönikan i den franska översättningen. Och 

i förordet där hette det att några fångna svenska officerare (icke namngivna) köpt 

manuskriptet av en buchardisk handlare och låtit översätta det. 

I början av mars 1878 – dvs. ett par veckor efter lånet av Leidenboken – tog 

Strindberg på hemlån en skrift från 1824 av orientalisten Klaproth som spädde på 

problematiken rörande översättandet av krönikan. I vass polemik mot en annan 

orientalist om källorna till »Mittel-asiens» historia kommer Klaproth in på Abulghasis 

krönika och dess källvärde. Han hävdar därvid att historien om hur översättningarna av 
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den kommit till stånd hittills varit felaktig (»in einem falschen Licht erschien»). Enligt 

Klaproth hade »Dr Messerschmidt» som på Peter den stores uppdrag i vetenskapligt 

syfte bereste Sibirien, med Strahlenberg som ressällskap, på en av resorna köpt den 

turkiska handskriften och sedan låtit översätta den till ryska av tatariska »Mullas» eller 

»Bucharen» Sedan skrev han med hjälp av Strahlenberg ned dessa översättningar på 

tyska. Det är också sannolikt, heter det, att båda »das russisch vordictirte, zu gleicher 

Zeit deutsch niederschrieben» (’dikterade det ryska och samtidigt skrev ner det på 

tyska’). Klaproth påstår att man finner de närmare omständigheterna i Messerschmidts 

otryckta dagböcker – som synes en påfallande vagt hållen referens (J. v. Klaproth, 

Beleuchtung und Widerlegung der Forschungen über die Geschichte der 

mittelasiatischen Völker des Herrn J.J. Schmidt, 1824, s. 29 ff.; lånad 6/3 1878; 

Lindström 1990, s. 23).  

Vid konfrontation med bl.a. kronologiska fakta och Strahlenbergs egna vittnesbörd 

kort efter händelserna kan Klaproths uppgifter ett sekel senare snabbt avfärdas. Sant är 

att tysken Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735) – från Danzig, med. dr i Halle 

1713, senast 1718 i rysk tjänst – 1719 fick ett mångårigt och brett uppdrag att utforska 

Sibirien och att Strahlenberg från våren 1721 till maj 1722 – denne påbörjade vid 

sistnämnda tidpunkt sin hemresa till Sverige efter fredsslutet 1721 – ingick i den grupp 

som skulle bistå Messerschmidt (Ludwig Stieda, Allgemeine Deutsche Biographie, 21, 

1865, ss. 494–97; Novljanskaja, s. 26 ff.). Men den tyske läkaren inträffade i Tobolsk 

först strax före nyår 1720 medan Strahlenberg i sina egna berättelser om översättandet 

dels i tiden inplacerar det helt otvetydigt före 1718, dels lika otvetydigt anger de två 

övriga intressenterna som officerare.  

Beträffande den tatariska handskriften uppger Novljanskaja (s. 26) att Messerschmidt 

i juni 1720 till Medicinska kansliet i Petersburg sände över material som han förvärvat 

av Strahlenberg och däribland en handskrift med Abulghasis historia – om det gällde en 

handskrift på tatariska eller en översättning verkar dock ovisst. Möjligt är givetvis att 

Messerschmidt varit intresserad av att själv spåra upp en handskrift på tatariska och 

lyckats med det under de resor som sedan vidtog. För det talar att universitetsbiblioteket 

i Göttingen ca 1778 förvärvade en dylik handskrift som uppgavs härstämma från den då 

sedan länge döde Messerschmidt – den var t.o.m. försedd med en namnteckning av 

honom daterad 1721 i Jenizen. Samtidigt förvärvade man en översättning till tyska som 
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också uppgavs vara gjord av honom och som publicerades 1778 i en tidskrift utgiven av 

det historiska institutet i staden (Historisches Journal. 12, 1778, herausg. J.C. Gatterer, 

ss. 1–96; anförda uppgifter om förvärven hämtade ur tidskriften). Eftersom Klaproth i 

sin skrift 1824 visar sig synnerligen välorienterad om den i Göttingen 1778 tryckta och 

Messerschmidt tillskrivna översättningen (s. 31 f.) finns det skäl misstänka att hans 

berättelse om samarbetet mellan Strahlenberg och Messerschmidt i översättandet mest 

är en sammansmältning av uppgifterna i Göttingen-tidskriften med en väletablerad äldre 

tradition om Strahlenbergs insatser rörande samma handskrift. Genom att 

Messerschmidts dagböcker från hans forskningsresor i Sibirien 1720–27 numera är 

utgivna i sin helhet kan man lätt konstatera att där saknas allt stöd för Klaproths 

uppgifter om att Messerschmidt och Strahlenberg tillsammans skulle översatt krönikan 

(D.G. Messerschmidt Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727, herausg. von E. 

Winter, N.A. Figurovskij, G. Uschmann und G. Jarosch, 1–5, 1968–77).  

Påverkan på Strindberg i franska avhandlingen av  
dels Schönström, dels Klaproth 

Strindberg inleder avsnittet om Abulghasi i franska avhandlingen med att hävda att man 

har att tacka Strahlenberg för den första översättningen av dennes genealogiska historia: 

»C’est aussi à M. Strahlenberg qu’on doit la premère traduction de l’Histoire 

Genealogique des Tartars.» (A-manus pag. 7). Intressant nog finns ändringar införda i 

denna ursprungliga text vilka verkar spegla vilja hos Strindberg att försöka tillgodose 

Schönströms anspråk. Ovanför raden är nämligen tillagt: »ensemble avec un autre 

Colonel suédois Per Schönström» (’tillsammans med en annan svensk överste Per 

Schönström’). Emellertid har tillägget sedan strukits över och i B-manus möter man den 

ursprungliga texten. Strindberg citerar därpå ett långt stycke ur det nämnda förordet i 

Leiden-boken 1726 (utdraget återfinns också i arbetsmaterialet 6:13v).  

Därpå släpper han ganska oförmedlat fram Klaproth på scenen, med dennes bidrag 

till komplikationsregistret: »Klaproth prétend que M. Messerschmidt et M. Strahlenberg 

firent traduire le manuscit dans la langue russe par des Mullas ou Boukares.» (’Klaproth 

hävdar att Messerschmidt och Strahlenberg lät översätta manuskriptet till ryska språket 

genom mullas eller bukarer.’) På ovan nämnda blad (6:13v) finner man en hänvisning 
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till Klaproths skrift och följande sammanfattning: »Messerschmidt och Strahlenberg 

läto den öfversätta till Ryska af Mullas eller Bucharer, hvarpå de verterade den till 

Tyska». I marginalen har han skrivit: »Vide! Messerschmidt Tagebuch.» och på ett 

annat blad (6:19v) »Messerschmidt. Tagebuch.». Det visar att han noterat Klaproths 

källhänvisning och kanske tänkte försöka kontrollera den. Klaproths framställning är 

f.ö. också noterad (6:10v) på ett oavslutat vis: »Messerschmidt hade köpt den och af 

Tsaren fått låna Tabbert som resesällskap. Med S.s tillhjelp uppskref han öfvers. på 

Tyska. På detta».  

I ett senare stadium av författandet av A-manus har Strindberg infört ett 

kommenterande tillägg till pag. 7 – på ett av de interfolierade bladen – avseende 

referatet av den tyska orientalistens påståenden. Där hänvisas till den nämnda 

marknadsföringsbroschyren Kurtzer Auszug från Strahlenberg – odaterad men sannolikt 

från 1723 (se ovan s. 128 f.) – som Strindberg vid det laget tydligen fått korn på. 

Tillägget lyder: 

Ce qui est vérifié par un Prodrome de l’ouvrage publié à Stockholm par Strahlenberg 

sous le titre: Kurtzer Auszug [varpå följer resten av titeln]  

(’Vilket verifieras av en Prodromus för arbetet publicerad i Stockholm av Strahlenberg 

under titeln Kurtzer Auszug’ [etc.])  

Åtkomsten av handskriften berörs kortfattat i broschyren (s. 6 f.) på följande vis: 

Aus der Bucharey oder vielmehr ihrer Haupt-Stadt Turqestahn und ihrem Archivo haben 

wir in Syberien die Genealogische Beschreibung derer in Asien von Erschaffung der Welt 

an biss ad Annum 1660. auf einander gefolgten Regenten und ihrer Thaten in einem 

sauber geschriebenen Opere vor schwere Kosten erhalten.  

(’Från Buchariet eller snarare från dess huvudstad Turkestan och dess arkiv har vi i 

Sibirien med dryga omkostnader förvärvat den genealogiska framställningen av de 

regenter i Asien som följt på varandra från världens skapelse fram till år 1660 och deras 

gärningar i ett vederhäftigt skrivet arbete.’) 
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Just denna passus återfinns utdragen på en lös lapp i Strindbergs arbetsmaterial 

(6:19v:a). En anteckning på en annan lös lapp (6:19v:b) visar för övrigt att Strindberg 

uppmärksammat redogörelsen för broschyren i Acta literaria 1728 och dateringen där av 

den till 1723 (se ovan). Det förtjänar också noteras att Strindberg noterat fullständiga 

titeln på broschyren på ett tredje ställe (6:19v).  

Några resonemang om vilka personer som översatt den tatariska texten till 

europeiska språk förekommer som synes inte i det av Strindberg utdragna och inte 

heller annorstädes i broschyren. Man har därför skäl fråga sig hur den då kan sägas 

verifiera Klaproths mening om Messerschmidts medverkan. Men troligen är det i stället 

uppgiften om Strahlenbergs medverkan som Strindberg haft i tankarna. Till det 

antagandet kan man nämligen föras vid en jämförelse med manuskriptet till Ur 

Anteckningar om De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava (VA, doss. 13; 

pag. 8) – möjligen författad delvis parallellt med översynen av »karolin»-delen av den 

franska avhandlingen senvåren 1878. Där anför Strindberg vid diskussionen av 

Abulghasi-krönikan samma påstående från Klaproth: »att Messerschmidt och 

Strahlenberg låtit öfversätta den till Ryska af Mullas eller Bucharer hvarpå de verterade 

den till Tyska.» Intressant är att texten ursprungligen här har fortsatt med följande sedan 

strukna tillägg: »Förmodligen har Kr förvexlat Schönström med Strahlenberg, ty G.F. 

Müller omnämner Schönström på några ställen i sitt arbete Der Ugrische Volkstamm 

och då såsom den kände utgifvaren af omnämnda Historia.» I själva verket finns redan i 

A-manus till franska avhandlingen (pag. 8) ett halvt utfört resonemang åt samma håll: 

»Problement M. Klaproth a [svårtolkat ord] confondu les noms barbares, d’autant plus 

que» (’Troligen har Klaproth blandat ihop de barbariska namnen så mycket mer som’). 

Detta har sedan strukits över och ersatts med »Quoiqu’il en soit» (’Vare därmed hur det 

vill’).  

Dessa inslag visar vilken betydande roll Strindberg periodvis var beredd tilldela 

Schönström vid sin brottning med problemet om vilka som skulle krediteras för 

översättandet. Skälet till att förmodan i Ur Anteckningar etc. ströks antyds av ett tillägg 

i marginalen där Strindberg liksom vid översynen av A-manus till franska avhandlingen 

hänvisar till Kurtzer Auszug – troligen är det nämligen denna broschyr han åsyftar med 

Prodrome fast han tillsvidare felaktigt daterar den till 1726, i stället för 1723. Emellertid 

förefaller Strindberg i Ur Anteckningar etc. ha trängt djupare in i Strahlenbergs bok 
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1730 än vad hans text i franska avhandlingen omvittnar, i och med att han nu kan 

utnyttja Strahlenbergs egen berättelse i boken för att styrka dennes insats vid 

översättandet:  

Detta bekräftas af Strahlenberg hvilken i en 1726 utgifven Prodromus till N.u. O. Th. v. 

E. u. A bebådat utgifvandet af ett tartariskt manuskript, hvilket han sednare i sitt stora 

förutnämnda arbete. p. 113 förklarar vara just Histoire Généalogique des Tartars »wie 

solches durch meine Vorsorge aus dem Tatarischen ins Teutsche, aus diesem aber von 

einem andern guten Freunde ins Frantzösische gebracht und vertiret worden, der es anno 

1726 zu Leyden ... drucken lassen.» (’hur sådant [med »sådant» åsyftar Strahlenberg det 

tatariska manuskriptet] genom min försorg översattes från tatariska till tyskan, men 

därifrån till franska av en annan god vän som lät trycka det anno 1726 i Leiden’) 

(Cit. efter trycket 1879, s. 7.) 

Strindberg slutar avsnittet om den tatariska krönikan i franska avhandlingen med att 

utförligt utifrån orientalisten och bibliotekarien Tornbergs (1807–77) katalog redovisa 

Schönströms gåva av handskriften till UUB 1722, med dess inskrift om Schönströms 

insats för tolkningen till tyska. Därmed hade ju Strindberg onekligen inför läsarens ögon 

ytterligare problematiserat frågan om vilka som varit verksamma vid översättandet i 

Sibirien. Det antyder han också i summeringen (s. 8): »Quoiqu’il en soit, M. 

Strahlenberg doit être compté parmi les officiers qui ont composé des notes appartenant 

au texte» (’Vare därmed hur det vill, så bör Strahlenberg räknas bland de officerare som 

författat noterna hörande till texten’). Strahlenberg avslöjar varken 1726 eller 1730 

namnen på de två officersvännerna som han samverkade med. Men låter man 

hypotetiskt en av dem vara Schönström och samtidigt påminner sig att Strahlenberg 

enligt egen utsago i praktiken hade överlåtit på de två andra officerarna att sitta i byn 

med tataren och arbeta med översättandet blir klyftan till Schönströms framställning rätt 

liten.  

Det bör i sammanhanget noteras att Strindberg redan då han skrev på franska 

avhandlingen kände till Schönström arbete från 1741 »En kort anledning til swänska 

historiens förbättande» (se mera därom nedan). Däremot är det inte belagt att han då 
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eller senare uppmärksammat den ovan citerade passus i arbetet där Schönström berörde 

sina insatser rörande den tatariska krönikan. 

Strindbergs ståndpunkter i »Ur Anteckningar om De Svenska Fångarnes 
öden efter Slaget vid Pultava» och i uppsatsen om Strahlenberg som 

kartograf 1879  

När Strindberg i Ur Anteckningar om De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid 

Pultava (texten ss. 52–54) återvänder till Abulghasi-krönikan och problematiken kring 

dess översättande bygger han i huvudsak framställningen på samma fyra källor som i 

den franska avhandlingen. Men han redovisar dem nu i annan ordning: först 

Uppsalakatalogen, sedan förordet i Leidenboken, därpå Klaproth och slutligen en 

broschyr som Strindberg kallar »Prodromus». Därutöver har nu – som nyss påvisats – 

tillkommit Strahlenbergs egen berättelse i boken Das Nord- und Ostliche Theil von 

Europa und Asia 1730. Beträffande vilken broschyr Strindberg egentligen åsyftar i Ur 

Anteckningar etc. finns det skäl att markera en viss osäkerhet, nämligen om han avser 

Kurtzer Auszug – som han utnyttjat redan i franska avhandlingen – eller Vorbericht. För 

det senare talar onekligen att uttrycket »Prodromus» är just det som Strahlenberg själv 

använder i boken 1730 med syftning på broschyren Vorbericht 1726, strax före det av 

Strindberg citerade ur boken (se ovan). Det mesta talar dock för att Strindberg ännu inte 

känt till Vorbericht och tills vidare inte haft klart för sig att Strahlenberg med 

»Prodromus» syftade på en annan broschyr än Kurtzer Auszug.  

Efter citatet från Strahlenberg i boken 1730 avrundar Strindberg i manus till Ur 

Anteckningar (doss. 13, pag. 8), med syftning på de skiftande påståendena i olika källor 

om vem som svarat för översättningen av krönikan: »Huru denna motsägelse i uppgifter 

tillkommit torde väl numera ej kunna utredas.» Denna resignerade hållning har 

intressant nog i trycket i Historiskt bibliotek (trycket s. 7; texten s. 54, med något 

annorlunda lydelse) hunnit ändras till något mera optimistiskt: »Huru denna motsägelse 

i uppgifter tillkommit torde på annat ställe af Förf. komma att utredas.» Detta förebådar 

givetvis artikeln Notice sur le Manuscrit de la première traduction de la Chronique 

d’Abulghâzi-Behâder.  
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Innan vi övergår till den, först dock några ord om nedslagen av Abulghasi-ämnet i 

uppsatsen om Strahlenberg som kartograf. Ett blad i doss. 5 i VA-kapseln (5C:6r) med 

utkast till kompositionen av denna uppsats upptar som ett moment »Om Abul-Ghazi». 

I den löpande texten omnämns översättandet av krönikan kortfattat som ett samarbete 

mellan Messerschmidt och Strahlenberg (texten s. 28). Längre fram i uppsatsen 

återkommer emellertid Strindberg till ämnet i en lång not (not 1 s. 7) som i huvudsak är 

ord för ord övertagen från texten i Ur Anteckningar etc. Av det bevarade manuskriptet 

till uppsatsen (VA, doss. 14) framgår att underlaget för noten i själva verket är ett 

korrektur från Ur Anteckningar som Strindberg klistrat in på relevant blad (not till 

manus pag. 6). Noten ströks vid omtrycket av Strahlenberguppsatsen i Kulturhistoriska 

Studier där ju också Ur Anteckningar ingick.  

I förstatrycket 1879 – där noten alltså ingår – möter man en intressant detaljändring, 

i förhållande till texten i Ur Anteckningar. Strindberg talar inte längre om att 

Strahlenberg i en »1726 utgiven Prodromus» till boken 1730 bebådat utgivningen av ett 

tatariskt manuskript utan om en »1726 utgiven Vorbericht» (i manus fortfarande 

»Prodromus»). Sålunda är det klart att Strindberg åtminstone i slutfasen (i början på 

1879) av arbetet på Strahlenberguppsatsen kände till Vorbericht. I mitten av januari 

1879 hade han för övrigt båda de Strahlenbergska broschyrerna Kurtzer Auszug och 

Vorbericht på hemlån från KB. tillsammans med Klaproths skrift från 1824 (Lindström 

1990, s. 25). Men han torde ha upptäckt den i sammanhanget viktiga källan Vorbericht 

först under hösten 1878 och sedan han avslutat manus till Ur Anteckningar. Därpå tyder 

följande omständighet. 

Strindberg avrundade sin behandling av Abulghasi-problematiken i Ur Anteckningar 

med att uppmärksamma en beskrivning av det tatariska Buchariet som efter att ha först 

ha tryckts 1723 i Köln återgavs 1737 på franska i en Atlas utgiven i Haag av den 

berömde kartografen d’Anville. Beskrivningen angavs där härröra från en svensk 

officer. I slutet på juli 1878 bad Strindberg – rimligen i samband med att han sysslade 

med uppsatsen – Cordier om hjälp med att identifiera officeren: 

 Encore une question d’une importance assez grande pour moi! L’Édition de la Haye 

1737 du Nouvel Atlas... par Mr D’Anville est »Précédé d’une Description de la 

Boucharie, par un Officier Suédois qui a fait quelque séjour dans ce Pays» après 
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l’indicaton du titre. Est-ce-que Vous connaissez le nom de cet Officier? Je l’ai cherché en 

vain par tout! (25/7 1878; Brev 21, s. 60.) 

 (’Ännu en fråga av ganska stor vikt för mig! Upplagan i Haag 1737 av Nouvel Atlas ... 

av D’Anville är »föregången av en beskrivning av Buchariet, av en svensk officer som 

tillbringat någon tid i landet» enligt vad titeln anger. Känner Ni namnet på denne officer? 

Jag har förgäves sökt det överallt!’)  

Cordier svarade i mitten av augusti att det varit omöjligt för honom att upptäcka namnet 

på officeren (Mörnerarkivet). I en not (i manus doss. 13, pag. 8) har Strindberg 

registrerat det negativa utfallet: 

M. Henri Cordier Europas förnämste kännare af Asialitteratur och utgifvare af Biblioteca 

Sinica har för vår räkning benäget men förgäfves anställt forskningar efter författarens 

namn, hvilket, om det varit utsatt, gått till efterverlden med ett ärofullt arbete – de franske 

jesuitfädernas kartverk öfver Kinesiska Riket. 

I trycket har »för vår räkning benäget men förgäfves» försvunnit. Strindberg avslutar 

avsnittet på följande vis: »Att denna uppsats härrör från en af de Svenska fångarna torde 

stå utom allt tvifvel, om från Schönström eller Strahlenberg vet man ej.» 

Redan i ett brev till Cordier i mitten av oktober 1878 kan man dock notera att 

Strindberg är i färd med att avskriva Schönström som alternativ upphovsman. Med 

syftning på Strahlenberg heter det nämligen: »je suis presque persuadè que ce soit lui 

qui est l’auteur de la petite Boucharie de l’Atlas de d’Anville» (’jag är nästan övertygad 

om att det är han som är författare till lilla Buchariet i d’Anvilles Atlas’) (17/10 1878; 

Brev 21, s. 66). 

I Strahlenberguppsatsen några månader senare råder ingen som helst tvekan. Efter att 

ha omnämnt inslaget i D’Anvilles Atlas kan Strindberg nu meddela (s. 3):  

Denne officer är återigen Strahlenberg, hvilken dikterat denna uppsats för en ’vän’ 

(troligen Bentinck), hvilken först utgaf den i Cöln 1722 [rätt årtal är 1723], sedan eller 

samtidigt lät den ingå i Das Veränderte Russland och så slutligen i ofvan nämde Atlas. 
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Och den källa som klarat upp saken för Strindberg är just Vorbericht som han hänvisar 

till i not och som han tydligen alltså lärt känna under mellantiden. I Vorbericht heter det 

(s. 47): 

[– – –] wie imgleichen das ans Licht erschienene Tractätlein l’etat présent de la Bucharie 

à Cologne 1722. welches mich erinnere, einem gewissen Officirer in der Gefangenschafft 

negligemment aus dem Kopffe dictiret zu haben, so er mit einem kleinen Zusatz von den 

Lebens Manieren der Mahomedischen Bucharen embelliret hat.  

(’som i lika måtto den i Köln 1722 offentliggjorda lilla traktaten Buchariets nuvarande 

tillstånd som jag erinrar mig ha dikterat vårdslöst ur huvudet för en viss officer under 

fångenskapen, och som han har smyckat med en liten tillsats om de mohammedanska 

bucharernas levnadssätt.’) 

Passusen återfinns som excerpt på en lapp i Strindbergs arbetsmaterial (5C:3).  

Betecknande är att Strindberg i ett särtryck av Ur Anteckningar etc. (Mörnerarkivet) 

kommenterat sin egen utsaga där rörande ursprunget till beskrivningen av Buchariet i 

d’Anvilles Atlas: »om från Schönström eller Strahlenberg vet man ej». Kommentaren är 

given i samma anda som i Strahlenberguppsatsen (s. 502 / 8): »Jo, Strahlenberg har 

dikterat den för ’en vän’ (troligen Bentinck) Se D.N u O.T.» Av andra inslag i 

kommentarerna i särtrycket framgår att de – åtminstone vissa av dem – skrivits tidigast 

1882, dvs. efter tryckningen av Strahlenberguppsatsen. 

I trycket 1883 av Strindbergs franska avhandling är intagen en not (särtrycket 1884, 

s. 9; texten s. 255) rörande Bucharietbeskrivningen med i princip samma innehåll som 

uppgifterna i Strahlenberguppsatsen: 

L’Atlas de d’Anville sur l’empire chinois, édition La Haye, 1737, contient un petit traité 

qui s’appelle dans le titre du dit Atlas: Description de la Boucharie par un officier 

Suédois qui a fait quelque séjour dans ce pays. Strahlenberg prétend qu’il a dicté cet 

article pour un ami, qui probablement doit être le même Bentinck auquel on doit la 

publication d’Abulgazi.  

(’L’Anvilles Atlas om kinesiska kejsardömet, upplaga Haag 1737, innehåller en liten 

traktat som i titeln till nämnd Atlas heter Description de la Boucharie par un officier 
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Suédois qui a fait quelque séjour dans ce pays. Strahlenberg hävdar att han har dikterat 

denna artikel för en vän som troligen bör vara densamme Bentinck för vilken man har att 

tacka publiceringen av Abulgazi.’) 

Förekomsten av denna not redan i franska avhandlingen skulle kunna tyckas kullkasta 

antagandet att Strindberg lärt känna Vorbericht (från vilken uppgiften om Strahlenbergs 

diktamen ju är hämtad) tidigast hösten 1878, i förbindelse med arbetet på 

Strahlenberguppsatsen. Men i själva verket finns noten varken i A- eller B-manus till 

franska avhandlingen och verkar därmed ha lagts till på ett sent stadium, troligen först i 

förbindelse med korrekturet hösten 1882. 

Uppsatsen 1880 om de bibliografiska gåtorna kring krönikans  
handskrifts-, översättnings- och publiceringshistoria 

Som nämnts trycktes Notice sur le Manuscrit de la première traduction de la Chronique 

d’Abulghâzi-Behâder först 1889 och då i en version avfattad på franska. Men uppsatsen 

har legat klar senast kring nyåret 1880 och då i en version på tyska som erbjöds – eller 

som Strindberg åtminstone avsåg att erbjuda – till publicering i en hittills ej identifierad 

tyskspråkig orientalisttidskrift. Detta framgår av ett bevarat utkast till brev – det börjar 

på tyska men övergår sedan till svenska – daterat 10 januari 1880 som ligger 

tillsammans med manuskriptet på tyska i VA-kapseln (doss. 16; jfr Brev 21, s. 79 f.). 

I brevet framhåller Strindberg att han med en publicering egentligen syftar till att få 

hjälp »um ein Bibliographisches Räthsel, das mich Jahrelang geqvält, zu lösen» 

(’att lösa en bibliografisk gåta som länge har plågat mig’). Uppsatsen har i den tyska 

versionen också varit försedd med en rubrik i samma anda: »Wie verhaltet es Sich mit 

der Originalhandschrift und die erste Übersetzung zu der Kronik D’Abul-Ghazi 

Behader-Khan? Ein bibliographisches Räthsel.» (’Hur förhåller det sig med 

originalhandskriften och den första översättningen av Abul-Ghazi Behader-Khans 

krönika? En bibliografisk gåta.’) Den tyska rubriken har emellertid strukits över och 

ovanför har som ersättning skrivits in (ungefärligen) den titel som var fästad vid texten 

vid utgivningen av den franska versionen 1889, dvs. Notice sur le Manuscrit etc. Denna 

version är i stort enbart en översättning – troligen gjord av Strindberg själv – från det 
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tyska manuskriptet (5 blad i folio, 9 textsidor pag. 1–10; ett av bladen har text endast på 

rectosidan men den på två spalter fördelade texten har tilldelats två paginanummer, 5 

och 6). 

Det egenhändigt skrivna manuskriptet inleds med ett konstaterande av att det var 

först genom svenska officerare i sibirisk fångenskap efter Poltava som Europa fick 

kännedom om Abulghasis krönika. Men, heter det vidare, man har »velat beröfva dessa 

förtjenta och lärde män äran af denna vetenskapliga bedrift». Syftet med uppsatsen är 

därför att åt de svenska orientalisterna återbörda »den rätt som upptäckaren och den 

förstkommande tillhörer, krönikan må nu vara öfversatt af Strahlenberg eller 

Schönström eller genom bådas försorg». Denna introduktion är skriven på svenska (med 

Strindbergs hand) och i högra spalten av pag. 1 medan den löpande tyska texten 

genomgående är inplacerad i sidornas vänsterspalt och högerspalten endast utnyttjad för 

smärre tillägg. Troligen är denna introduktion – som i fransk översättning inleder 

trycket 1889 – något som tillagts manuskriptet i efterhand och rätt sannolikt i samband 

med publiceringen i slutet av 1880-talet, liksom den tyska titelns utbyte mot den 

franska. Manuskriptet avslutas (pag. 10) med några rader på svenska som listar några 

relativt sena utgåvor av krönikan. Tillägget förekommer som not till sista sidan i trycket 

1889 (texten s. 280), då givetvis översatt till franska. 

Efter introduktionen redovisas i manuskriptet än en gång de källor som vi mött i de 

tidigare uppsatserna – med undantag av förordet i Leidenboken 1726 som dock indirekt 

belyses genom utdrag från en av Strahlenbergs broschyrer (jfr nedan) – fast nu 

genomgående med större utförlighet i citerandet: Klaproths skrift Beleuchtung und 

Widerlegung etc. (1824, ss. 1, 8), Strahlenbergs Kurtzer Auszug (s. 2) och Vorbericht 

(ss. 3–6), Tornbergs katalog (ss. 9–10). Ur Vorbericht återger Strindberg ett långt 

avsnitt från början på »Anhang» (ss. 33–36) där Strahlenberg dels kommenterar 

uppgiften i förordet till Leidenboken om de svenska officerarnas insatser, dels ger sin 

detaljerade redogörelse för hur översättandet till tyska via ryska förlöpte i Tobolsk (jfr 

ovan). Därmed visar sig Strindberg nu ha god kännedom om en förtroendegivande källa 

som man tycker borde fått honom att starkt ifrågasätta värdet av Klaproths 

framställning. Men så sker inte. I stället apostroferas den tyske orientalisten (pag. 9) 

som »Der gründliche Herr Klaproth der in irren nicht gewöhnt ist» (’Den grundlige Herr 

Klaproth som inte brukar bedra sig’). 
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Beträffande Kurtzer Auszug karakteriserar Strindberg den (pag. 1) som »einer 

Anmeldung der Französischen Übersetzung» (’en anmälan av den franska 

översättningen’, dvs. Leidenboken) från Strahlenbergs sida. Detta är givetvis helt 

missvisande (jfr utredningen ovan om denna broschyr tryckt sannolikt 1723). 

Manuskriptet redovisar också ett par nya källor, främst Historisches Journal i 

Göttingen 1778 (pag. 7) med uppgifterna vid publiceringen av den tyska översättning av 

Abulghasi-krönikan, som tillskrevs Messerschmidt (jfr ovan). Citatet från denna källa 

leder över Strindberg till att diskutera en ny aspekt på de bibliografiska »gåtorna» kring 

krönikan, en aspekt som nu inte gäller översättningarna utan de tatariska handskrifterna: 

Der Herausgeber [i Göttingen] hat also i. J. 1778 zwei Handschriften gekannt: die 

Göttingische (Messerschmidtsche) und die Peterburgische. Nun aber klagt Herr Klaproth 

i. J. 1824 in seiner oben erwähnten »Beleuchtung und Widerlegung» über die Verlust des 

Petersb. Codex. »Es hat übrigens die gelehrte Welt mit Abulghasi’s Werke Unglück. Die 

beiden bekannt gemachten, aus ein und derselben Quelle geflossenen, Übersetzungen 

sind beinahe ganz unbrauchbar. Das Manuscript des Originals, welches sich in der 

Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg befand, ist wie der 

gelehrte Fræhn bemerkt, seit Jahren verschwunden. Endlich hatte [– – –] der Reichskanzler 

Graf Romanzoff, eine von Fehlern gereinigte Abschrift vom Originale des Türkischen 

Stammbaumes machen lassen und sie zum Druck nach Kasan geschickt. [– – –]»  

(’Utgivaren har alltså år 1878 känt till två handskrifter, den i Göttingen (den 

Messerschmidtska) och den i Petersburg. Nu klagar Herr Klaproth år 1824 i en ovan 

nämnd »Belysning och vederläggning» över förlusten av kodex i Petersburg. »Den lärda 

världen har för övrigt otur med Abulghasis verk. De båda bekantgjorda översättningarna, 

flutna ur en och samma källa, är nästan helt oanvändbara. Manuskriptet till originalet som 

befann sig i Vetenskapsakademiens bibliotek i S:t Petersburg är, som den lärde Fræhn 

anmärker, försvunnet sedan åratal. Till slut har [– – –] rikskanslern greve Romanzoff låtit 

göra en från fel renad avskrift av orginalet till det turkiska stamträdet och sänt den till 

Kasan att tryckas. [– – –]’)  

Efter att sålunda ha citerat både Historisches Journal 1778 och Klaproth 1824 söker 

Strindberg dra egna konklusioner och kommer (pag. 8) fram till att den försvunna 
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handskriften i Petersburg troligen var identisk med den Messerschmidt-Strahlenbergska 

»da diese Herren auf den Kosten der Russischen Regierung ihre Forschungsreisen 

gemacht» (’då dessa herrar gjort sina forskningsresor på den ryska regeringens 

bekostnad’). Han påpekar samtidigt att enligt tidskriften i Göttingen härrörde den 

handskrift som biblioteket där förvärvat från Messerschmidt. Det förefaller nu vara läge 

för ytterligare en slutsats, nämligen att handskriften hos biblioteket i Göttingen troligen 

var identisk med den i Petersburg försvunna. Men man väntar förgäves. Det verkar som 

Strindberg känner sig låst vid att man samtidigt i tidskriften hävdar att en handskrift i 

Petersburg också är känd. I stället avrundar Strindberg (pag. 9) med ett resignerat »Das 

möge nun sein wie es wolle, hier sind also zwei Codices vorhanden, welches ganz 

möglich ist» (’Det må nu förhålla sig som det vill, här är alltså två codices förhanden, 

vilket är fullt möjligt’). Det påminner om exit-hållningen i den franska avhandlingen 

och senare rörande frågan om huruvida Strahlenberg eller Schönström eller eventuellt 

båda skall krediteras för översättningen. 

Efter att ha antytt osäkerhet rörande relationen mellan de två handskrifterna i 

Petersburg och Göttingen fogar Strindberg (pag. 9) ytterligare »gåtor» till texthistorien 

genom att på scenen föra in Tornbergs katalog med dess uppgifter om Schönströms 

handskriftsgåva till UUB – »aber nun kommt die dritte und giebt die Sache eine neue 

Beleuchtung» (’men nu kommer den tredje och ger saken en ny belysning’). Han återger 

samma utdrag ur katalogen som han redan infört i den franska avhandlingen men lägger 

dessutom till ett påstående i förordet till katalogen att den franska översättningen 

(utgiven i Leiden 1726) grundade sig på Schönströms tyska (denna passage i förordet 

finns avskriven av Strindberg på en lös lapp i doss. 6, kodad 12v:a). Och ytterligare 

anför Strindberg – i form av inskott i högerspalten – ett citat (på latin) ur Olof Celsius 

historia om universitetsbiblioteket som här återges på svenska efter den översättning av 

historien som utgavs 1971: 

Detta mycket sällsynta minnesmärke över det tatariska folket lät dess ädle ägare 

[Schönström] översätta till tyska [– – –] i Moskva. Men det fanns personer tillstädes, som 

utan ägarens vetskap skrevo av denna tyska översättning och översatte den till franska 

och utgåvo den i Belgien utan att överhuvud nämna den mans namn, genom vilkens flit 
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de först fått kännedom om skriften. (Olof Celsius, Uppsala universitetsbiblioteks historia, 

1971, övers. av Sten Hedberg, komment. av Gert Hornwall, s. 58 f.) 

Som framgått ovan uppgav redan Schönström själv i sin »En kort anledning til swänska 

historiens förbättrande» att den franska översättningen härrörde från ett exemplar av den 

tyska översättning som Schönström låtit göra. En dansk adelsman John som vistades i 

Moskva skall ha köpt exemplaret och sedan »dragit försorg» att det översattes till 

franska och slutligen trycktes. Inte osannolikt grundar sig Celsius på denna uppgift: 

manuskriptet till Schönströms arbete fanns sedan 1741 tillgängligt i avskrift i 

antikvitetsarkivet där Celsius alltså kan ha hunnit ta del av det när han skrev sin 

bibliotekshistoria. Tornbergs identiska uppgift ett sekel senare i förordet till 

handskriftskatalogen 1849 om att den franska översättningen (utgiven i Leiden 1726) 

utgått från Schönströms tyska kan däremot inte ges något eget källvärde – det är 

givetvis endast fråga om ett övertagande av uppgiften hos Celsius.  

I sin följande kommentar (pag. 10) glider Strindberg i praktiken bort från frågan om 

de tatariska handskrifterna och tillbaka till frågan om vem som gjort översättningen till 

tyska, Schönström eller Strahlenberg: 

Wenn man nun weisst dass der Oberstlieutenant Schönström, einer der gefangenen 

Officiren Carls des zwölften in Sibirien, ein eben so glaubwürdiger Person, als v. 

Strahlenberg gewesen was soll man dann glauben?  

(’När man vet att överstelöjtnant Schönström, en av Carl den tolftes fångna officerare i 

Sibirien, har varit en lika trovärdig person som v. Strahlenberg, vad skall man då tro?’) 

I själva verket är ju, som tidigare bör ha framgått, de uppgifter som verkligen härrör 

från Strahlenberg och Schönström själva i stort sett förenliga om man antar att 

Schönström var en av de två andra »intressenterna» i översättningsprojektet.  

I samband med utdraget ur Celsius bibliotekshistoria hänvisar Strindberg också till 

ett par andra källor, dock utan att citera eller referera. Den ena är en tidigare nämnd 

notis om Schönströms donation i tidskriften Acta literaria 1722. Den andra avser ett 

brev – i en av lärdomshistorikern J.H. Lidén 1791 utgiven samling – den 16 november 

1722 från Eric Benzelius d.y. i Uppsala till sin bror Gustaf Benzelstierna, sedermera 
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censor librorum, i Stockholm. Brevet omtalar Schönströms donation av handskriften 

men är framför allt intressant genom att det också berör den tyska översättningen. 

Benzelius visar sig vara angelägen om att få disponera den eftersom han inte kan läsa 

turkiska och ber brodern påminna Schönström – som nu rest till Stockholm – om saken. 

Enligt brevet representerar översättningen ett högt ekonomiskt värde: för den och en 

karta skall Schönström ha varit erbjuden några tusen dukater av en viss greve Freitag. 

Både kartan och översättningen skall nu finnas hos »hr Reuterholm» – tydligen identisk 

med dåvarande krigsrådet N.E. Reuterholm (1676–1756), sedermera landshövding och 

känd för sina lärda intressen som bl.a. manifesterade sig i ett betydande bibliotek. Av ett 

brev från Strahlenberg till Benzelius (30/11 1723; Linköpings stiftsbibliotek) framgår 

betecknande nog att Strahlenberg kunnat lita till Reuterholm för lån av de l’Isles kartor. 

Av Benzelius brev till sin bror framgår vidare att notisen i Acta literaria är skriven av 

honom själv. I en not hänvisar Lidén för övrigt beträffande donationen till det 

omnämnande i Celsius bibliotekhistoria som Strindberg utnyttjat (Brefväxling Eric 

Benzelius-Gustaf Benzelstierna utg. af J.H. Lidén, 1791, s. 11).  

I sammanhanget förtjänar påpekas att Strindberg i mars 1880 i brev till vännen 

Stuxberg visar sig känna till det ovan anförda brev 1732 från Schönström till Benzelius 

som vittnar om ett nära och långvarigt vetenskapligt samarbete mellan Schönström och 

Strahlenberg (15/3 1880; Brev 2, s. 117 f.). Troligen har Strindberg uppmärksammat det 

redan ett halvår tidigare vid ett besök i biblioteket i Linköping september 1879 (se 

nedan), dvs. han var sannolikt redan en tid medveten om det innan han sökte få 

Abulghasi-uppsatsen publicerad i januari 1880. I en liten bunt anteckningar i VA-

kapseln – föregångna av en egenhändigt påtecknad lapp »Schönström–Strahlenberg» 

och numera ingående i doss. nr 7 – finns ett egenhändigt gjort utdrag ur nämnda brev, 

med en hänvisning som tydligen gäller Benzeliussamlingen i Linköping (7:4; jfr Rune, 

s. 167). Strindberg drog i sitt brev till Stuxberg vittgående slutsatser av Schönströms 

påstående till Eric Benzelius att denne [Schönström] »så gått som gifvit honom 

[Strahlenberg] anledning til Cartan och til alt hvad han skrifvit i boken» (se ovan s. 

000). Strindberg berömmer sin egen uppsats om Strahlenberg som »styf» och fortsätter: 

»Men jag har reserver må du tro! Strahlenberg har stulit kartan och texten af en annan 

hvars namn jag känner – ensam i Sverge!» På det särtryck av Ur Anteckningar etc. med 

egenhändiga rättelser och kommentarer som bevarats i Mörnerarkviet (se ovan) har 
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Strindberg gjort en anteckning (s. 8) av samma innebörd: »Ibidem [»i Linköpings 

Bibl.»] finnes ett bref från Schönström till E.B. [Eric Benzelius] der han säger att 

Strahlenberg stulit karta och bok af honom.»  

Liknande uppgifter som i Schönströms brev 1732 återkommer för övrigt i personalier 

– av osäkert källvärde – över Schönström vid hans bortgång 1746. Det hävdas där att 

han i fångenskapen av »sine egne från Swerige dragne penningar» delade ut »ansenligit 

åt åskillige, at kunna genom brefwäxling och rijtningar [– – –] tilsammans skaffa en 

noga och pålijtelig Cartha öfwer Sebirien». Och vidare: 

Thenna sin stora åstundan hinte han omsider och fulleligen förnöja genom then under 

wälborne Hr Ofwerste Lieutenantens Tabers el:er Strahlenbergs namn utgifne Cartha 

öfwer Sebirien, hwilkens små dehlar, til at ther af kunna utkläcka et almänt och påliteligit 

werck el: r Cartha, han genom sin egen omkostnad sammanplåckadt, låtit tillsammans 

sätta och sielf then utur Ryssland och Pettersburg med många wändningar utsmygt 

hafwer. (Cit. efter handskrift meddelad av kyrkoherde Karl Hult i Säter och tryckt i Sven 

Hedin, Svar på »tal», 1910, s. 9 f.; jfr Karl Hult, »En karolin», Julbok för Västerås stift, 

1907, ss. 14–19.) 

Den ännu ouppklarade mystiken kring identiteten av Bentinck  
och dennes insatser 

Utöver frågan om vem som skulle krediteras för översättningen till tyska och hur det låg 

till med handskrifterna lyfte Strindberg också fram andra aspekter rörande publiceringen 

av Abulghasi-krönikan som varit föremål för olika meningar i den vetenskapliga 

litteratur han rådfrågade. De gällde Leidenboken 1726 och avsåg dels vem som där gjort 

översättningen till franska, dels vem eller vilka som i praktiken svarat för de förklarande 

kommentarer som gavs i en omfattande notapparat. Men här tycks Strindberg inte ha 

funnit det särskilt besvärligt att välja ståndpunkt. Redan i den franska avhandlingen 

våren 1878 heter det om Leidentexten (A-manus, inskott till pag. 7 på interfolierat blad) 

»traduite par Bentinck, (d’après M. Barbier) officier Suédois qui avait été prisonnier en 

Sibérie» (’översatt av Bentinck, (enligt Barbier) svensk officer som hade varit fånge i 
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Sibirien’). Den Barbier Strindberg hänvisar till är en fransk bibliograf som i ett 

standardverk om anonymt och pseudonymt utgivna verk 1823 lanserade ett nytt namn: 

C’est à tort que les auteurs de la France littéraire de 1769 attribuent cette traduction à un 

M. de Varennes. Dans son avis au lecteur, le traducteur avoue, que la langue française 

n’est pas sa langue naturelle; j’aime donc mieux croire avec les traducteurs de l’Histoire 

universelle, in-4, t. 17, p. 270, que ce traducteur a été Bentinck, l’un des officiers suédois 

(hollandais, suivant M. Pinkerton) faits prisonniers à la bataille de Pultawa. Il l’a faite 

avec l’approbation et sous la direction du baron de Strahlenberg, qui avait apporté le 

manuscrit de la Sibérie. Les notes de Bentinck furent recueillies à part, et forment la 

description de la Tartarie dans le Recueil des voyages au Nord, t. 10, et dans l’Histoire 

générale des voyages, t. 7, édition in-4.  

(’Författarna till France littéraire 1769 tillskriver felaktigt denna översättning en H[err] 

de Varennes. I sin avis au lecteur, erkänner översättaren, att det franska språket inte är 

hans naturliga språk; jag vill sålunda hellre tro med översättarna av l’Histoire universelle, 

4:o, t. 17, s. 270, att denne översättare har varit Bentinck, en av de svenska officerarna 

(holländare, enligt Pinkerton) som gjordes till fångar vid Poltavaslaget. Han har gjort den 

med godkännande och under ledning av baron Strahlenberg, som hade fört manuskriptet 

från Sibirien. Bentincks noter samlades för sig och utgör beskrivningen av Tatariet i 

Récueil des voyages au Nord, t. 10, och i Histoire générale des voyages, t. 7, édition 

4:o.’) (A.A. Barbier, Dictionnaire des Ouvrages Anonymes et Pseudonymes [– – –],  

2:a uppl., vol. 2, 1823, s. 133.) 

På en lapp i sitt arbetsmaterial i doss. 5 (5C:13v) har Strindberg gjort utdrag av denna 

notis hos Barbier och på ett blad i samma dossié (5C:13r) excerperat från två ställen i en 

av de böcker Barbier refererar till, nämligen L’Histoire Générale des Voyages, tome 7 

(1749; excerpterna avser s. 1 och s. 223 i boken). Bentinck omnämns där dels som 

författare av noterna i Leidenboken 1726, dels som utgivare av en liten skrift L’Etat 

présent de la petite Boucharie, tryckt i Köln 1723, som redan uppmärksammats ovan 

(s. 141). 

I Ur Anteckningar (trycket 1879, s. 7 not 3) anför Strindberg om Leidenboken 

enbart: »Barbier uppgifver mot Tornberg, hvilken efter France Littéraire, nämner M. de 
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Varenne som öfversättare, en Bentinck, Svensk (Holländsk) officer i Carl XII:s tjänst.» 

Tornberg är den tidigare nämnde svenske biblioteksmannen med katalogen (1849) över 

UUB:s orientaliska handskrifter. I den senare Strahlenberguppsatsen, »Philipp Johann 

von Strahlenberg och hans karta öfver Asien», uttalar sig Strindberg mera bestämt och 

utförligt rörande dessa krediteringsfrågor: 

En Bentinck utgifver 1726 i Leyden en öfversättning af Abul-Ghazis Ost-Turkiska 

Krönika och förser den med noter, som han fått af Strahlenberg, samt med en karta som 

är en kopia af Strahlenbergs första, hvilcken var färdig redan 1715. Dessa noter utgifvas 

sedan i bokform (i tionde delen af Recueil de Voyages au Nord) under titel: Relation de la 

grande Tartarie dressée sur les mémoires Originaux des Suédois Prisonniers en Sibérie 

pendant la Guerre de la Suède avec la Russie. (Cit. efter manus pag. 1 f.; i trycket 1879 

s. 2 f.) 

Vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier 1881 ströks allt här citerat. Däremot bibehölls 

ett annat omnämnande av Leidenboken längre fram i uppsatsen (s. 7), i samband med en 

redogörelse för Strahlenbergs kartprojekt under Sibirienåren jämte hans och 

Messerschmidts (felaktigt antagna) gemensamma översättande av Abulghasi-krönikan. 

Det heter där att »hans vänner honom ovetande» utgav hans karta från 1718 i Leiden 

1726 »jemte hela hans manuskript till Norra Asiens historia i form af noter till Abul-

Ghazis Turkiska Krönika» (cit. efter manus pag. 7; i trycket 1879 s. 7; jfr texten s. 28). 

Strindberg avrundar resonemanget med den bittra reflexionen att man kan »finna att en 

så frikostig person som opåtaldt lät sig plundras, slutligen skulle bli mindre uppskattad 

då hans egna arbeten alltid kommo i efterhand». Redan Staffan Rune (s. 164) har 

framhävt denna reflexion för att belysa hur »Strahlenberg fick hos Strindberg ikläda sig 

rollen som den arbetsamme och generöse forskaren, som ständigt blev bedragen på sina 

rön men ändå nitiskt fortsatte sitt arbete».  

När Strindberg mot slutet av uppsatsen citerar ur Leidenbokens noter för att styrka 

Strahlenbergs tidiga kartografiska insatser omnämner han i förbigående Bentinck på 

följande vis: 
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Ännu tydligare utlåter sig Bentinck, den ofvan nämnde företagsamme vännen fyra år 

förut [dvs. före Strahlenbergs egen bok 1730], i sina från Strahlenberg tillgripna noter till 

Abulghasis Krönika [– – –]. (Cit. efter manus s. 11; i trycket 1879 s. 10 mildrades 

»tillgripna» till »lånade»; jfr texten s. 31.)  

Mot slutet av tyska manuskriptet till Notice i början av 1880 (doss. 16, pag. 10) hänvisar 

Strindberg beträffande Leidenupplagan till »der grosse Autoritet M. Barbie[r]s» 

gentemot Tornberg. Strindberg citerar ur lexikonet 1823, dels att Bentinck är 

översättaren, dels att han gjort översättningen med godkännande och under ledning av 

Strahlenberg. Efter ordet »direction» (’ledning’) är fogat ett utropstecken vilket väl skall 

markera det något uppseendeväckande i denna ståndpunkt. I en sedan struken passage 

efter citatet från Barbier har Strindberg också framhållit: 

Aber das hat ja Strahlenberg selbst verneinet wenn er seine Überraschung über die 

Erscheinung [ersatt med »Publication»] der Französiche Übersetzung aüssert.  

(’Men detta har ju Strahlenberg själv förnekat när han yttrar sin överraskning över 

publicerandet av den franska översättningen.’)  

Troligen avser Strindberg här främst Strahlenbergs kritiska hållning till Leidenboken i 

Vorbericht. Det förtjänar nämnas att han också har placerat ett utropstecken efter citatet 

från Barbier att det var Strahlenberg som hade »apporté le manuscript de la Siberie» 

(’fört manuskriptet från Sibirien’). Detta rörde ju det dunkel kring handskriftsläget som 

Strindberg behandlat tidigare i manuskriptet till den tyska uppsatsen. Beträffande 

översättarens identitet finner man i högermarginalen till pag. 10 ett utdrag ur katalogen 

till kejserliga biblioteket i Petersburg 1860 som accepterat Barbiers mening om 

Bentinck som översättaren och i hans efterföljd hänvisar till Histoire Générale des 

Voyages. 7 »wo Bentinck ist ausdrücklich als Übersetzer und Verfassers der Noten 

genannt» (’där Bentinck uttryckligen är nämnd som översättare och författare av 

noterna’). 

Innan vi lämnar Leidenboken och Strindbergs diskussion kring den några ord om 

identiteten av den Bentinck som Barbier utpekat som översättare och utgivare. Barbier 

uppgav, med hänvisning till Pinkerton & Walckenauer, Geographie moderne. 5, s. 233, 
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att han var holländare och en av de svenska officerare som blev fångar vid 

Poltavaslaget. Detta övertar Strindberg okritiskt även om han i A-manuskriptet till 

franska avhandlingen låter stryka ordet »hollandais» – väl troligen för att inte i onödan 

minska gottskrivandet av lärda insatser på den svenska nationens konto. Att en Bentinck 

som namngives i samtida verk som utgivare av ett par arbeten rörande Centralasiens 

geografi, historia och etnografi – det är ju dessa uppgifter Barbier bygger på – har varit 

holländare verkar inte osannolikt eftersom det finns en välbelagd nederländsk adlig 

släkt med detta namn. Mera skäl finns det att ifrågasätta att vederbörande varit svensk 

officer och som sådan suttit i rysk fångenskap. Han förefaller inte gå att belägga i de 

standardverk som finns om officerare i svensk tjänst under Karl XII, vare sig 

tillfångatagna (Ennes) eller eljest (Lewenhaupt). Strahlenberg omtalar i ett sammanhang 

översättaren bakom Leidenverket 1726 som »en god vän» men detta behöver givetvis 

inte betyda vare sig att han tjänat som svensk officer eller suttit fången i Ryssland.  

Det finns slutligen skäl har påminna om Schönströms ovan citerade uppgift i 

»Anledning till svenska historiens förbättrande» att en dansk adelsman vid namn John 

skulle ha varit inblandad i Leidenaffären. Faktum är att det tycks gå att belägga en 

medlem av danska adliga släkten John – verksam först som militär, sedan som diplomat 

– som kronologiskt passar in i sammanhanget (se Genealogischise Handbuch des Adels, 

VI. J–Kra, 1987, s. 57, med litteraturreferenser). Möjligen är därför Schönströms 

uppgift ett spår värt att följa för den som är intresserad av problematiken och av att nå 

längre än vad Strindberg förmådde. 

Peter Schönströms arbete om utvandrade goter i Nordostasien lyfts fram i 
den franska avhandlingen och i »Ur Anteckningar om De Svenska 

Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava» 

Som avslutning på behandlingen av komplexet Strahlenberg-Schönström i den franska 

avhandlingen framhöll Strindberg att den senare samlat sina iakttagelser av en hednisk 

nation »sur les frontières de la Sibérie» (’i Sibiriens gränstrakter’) i ett arbete som 

publicerades först långt efter hans död – i själva verket är det fråga om det här redan 

omtalade verket »En kort anledning til swänska historiens förbättrande» (tr. 1816). 

Schönström ansåg sig där, som Strindberg framhöll, ha funnit bekräftade »den store 
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Olof Rudbecks» meningar. Nationens seder och religion hade stor likhet med den gamla 

svenska hedendomen – bl.a. kallade de sina gudar Thor, Frigga och Oden – och 

Schönström drog slutsatsen att nationen i själva verket stammade från de gamla goterna 

(A-manus pag. 8 f.; särtrycket 1884, s. 9 f.).  

I sammanhanget passade Strindberg på att ventilera en av sina favoritteser. Liksom 

den beskedlige Strahlenberg funnit sig i att bli plundrad på sina resultat innan han själv 

hunnit offentliggöra dem och hans namn därför efterhand sjunkit i glömska, hade 

Schönströms manus blivit brandskattat av tysken A.L. Schlözer (1735–1809) i dennes 

Allgemeine Nordische Geschichte (1771). Detta enligt vad Lorenzo Hammarsköld 

(1755–1827) och G.G. Adlerbeth (1751–1818) – den förre utgivare av Schönströms 

manuskript 1816 – »affirment vivement» (’livligt försäkrar’) i förordet. Strindberg hade 

boken ifråga på hemlån från början av februari 1878 men hade kanske redan tidigare fått 

sin uppmärksamhet fäst på arbetet genom ett omnämnande från F.C. Weber i Das 

veränderte Russland § 311 (paragrafen daterad mars 1716) om tillståndet hos de svenska 

fångarna i Ryssland (om Weber och hans verk se ovan s. 119 f.). Strindberg påpekar i 

en not att Weber omnämnt Schönströms manuskript och det finns påtagliga verbala 

överensstämmelser mellan Strindbergs text i avhandlingen och Webers framställning. I 

Ur Anteckningar återges för övrigt hela stycket i Das veränderte Russland om 

Schönström i en mycket fri översättning till svenska (manus doss. 13, pag. 6; texten 

s. 52). Det heter om Schönström hos Weber (s. 162 f.) att denne var en man med gott 

om medel, lärdom och förstånd och att han tillbringat sin tid som fånge i Sibirien med 

intressanta anmärkningar och betraktelser över landet och dess innevånare:  

 Er schrieb an seinen guten Freund in Moscau, dass er eine Heydnische Nation an den 

Siberischen Gränzen (sind wahrscheinlich einige Nachbaren der Ostiakern) angetroffen, 

und nach genauer Erkundigung über ihre Religion und Lebens-Art vieles darunter 

wahrgenommen, welches mit dem alten Heydenthum eine sehr grosse Aehnlichkeit hätte; 

ja weil sie bey ihrem Gottesdienst sich der Nahmen Thor, Fregga und Odde, welches die 

uhralte heydnische Götzen in Upsal gewesen, bedienten, so vermuthete er, dass diese 

Heyden, die ihre eigene Sprache hätten, von denen Gothen noch herstammen müssen, 

welche zu alten Zeiten Schweden verlassen, am Ende der Ost-See ausgestiegen, und 

theils nach dem Schwartzen Meer, theils in die Russische Provintzen gezogen und dass 
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vermutlich einige durch Bedruck und Macht ihrer Feinde genöthige worden, solche Plätze 

zu verlassen, sich zurück zu ziehen, und in dem hintersten Siberium, wohin sie niemand 

verfolgen wollen, ihre Sicherheit zu suchen. Es soll dieser Obrister sehr curieuse 

Observationes gemacht haben, wodurch er künfftig einmahl seine obangeführte Meynung 

bestärcken will. 

 (’Han skrev till sin gode vän i Moskva att han påträffat en hednisk nation vid de 

sibiriska gränserna (är sannolikt några grannar till ostjakerna) och efter närmare 

undersökning av deras religion och levnadssätt därvid lagt märke till mycket, som ägde 

stor likhet med den gamla hedendomen; ja eftersom de vid sin gudstjänst betjänade sig av 

namnen Thor, Fregga och Odde, vilket varit de urgamla hedniska gudarna i Uppsala, så 

förmodade han, att dessa hedningar, som hade sitt eget språk, måste härstamma från dessa 

goter, som i gamla tider flyttade bort från Sverige i änden på Östersjön och dels drog till 

Svarta havet, dels till de ryska provinserna och att förmodligen några genom förtryck och 

makt från sina fiender blivit tvungna att lämna sådana platser, dra sig tillbaka och söka 

sin säkerhet längst bort i Sibirien där ingen ville förfölja dem. Så skall denne överste ha 

gjort sina intressanta observationer, varigenom han en gång i framtiden vill bestyrka sin 

ovan anförda mening.’) 

I manus till Ur Anteckningar (pag. 7) karakteriserar Strindberg Schönström som 

»Rudbeckian» vilket i trycket 1879 mildrades till »något Rudbeckian» (s. 6; texten 

s. 52 f.). I denna uppsats kompletterade han också framställningen i franska 

avhandlingen med synpunkter på just rudbeckianismen i Schönströms verk: 

Att uttala sig öfver arbetets värde nu är för sent. Några av de åsigter som Olof Rudbeck 

förfäktat i sin Atland gå här liksom i Strahlenbergs arbete igen. De äro af en upplyst 

samtid begabbade och dömda att aldrig uppstå; dock hafva inpå våra dagar sådana 

sällsynta män som Klaproth och Abel- Rémusat icke ansett under sin värdighet att med 

lugn upptaga och granska dessa meningar, med lugn derför att de aldrig hört ordet 

Rudbeckianism. (Manus pag. 7.)  

I trycket 1879 (s. 6 f.) försvann de avslutande orden »med lugn, derför att de aldrig hört 

ordet Rudbeckianism» och återkom ej i omtrycket i Kulturhistoriska Studier (texten 
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s. 53). Med den ursprungliga formuleringen verkar Strindberg ha velat antyda att det i 

Sverige etablerats en tradition av överdrivet avståndstagande från Atlantikans 

perspektiv. Att orden sedan ströks berodde kanske på att Strindberg vid närmare 

eftertanke velat undvika att stöta den samtida svenska lärda världen för huvudet. 

I Ur Anteckningar visar Strindberg ha satt sig in i det då på KB befintliga 

handskriftsmaterialet rörande Schönströms arbete (tre avskrifter; manus pag. 7; texten 

s. 52). Däremot verkar han inte ha känt till att i UUB också fanns (och finns) tre 

handskrifter till verket, däribland Schönströms originalmanuskript, inlämnat till 

avskrivning i antikvitetsarkivet 1741 (se utredning om dessa manus av Carin Davidsson, 

»Ein unbeachtetes karolinisches Reisetagebuch aus Sibirien», Studia slavica Gunnaro 

Gunnarsson sexagenario dedicata, 1960, främst s. 16 ff.).  

J.G. Renat som tredje huvudperson på den sibiriska scenen. 
Strindberg har troligen uppmärksammat honom genom  

tysken G.F. Müller i Petersburgsakademien  

Den tredje huvudaktören på den franska avhandlingens sibiriska scen är som redan 

antytts artilleriofficeren Johan Gustaf Renat (1682–1744), med föräldrar av judisk börd 

som 1681 invandrat till Stockholm från Wien via Nederländerna och vid kristet dop 

samma år antagit familjenamnet Renatus (= latin för pånyttfödd; senast om Renats 

biografi: Staffan Rosén i SBL 29, 1995–97, ss. 779–82; Gunnar Jarring sidobelyser 

honom i en inträngande studie över hans hustru »Brigitta Scherzenfeldt och hennes 

fångenskap hos kalmuckerna», Karolinska förbundets årsbok, 1983, ss. 88–118). 

Behandlingen av Renat är hos Strindberg sammanflätad med ett mera kortfattat 

omnämnande av den kurländske kornetten Johan Christopher Schnitzker som också 

bidragit till kunskap om centralasiatiska länder och folk. (Strindberg omtalar honom 

genomgående i sina uppsatser som »Schnitscher» men enligt Jarring 1978, s. 42, 

överväger i det svenska aktmaterialet namnformen »Schnitzker» som därför valts här.) 

Efter fångenskap 1708–12 gick denne i rysk tjänst och beordrades av Gagarin att följa 

med Tu-Li-Chens kinesiska ambassad 1712–15 till de kalmuckiska torgöterna vid nedre 

Volga (kalmucker = dåtida beteckning på ett västmongoliskt folkslag). I samband 

därmed nedtecknade han etnografiska iakttagelser av denna kalmuckgren som efter hans 
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återkomst från Ryssland efterhand publicerades 1744 av förläggaren och tryckaren Lars 

Salvius (1706–73) i Stockholm under titel Berättelse om Ajuckiniska Calmuckiet  

[– – –] (om Schnitzker se Jarring 1978, ss. 25, 42 ff.; Zinner, s. 69 f.).  

I utgåvan 1744 medverkade Renat med förklarande noter. Genom att han vistats 

1716–33 hos kalmuckerna i Songariet – då på gränsen till Kina, numera en del av den 

kinesiska provinsen Sinkiang – ansågs han sitta inne med sakkunskap. 1760 publicerade 

G.F. Müller vid Petersburgsakademien texten i tysk översättning, med tillägg av egna 

noter, i del 4 av sin serie Sammlung Russischer Geschichte (ss. 275–364; om Müller 

och hans serie se ovan mitt manus om Framtidsuppsatsen s. 92). Müllers serie spelade 

uppenbart en stor roll som fyndgruva för Strindberg i hans forskningar om de karolinska 

officerarnas vetenskapliga bedrifter. Redan utdragen ur Tu-Li-Chens reseberättelse i 

Framtidsuppsatsen (se ovan) var hämtade ur första delen. I mitten på mars 1878 lånade 

Strindberg i två omgångar alla de övriga volymerna (Lindström 1990, s. 23). På en sida 

i hans arbetsmaterial (6:13r) finns en uppställning i tabellform över volymerna 2–4 och 

7, med korta angivelser om tydligen ur Strindbergs synpunkt intressant stoff jämte 

relevanta sidnummer. Under 4 står bl.a. »228. Johannes Renat» och »211 Guldsökn. i 

Calm. Sv. Artillerister o. Mineraloger kommenderas med Buch[h]oltz». Det visar sig att 

Müller (s. 277) har kommenterat Renats namn i Salvius företal till boken 1744: »Eben 

derselbe, dessen in dem 3. Stücke dieses Bandes s. 228 gedacht worden» (’Just 

densamme, som avses i 3:e stycket i detta band s. 228’). Stycket ifråga (ss. 183–274) 

handlar om en expedition inledd sommaren 1715 under överste Buchholtz, med bl.a. 

Renat som deltagare. Expeditionen var inriktad på att leta guldsand i Buchariet och att 

bygga fästningar vid Irtysjfloden. Renat tillhörde dem som därvid vintern 1716 råkade i 

fångenskap hos kalmuckerna: 

Unter diesen Gefangenen war der Schwedischen Stückjunker Johannes Renat, der nach 

mahls die Calmücken Eisen Erz schmelzen gelehret, Canonen und Bomben gegossen, die 

Calmückischen Kriegesvölker, als Obrist-Feldherr, gegen die Chineser angeführet, und 

nachdem er sich unglaubliche Schätze erworben, im Jahre 1733 durch Sibirien und 

Russland nach seinem Vaterland zurück gekehret ist.  

(’Bland dessa fångna var den svenske styckjunkaren Johannes Renat, som senare lärde 

kalmuckerna att smälta järnmalm, att gjuta kanoner och bomber, som överste fältherre 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 158 

anförde det kalmuckiska krigsfolket mot kineserna, och sedan han förvärvat otroliga 

skatter vände tillbaka till sitt fädernesland genom Sibirien och Ryssland.’) 

Strindbergs introduktion av Renat i den franska avhandlingen är direkt övertagen från 

Müller. I A-manus (pag. 9 f.) hänvisas också explicit till denne (återgivandet nedan av 

texten i A-manus – som innehåller många troligen i huvudsak språkligt motiverade 

ändringar – begränsas till den slutliga lydelsen, med undantag av det som avser 

hänvisningen till Müller): 

[– – –] Johan Renat, dont on peut lire [»on peut lire» ändrat i manus till »il est fait 

mention»] dans Sammlung Russischer Geschichte [inskjutet i manus »par Müller»] Tome 

6 page 66 [i manus »6» ändrat till »4» och hänvisning till sida struken]. Nommé sergeant, 

après avoir été fait prisonnier et après être entré en service Russien, il suivit Buch[h]olz, 

Géneral de czar Peter, dans son expédition contre les Calmoucks où il fut de nouveau pris 

par ceux-ci et transporté dans l’interieur de leur pays. Là il eut l’occasion de se distinguer 

par son savoir dans les affaires militaires et il enseigna aux Calmoucks l’art de fondre des 

canons et des bombes, ce qui lui mérita la charge de commendant en chef en quel qualité 

il conduisit les Calmoucks dans la guerre contre la Chine. Un sergeant Suédois faisant la 

guerre contre la Chine! Voilà ce, qui peut sembler un peu Don Quixote, mais le fait reste 

et la littérature a conservé plus que son nom.  

(’Johan Renat, om vilken man kan läsa / som omnämnes / i Sammlung Russicher 

Geschichte / av Müller / del 6 sid. 66 / 4 /. Efter att ha gjorts till fånge och trätt i rysk 

tjänst följde nämnde sergeant Buchholtz, tsar Peters general, i dennes expedition mot 

kalmuckerna där han blev ånyo fångad av dessa och förd till det inre av landet. Där fick 

han tillfälle att utmärka sig genom sitt kunnande i militära angelägenheter och han lärde 

kalmuckerna konsten att gjuta kanoner och bomber vilket meriterade honom för posten 

som överste kommendant i vilken egenskap han ledde kalmuckerna i kriget mot Kina. En 

svensk sergeant som krigar mot Kina! Se där något som en smula kan likna don Quixote, 

men faktum kvarstår och litteraturen har bevarat mer än hans namn.’) 

I B-manus – som ju i grunden endast är en renskrift av de slutliga lydelserna i A-manus 

– noteras åtskilliga ingrepp i introduktionen vilka genomgående med all sannolikhet bör 
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tillskrivas personer som hanterade manus i Paris. Sålunda ströks då hänvisningen till 

Müller och hans Sammlung Russischer Geschichte. Strindbergs avslutande raljanta 

kommentar om Renat som överbefälhavare i kalmuckernas krig mot Kina ersattes med 

upplysningen (B-manus pag. 13): »et profita de son séjour chez ces peuples pour étudier 

leur pays et leurs moeurs» (’och drog nytta av sin vistelse hos dessa folk genom att 

studera deras land och seder’). Detta inflöt sedan också i trycket 1883 (särtrycket 1884, 

s. 10). Det förtjänar påpekas att då Strindberg i Ur Anteckningar återvände till Renat 

(texten s. 57) återgav han större delen av avsnittet hos Müller – nu i svensk översättning 

– och med direkt hänvisning till relevant volym i Sammlung Russischer Geschichte 

(dock ej sida). 

Efter att i den franska avhandlingen med hjälp av Müller ha introducerat Renat 

fortsatte Strindberg med att omtala boken 1744 med Schnitzkers berättelse om 

ajuckiniska kalmuckerna med bifogade noter av Renat. Han citerade därvid utförligt ur 

Salvius förord (i fransk översättning). Denna text fanns som nämnts intagen i tysk 

översättning i vol. 4 av Müllers Sammlung Russischer Geschichte men troligen har väl 

Strindberg här utgått från det svenska trycket (dock ej noterat för hemlån från KB). I A-

manus (pag. 10; B-manus pag. 13 f.) namngav och apostroferade Strindberg utgivaren 

»le savant éditeur et imprimeur Lars Salvius» (’den lärde utgivaren och tryckaren Lars 

Salvius ’) men det tillhörde det som sedan ströks (i Paris). 

Strindberg uppmärksammar redan våren 1878  
biskop Eric Benzelius intresse för Renat 

En annan strykning är intressantare. I slutet av framställningen om Renat finns i A-

manus ett rätt långt inskott till pag. 11 på interfolierat blad. Det framhålles där att 

orientalisten Theophil Sigfrid Bayer (1694–1738; av tyskt ursprung men från 1726 

verksam vid akademien i Petersburg) bör ha lärt känna Renat i Ryssland. Det kan man, 

heter det, sluta sig till av ett brev i KB från Bayer till biskop Eric Benzelius i Linköping 

där han bestämt (»au sérieux») rekommenderar Renat. Därpå citerar Strindberg några 

rader (latin) ur brevet, utan att ange datum för det. Brevet kan emellertid dateras till 22 

juni 1734, via originalet som finns i Eric Benzelius brevsamling i Linköpings 

stiftsbibliotek. Det ingår i det urval från denna samling som numera är tillgängligt i 
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tryck: Letters to Erik Benzelius the Younger From Learned Foreigners, ed. by Alvar 

Erikson, vol. 2: 1723–1743, 1979, nr 306, ss. 368–69). Uppgiften från Strindberg att 

brevet fanns på KB torde förklaras av att han där stött på en avskrift av det i någon 

samling (Engeströmska?).  

Ytterligare anför Strindberg i inskottet till A-manus att det i KB finns ett litet manus 

som vittnar om Renats kalmuckiska studier och visar att han tagits om hand av biskopen 

(»avait tombé entre les mains de l’evêque»). Dokumentet ifråga ingår i Engeströmska 

samlingen (där med signum B: II, 2:25), omfattar fem blad och är försett med samtida 

angivelse om innehåll: »Några små Annotationer gjorde vid en kort conference emellan 

Lieut: Renat som ifrån Calmuckiet återkomit och biskop. Högv. H:rr Dr Eric Benzelius 

1738» (dokumentet omnämnt av Hans Krook, »Karolinen Johan Gustaf Renat och hans 

kartor», Ymer. Tidskrift utgifven af Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 

1948, s. 289; Rohnström 1971, s. 301; Rune, s. 172). På inskottet har Strindberg 

översatt innehållsangivelsen till franska.  

I B-manus (pag. 15) omformulerades efterhand (rimligen i Paris) början på passusen 

till att Bayer »devait avoir connu ce personnage, car il le cite et lui fait de nombreux 

emprunts» (’torde ha känt denna person, ty han citerar honom och gör talrika lån från 

honom’). Endast detta inflöt sedan i trycket 1883 (texten s. 256) trots att det inte verkar 

finnas markeringar om uteslutningar av det övriga i B-manus. Möjligen har 

strykningarna beordrats av Strindberg själv i korrekturomgången hösten 1882 (se 

nedan).  

Inskottet i A-manus våren 1878 har sitt särskilda intresse genom att det bidrar till att 

ge oss ett bättre grepp om förutsättningarna för Strindbergs fortsatta sysslande med 

Renat. Liksom ifråga om Strahlenberg gjorde han senare – hösten 1879 – Renat till 

föremål för en särskild utredning där dennes insatser på kartografins område stod i 

centrum. De faktiska men komplicerade omständigheterna kring Renats kartor verkar 

numera i stort tillfredställande utredda genom bidrag från flera forskare – delvis 

sammanvävda med analys av Strindbergs framdragande av Renats insatser. Tagna i 

kronologisk ordning förtjänar främst nämnas Sven Hedin, Southern Tibet. Discoveries 

in former times compared with my own researches in 1906–08. I (1917, 253–61); John 

F. Baddeley, Russia, Mongolia, China. I (1919, ss. 166–216; grundläggande insats); 

Krook (ss. 284–92); Rune (ss. 168–82); jfr också översikten hos Zinner (ss. 67–70). 
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Liksom när det gällde Strindbergs intresse för Abulghasi-krönikan synes det motiverat 

att här i ett sammanhang följa hans behandling av Renat fram till och med den nämnda 

särskilda uppsatsen Notice sur le Manuscrit de la première traduction de la Chronique 

d’Abulghâzi-Behâder och även beröra hans senare kontakter med ämnet som mynnade 

ut i ett beryktat angrepp på Sven Hedin i förbindelse med den s.k. Strindbergsfejden 

1910. Som inledning behöver därvid läsaren en kortfattad orientering om vad man 

numera vet om dessa kartor jämte de viktigaste källorna till denna kunskap. 

Renats kartor och donationen till Uppsala universitetsbibliotek 1743 

Då Renat 1733 lämnade Songariet fick han som gåva av den kalmuckiske fursten 

(»Kontaichen») Galdan Tseren bl.a. två kartor. På båda är de topografiska elementen – 

sjöar, floder, berg, städer etc. – utmärkta och namngivna i mongolisk skrift och 

samtidigt försedda med arabiska siffror. Den ena kartan – med 238 namn (Baddeley, 

s. 172) – omfattar Songariet jämte remsor av omkringliggande områden i olika 

väderstreck (enl. Rune, s. 170: 39°–50° nordl. bredd, 70°–91° östl. längd). Troligen 

hade kartan upprättas av fursten själv eller på hans uppdrag av någon i hans tjänst. Den 

andra kartan – med 536 namn (Baddeley, s. 176) – är något större och täcker också ett 

större område än den första (Rune, s. 171: 37°–51° n.b., 79–107 ö.l.). Som synes 

åtskiljer sig de båda kartorna vad gäller omfattningen främst i den väst-östliga 

dimensionen. Songarietkartan går 9° längre västerut medan den andra täcker 16 ° mer 

österut. Endast de 13 graderna 79°–91° är alltså överlappande.  

När Renat våren 1743 (året före sin död) donerade kartorna till Uppsalabiblioteket 

uppgav han samtidigt om kartan över Songariet i ett brev till bibliotekarien Anders 

Norrelius att den kalmuckiske fursten [den] »sielw giordt öfwer sitt landh» (J. Renat t. 

A, Norrelius, Sthlm 25/4 1743, Bref t. och fr. A. Norrelius, G. 190, UUB; utdrag ur 

brevet i Krook, s. 288 f.; i sin helhet översatt t. engelska i Baddeley, ss. 177–79). En 

uppgift av samma innebörd finns i ovan nämnda »annotationer» (Engeströmska 

samlingen, KB) från ett tidigare samtal mellan Renat och Eric Benzelius: »Contaigen 

gjordt Chartan sjelf» (jfr Baddeley, s. 198; Krook, s. 289). Beträffande den andra större 

kartan uppger Renat i brevet till Norrelius att kalmuckerna tog originalet till den från 

kineserna vid en sammanstötning men att hans exemplar var en kopia gjord av en 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 162 

kalmuck (jfr Baddeley, ss. 175, 178; Krook, s. 289). Någon diskussion i forskningen om 

kartorna beträffande ursprunget till de arabiska siffrorna vid alla namn verkar ej ha 

förts; rimligen är det Renat som infört dem i samband med sin egen kopiering av 

kartorna (mera nedan om denna). 

Under Renats vistelse i Petersburg 1734 vid återresan till Sverige hade den ovan 

nämnde orientalisten Bayer och den franske kartografen J.N. De l’Isle (1688–1768) fått 

kunskap om kartorna och anmälde i brev 1735 till biskop Eric Benzelius och dennes 

bror Gustaf Benzelstierna i Stockholm – då censor librorum – intresse för dem. Det 

gällde då främst den större kartan som Bayer genomgående av oklara skäl kallade 

»Mappa Tibetana» (’tibetanska kartan’). Dessa brev – jämte i någon mån svar – finns 

bevarade dels i Linköpings stiftsbibliotek (Benzelius samling), dels på KB; med de 

viktigaste breven nu dessutom som ovan nämnts tillgängliga i en utgåva av Alvar 

Erikson 1979 (Bayer t. Eric Benzelius 21/1 1735, nr 309, och 18/4 1735, nr 312). Bayer 

hoppades att om han utverkade officiell borgen i Petersburg skulle Vetenskapssocieteten 

i Uppsala kunna förmå Renat att låna över kartan dit. Utan att det direkt utsades 

antyddes plan på publicering. Bayer själv gick ur tiden redan 1738 men i själva verket 

framgår av Renats brev till Norrelius i april 1743 att han just 1738 lånat över kartan till 

Petersburg och även fått tillbaka den men däremot ditintills ej erhållit något tryck av den 

som han tydligen förespeglats. 

Parallellt med dessa framstötar från Petersburg arbetade Eric Benzelius – som det 

synes redan från senare halvåret 1734 – på att förmå Renat att göra kopior på sina kartor 

– mot betalning – och då främst kartan över Songariet. Denna aktion kan följas i den 

redan ovan omnämnda brevväxlingen mellan biskopen i Linköping och brodern i 

Stockholm (tryckt 1791). Breven som rör Renat begränsar sig till åren 1734–35 varvid 

Eric hela tiden enträget ligger på brodern i kopieringssaken. I förbigående omtalas där 

också Bayers intresse för kartorna: »Vil gerna bestå hvad det kostar: jämväl för charta 

Tibetana, som Beyer omnämner.» (19/3 1735, s. 183.) Särskilt intressant är en 

uppmaning den 2 april 1735 från biskopen (s. 185): »Jag recommenderar min k. Broder 

än vidare Chartan hos Lieut. Renat. Vill gerna bestå hvad ock copien kostar, allenast 

han tillika verterar [översätter] orden» (kursiv här). Detta kan ha lett till att Renat i sina 

kopior överförde de mongoliska skrivtecknen till för biskopen läsbara latinska bokstäver 
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(se nedan; jämför ovan om Benzelius problem inför handskriften till Abulghasi-

krönikan).  

Även om föret verkar ha varit trögt i portgången – när brevsviten mellan bröderna 

om kartkopieringen slutar har ännu inget hänt – genomförde Renat efterhand kopiering 

av båda kartorna och översatte orden, som biskopen ville, dvs. han återgav namnen, 

skrivna i mongolisk skrift på sina original, med latinska bokstäver på sina kopior (på 

kopiorna finns inte heller några siffror). Troligen var han i princip färdig med båda 

kopiorna 1738. Som ovan framhållits sände han då – enligt egen uppgift – sitt original 

av den större kartan till Petersburg. Vidare kopierade en 22-årig brorson till biskopen – 

och systerson till Emanuel Swedenborg – samma år Renats egen kopia av 

Songarietkartan. Kopistens namn och årtal är angivna i nedre vänstra hörnet, under 

uppgift om skalan: »Copierad af J.A. Benzelstierna år 1738». Därmed har han kunnat 

identifieras som Jesper Albrekt Benzelstierna (1716–43) då knuten till fortifikationen i 

Stockholm. Denna kopia av kopian kom sedan att ligga i biskopens manuskript- och 

brevsamling i Linköpings Stiftsbibliotek och finns där fortfarande. Påfallande är att den 

förlaga (A1) som Benzelstierna utgått från saknar motsvarande uppgift, dvs. att Renat 

utfört kopian från det hemförda mongoliska originalet. I övre högra hörnet finns 

däremot en uppgift (rimligen skriven av Renat) om vilket område kartan täcker: »Carta 

af Songarska Kalmuckit hvar under Kottonerne höra». Denna text (och dess placering) 

har Benzelstierna övertagit, med undantag för »Carta af».  

Efter 1738 har vi alltså fortsättningsvis att hålla i sär inte mindre än fem olika 

Renatska kartor. Med övertagande av Runes praktiska »kodning» av dem (s. 170 ff.) är 

det fråga om: 

A den hemförda kartan över Songariet, med mongolisk skrift 

A1 kopia av A, gjord av Renat själv, med namnen på topografiska element i latinska 

bokstäver och en del inslag på svenska 

A2 kopia av A1, gjord av J.A. Benzelstierna, med mindre ändringar och tillägg i 

förhållande till A1 

B den större originalkartan, med mongolisk skrift 

B1 kopia av B, gjord av Renat själv, med namnen på topografiska element i latinska 

bokstäver, det senare dock endast genomfört till hälften (om orsaken till det, se 

nedan).  
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I föreliggande volym av SV återges A2 (se bild nr 7), reproducerad från ett exemplar av 

trycket 1881 i Petersburg (se nedan). Goda reproduktioner av A1 finns i Hedin 1917 

(plansch 50) och av A och B i Baddeley (map nr 19 resp. 20) – se s. 172 i hans verk för 

redovisning av vilka Renatkartor han återger (både A och B inlagda i »fickan» i slutet 

på volymen). Noteras bör att Baddeley använder ett eget förkortningssystem i sina 

resonemang om kartorna. För A använder han »Renat 1», för A1 »R», för A2 »B» samt 

för B »Renat 2».  

Beträffande skillnader mellan kopiorna A1 och A2 förtjänar påpekas att 

Benzelstierna »försvenskat» sin version en bit ytterligare. Redan Renat hade i sin kopia 

vid ett tiotal namn på floder lagt till uttrycket »fl» vilket uppenbarligen avsåg vara en 

förkortning för »flod». Detta bibehöll Benzelstierna men utvidgade systemet också till 

sjöar. Medan Renat bibehållit det mongoliska ordet för sjö (»noor») i namn som Balchas 

Noor, Saisan Noor etc. bytte Benzelstierna ut det mot »siön». Man finner därmed i hans 

kopia i minst sju fall uttryck som Siön Balchas, Siön Saisan etc.  

Ett viktigt tillägg i A2 i förhållande till A1 är att Benzelstierna lagt in gradnät (jfr 

Baddeley, s. 166 f.). En påtaglig förändring är vidare hur inslag av skog markeras. Där 

Renat ritat en mängd små enskilda pinniga trädsymboler finner man hos Benzelstierna 

något som närmast ser ut som böljande stråk av molnformationer men som troligen är 

tänkt som stilisering av lövverk. Sven Hedin torde ha missförstått innebörden av dessa 

Benzelstiernas markeringar. »Det ser ut som om Benzelstierna funnit skogen misstänkt, 

ty han har slopat träden, rubb och stubb.» (Hedin, Svar på »Tal», 1910, s. 44). Han 

upprepar 1917 denna analys i sitt stora engelska arbete om södra Mongoliet: »Renat’s 

map» – varmed Hedin avser A1 – är det inre av Östturkestan »shown as rich in forests» 

medan på »Benzelstierna’s copy there are no trees, but only sand deserts» (s. 256). 

I Renats donation 1743 till UUB av A och B ingick också A1 och B1, dvs. de kopior 

han själv gjort. Under den 13 april 1743 har Norrelius antecknat fyra objekt som Renat 

förärat biblioteket varav nr 1 är en bok tryckt i Kina som Renat också nämner i sitt eget 

brev den 25 april till Norrelius (missförstått av Krook, s. 288 som gällande A vilket lett 

till förvirring i hans fortsatta analys). Nr 2–4 avser A, A1 och B (A:8: 1727–1756, 

s. 199, Biblioteksarkivet, UUB). Den fjärde kartan, dvs. B1, berör Renat i sitt brev den 

25 april på följande vis: »iag hafwer fuller denna [B] afcopierat helfften med latiniska 

bookstäfwer, sampt tänckt den andra hälfften äfwen ledz öfwer settia men den finna 
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skrifft, sampt mina mörcka ögon hafwer mig der till förhinderlig warit.» Renat ansåg 

tydligen denna kopia ofullbordad och troligen var detta skälet till att han ej lät den följa 

med donationen av de tre andra den 13 april.  

Emellertid uppsökte Norrelius ca tio dagar senare Renat i Stockholm (25 och 28 

april) Det var uppenbarligen då han fick Renat att skriva det allmänt upplysande brevet 

av den 25 april och samtidigt övertalade Renat att till biblioteket också skänka fem 

föremål – bl.a. en kvinnodräkt (jfr Krook, s. 287) som han medfört från kalmuckerna 

(A 8: 1727–1756, ss. 207–08, Biblioteksarkivet, UUB). Men dessutom lyckades 

Norrelius få Renat att nu även överlämna B1. Om detta har Norrelius nämligen gjort ett 

tillägg mot slutet av noteringen under den 13 april:  

 Den Chartan, som Han i ofvanstående extract af brefvet af d. 25. April, omtalar, at 

Han för sina mörka ögon icke kunnat fullborda, gaf han mig tillika med mycket annat, 

som p. 207 antecknat är, at lemna til Bibliothequet.  

Strindberg blir medveten om Renats kalmuckiska karta 
 och biskopens iver att komma över en kopia.  

Mötet med originalkartorna i Uppsala sommaren 1878  

När Renat dyker upp i Ur Anteckningar om de Svenska fångarnas öden efter Slaget vid 

Pultava – skriven under senare halvåret 1878 – återkommer i stort enbart 

upplysningarna i den franska avhandlingen. Dock kan man notera följande intressanta 

tillägg: »Renat omnämnes flerest. i Benzelii brevväxling» (texten s. 57). Uttrycket 

hänvisar till den redan ovan omnämnda brevväxlingen mellan bröderna Eric Benzelius 

och Gustaf Benzelstierna, med biskopens 1734–35 återkommande önskemål om 

kartkopieringen. Det förefaller som om Strindberg när han vintern och våren skrev den 

franska avhandlingen ännu inte kände till de Renatska kartorna. Men hänvisningen till 

den tryckta brevväxlingen i Ur Anteckningar avslöjar att han senast vid det laget var 

»dem på spåren», för att låna Runes formulering (s. 175).  

Genom en egenartad slump kom Strindberg ungefär samtidigt i konkret fysisk 

kontakt med de två originalkartor som Renat haft med sig hem från kalmuckerna (A och 

B). Det skedde under Strindbergs besök sommaren 1878 vid universitetsbiblioteket i 
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Uppsala då han gick igenom dess förråd av kinesiska tryck för att upprätta en katalog 

över samlingen (se ovan s. 69 f.). De två kartorna ingick tydligen i det som dukades upp 

för Strindberg vid besöket. Han tilldelade dem som ovan nämnts ett särskilt nummer 

(15) i sitt katalogkoncept. Han verkar också i någon mån ha uppfattat vilka områden 

kartorna täckte. Genom misstag från någon tjänsteman vid biblioteket var båda kartorna 

försedda med en anteckning på baksidan att de ingick i den Sparwenfeldska donationen. 

Strindberg tog naturligt nog tillsvidare fasta på detta. Strax efter besöket i Uppsala 

rapporterade han i slutet på juli 1878 till Cordier i Paris om kartorna: 

 Parmi les manuscrits je veux citer deux cartes assez grandes sur du papier Chinois, 

dessinées et coloriées par la main, et représentant des parties de la Mongolie, marquèes 

d’une infinité de caractères Mongoles accompagnées de Chiffres Arabes. Ainsi le lac de 

Baikal est signé: [två mongoliska skrivtecken jämte siffran 207].  

 Est-ce possible que cela peut être des minutes aux cartes dressées par les R.P. 

Missionaires Jesuites, ensuite publiées par M. D’Anville? (25/7 1878; Brev 21, s. 60.) 

 (’Bland manuskripten vill jag anföra två rätt stora kartor på kinesiskt papper, tecknade 

och färgade för hand, och återgivande delar av Mongoliet, utmärkta med en mängd 

mongoliska karaktärer, åtföljda av arabiska siffror. Sålunda är sjön Baikal utmärkt: 

[mongoliska tecken] – 207.  

 Är det möjligt att detta kan vara förlagor till kartor upprättade av jesuitmissionärerna, 

sedan publicerade av D’Anville?’)  

I sin uppsats 1971 om Strindbergs mongoliska studier uppmärksammade John 

Rohnström (s. 291 ff.) att Strindberg i början på maj 1878 för första gången lånade en 

mongolisk grammatik av I.J. Schmidt i vilken han sedan uppenbart också botaniserade 

en del. Rune (s. 174) menar att det var Renats kartor som från början väckt hans intresse 

för det mongoliska språket. Emellertid talar kronologiska skäl mot denna idé eftersom 

mötet med de mongoliska kartorna i Uppsala säkerligen ägde rum först ett par månader 

efter lånet av den mongoliska grammatiken. En rimligare möjlighet är att spekulera i en 

förbindelse med Strindberg starka intresse för Abulghasi-krönikan våren 1878. 

I efterhand, hösten 1882, beskrev Strindberg sitt möte med kartorna sommaren 1878 

på följande sätt: 
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Då Strindberg upprättade katalog öfver Upsala Bibliotekets Kinesiska böcker sommaren 

1879 [minnesfel för korrekta 1878], hittade han, i en bundt, tvenne kartor på 

bomullspapper, efter hvad han vill minnas bland Sparfvenfeldtska donationerna. 

(Bibliotekarien Styffe lade dem då å sido att uppfodras) De föreföllo vara utlagda öfver 

Mongoliet och Tibet, och ortnamnen voro betecknade med mongoliska karakterer (af 

nedanstående utseende) med vidstående Arabiska siffror. (Brev 21, s. 139; det odaterade 

dokumentet kan på inre grunder attribueras till senhösten 1882; det saknar utsatt adressat 

men finns bland biblioteksmannen Claes Annerstedts papper, UUB; jfr Rune, s. 173 och 

vidare nedan.) 

När Strindberg sedan – som ovan påpekats – uteslöt kartorna från den renskrift som han 

först i slutet av november 1879 sände över till bibliotekarien C.G. Styffe kan det ha 

berott på att de såsom varande handskrifter inte hörde hemma i en katalog över tryck; så 

menar Rune (s. 174). Mera avgörande var nog emellertid att Strindberg under 

mellantiden börjat ana att kartorna kunde härröra från Renat. Men hypotesen borde 

hemlighållas tills han fick tid att själv kontrollera den för att inte riskera bli bestulen på 

upptäckarära i stil med Strahlenberg. I det brev till Styffe som åtföljde renskriften berör 

han mot slutet frågan om kartornas ursprung på ett betecknande undanglidande sätt: 

 Härmed begagnar jag tillfället att rätta en uppgift om de 2 Mongoliska Kartorna, 

hvilka jag förmodade tillhöra Sparwenfeldska Donationen, emedan de lågo i samma 

bundt som andra Sparwenfeldska saker [– – –]. Nu finnas de 2 Sparwenfeldska kartorna 

upptagna i Aurivillius såsom tryckta och verkligen såsom Chinesiska, hvadan min otidiga 

förmodan blir grundlös. Deremot har jag under sökningar i Linköpings Bibliotek nu i 

somras fått upp nya spår, som skulle leda till högst intressanta upplysningar om de båda 

Mongoliska Kartorna om tid och andra omständigheter tilläte undersökningar på platsen. 

(27/11 1879; Brev 2, s. 103 f.) 
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Fyndet av Benzelstiernas kopia vid besöket i Linköping  
september 1879 förberett våren samma år 

Det besök i »Linköpings bibliotek» som Strindberg här omnämner hade ägt rum 

den 11–13 september 1879 (Allan Ranius, »Strindberg och Stiftsbiblioteket», 

Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie. B. 11, 1986, s. 88). Men det hade förberetts 

tidigare under året, mot slutet av april. Då kontaktade Strindberg anonymt – via sin 

förman på KB Elof Tegnér – bibliotekarien vid stiftsbiblioteket E.H. Segersteen (1819–

1901) med följande förfrågan: »Finnes i Linköpings Bibliotek något Mongoliskt 

Manuskript? Man har anledning misstänka sådanas närvaro på grund af vissa yttranden i 

Benzel. Brefvexl.» (Brev 21, s. 51; jfr Rohnström 1971, s. 296 f.).  

Rohnström förmodar att Strindberg genom Elof Tegnér – som 1872–74 katalogiserat 

handskrifter vid biblioteket – blivit tipsad om att där fanns ett manuskriptblad med 

mongolisk skrift och att det var detta Strindberg nu var ute efter och åsyftade med 

»Mongoliskt Manuskript». Rohnström har uppenbart letts till sitt antagande av att 

Strindberg i biblioteket faktiskt bland andra intressanta ting stötte på ett okatalogiserat 

blad med mongolisk text och lade ner stor möda på att söka tolka texten. Sedan han fått 

hjälp av en specialist i Paris blev det våren 1880 klarlagt att det var fragment ur 

buddistisk kanon (Rohnström 1971, s. 300; jfr Brev 21, s. 51). Men grunden för 

Rohnström förmodan ter sig spröd. Strindbergs hänvisning till »vissa yttranden» i 

Benzelstiernska brevväxlingen gör det betydligt sannolikare att han hade i tankarna 

Renats karta över kalmuckiska Songariet som biskopen där visat sig så intressered att få 

en »verterad» kopia av. Samtidigt låg det nära till hands att utifrån slutpunkten i 

brevsviten – ett resignerat brev från biskopen den 7 juni 1735 – dra slutsatsen att Renat 

aldrig utförde den önskade kopian. Men man kunde då tänka sig att biskopen i stället 

sett till att ta hand om det kalmuckiska originalet med mongolisk skrift efter Renats död 

och då borde ju siktet vara inställt på spaning efter »Mongoliskt Manuskript» i 

Linköping. Det bör understrykas att Strindberg vid denna tidpunkt var helt omedveten 

om Renats donation till universitetsbiblioteket i Uppsala 1743 och att där låg både 

originalet med mongolisk skrift (A) och den av Renat efterhand verkligen utförda 

översatta kopian (A1).  
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När Strindberg sedan vid besöket i Linköping några månader senare efter tre dagars 

letande – som han själv hävdar – verkligen fann en karta (A2) med inskrift att den 

gällde »Songariska Kalmuciet» har han inte haft rimlig anledning tvivla på att kartan på 

något sätt stammade från den Renat hemfört. Samtidigt fanns ett par omständigheter 

kring fyndet som kunde te sig problematiska. Tvivelsutan var det fråga om en sådan 

»verterad» kopia som biskopen velat ha men samtidigt saknades varje antydan om 

Renat som upphovsman. I stället angavs otvetydigt att kopian var gjord av en 

Benzelstierna. Det är intressant att Strindberg när han sedan tar fram kartan till 

offentligheten tveklöst lanserar den som »upprättad av Renat» och samtidigt förtiger 

den explicita uppgiften om J.A. Benzelstierna som ansvarig för kopian. De ryska 

kommentatorerna i utgåvan 1881 av kartan (se nedan) noterar däremot den uppgiften 

och spekulerar en del kring vederbörandes identitet (s. 8). 

En annan problematisk omständighet har Strindberg rimligen också bearbetat i sitt 

medvetande. Var fanns originalkartan med mongolisk skrift som han egentligen hoppats 

finna i Linköping? När han i mitten av oktober tog kontakt med Jakob Grot i Petersburg 

och omtalade sitt fynd (se nedan) ställde han frågan: »Fick Akademien någonsin Renats 

karta? Blef den publicerad af De l’Isle eller af någon annan i Ryssland?» (18/10 1879; 

Brev 21, s. 76). Troligen har Strindberg tänkt sig möjligheten att originalkartan – t.ex. 

via biskopen – försvunnit över till Petersburg. 

Olika publiceringsidéer 

Efter fyndet var Strindberg emellertid främst inställd på att snabbt exploatera dess värde 

för hans anseende som forskare. I brev samma dag han återvänt till Stockholm vädjar 

han till E.H. Segersteen att förstå hans »otålighet» och »längtan» efter ett foto av kartan: 

i så fall skulle denne »spänna för fotografen i morgon dag» (14/9 1879; Brev 2, s. 78 f.). 

Eftersom det visade sig att man nere i Linköping inte hade resurser att ta fram ett 

fullgott foto lånades på Segersteens förslag kartan upp till Stockholm vilket skedde med 

hjälp av Klemming och KB. (Segersteen t. Strindberg 27/9 1879, Mörnerarkivet; Brev 

21, s. 74; jfr Ranius 1986, s. 89.) Den 1 oktober vädjade Strindberg till Segersteen »att 

om möjligt påskynda expeditionen, ty nu tänkte jag hinna få kartan publicerad med min 

artikel som är under tryckning i Revue Orientale» (Brev 2, s. 84; enligt Brev 21, s. 74 
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har Strindberg 13/10 kunnat kvittera ut kartan). Den artikel han åsyftar är den franska 

avhandlingen som enligt då gällande överenskommelse snarast skulle tryckas i nämnda 

tidskrift (se nedan). Strindbergs idé var tydligen att kartan skulle »hakas på» inslaget om 

Renat i avhandlingen och hans fynd därmed direkt nå en internationell publik.  

Hur länge han höll fast vid den idén är ovisst. Under senare delen av oktober 

arbetade han i varje fall (parallellt?) på en annan plan till offentliggörande, nämligen att 

erbjuda subskription på en upplaga av 200 ex. à 2 kr varvid kartan skulle beledsagas av 

text med omfång av ett kvartsark (subskriptionslista i VA, doss. 17:6; för detta projekt 

jfr Berendsohn, s. 54 f.; Rune, s. 178). Att döma av hänsyftning i brev från Segersteen 

till Strindberg den 26 oktober har en anhållan till biblioteket att delta i projektet med 50 

kr varit daterad den 24 oktober. Segersteen framhöll att biblioteket saknade medel för 

sådana ändamål men åtog sig i stället att själv bland vänner och bekanta samla 25 

subskribenter, dvs. att den vägen garantera lika stort bidrag (Mörnerarkivet). Den 

nämnda listan i VA-kapseln upptar åtta namn på främst etablerade akademiker i 

Uppsala: bibliotekarien Styffe, filosofen L. Heap-Åberg, historikern H. Hjärne, 

statsvetaren O. Alin, Hist. föreningen, Hugo Blomberg, en fil. stud. Oscar Holmgren 

och slutligen Strindbergs gamle vän Arvid Vikström som kanske hållit i värvningen 

bland Uppsalabor. Vidare uppträder tre hemmahörande i Stockholm, nämligen KB-

kollegorna Birger Lundstedt, Richard Bergström och Erik Thyselius. Rune menar 

(s. 178) att subskriptionsprojektet innebar att Strindberg valde att »agera på egen hand» 

då han inte »vann gehör» för utgivning hos Svenska sällskapet för antropologi och 

geografi. Men det verkar troligare att subskriptionsidén varit förbunden med tanken att 

sällskapet formellt skulle svara för utgivningen (jfr nedan om uppgifterna i brev 18/10 

och 19/12 till Grot). Sällskapet hade tidigare under året publicerat Strahlenbergkartan. 

Det visar sig också att vid ett sammanträde den 15 november 1879 Renat-kartan direkt 

omnämndes av sekreteraren geologen Elis Sidenblad (1836–1914) såsom insänd till 

sällskapet av Strindberg, tillsammans med Ambjörn Molins skildring av tjuktjerna (om 

denna mera nedan). Detta framgår av ett referat av sammankomsten i Aftonbladet den 

18 november där kartan beskrivs som »en nordasiatisk karta från samma tid [som 

Molins skildring]».  

Slutligen kom publiceringen i stället att ske i Petersburg sedan Strindberg i mitten på 

oktober tagit kontakt med Jakob Grot (1812–93) därstädes, en inflytelserik rysk 
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litteraturhistoriker med livslångt intresse för svensk litteratur som lärt sig behärska 

svenska i både tal och skrift bl.a. genom en tid som professor vid universitetet i 

Helsingfors. Vid den inledande brevkontakten berättade Strindberg om sitt fynd och 

begärde upplysningar om kartan – han bifogade en kalkering av den –, främst om 

akademien i Petersburg på 1700-talet hade delgivits den. Brevmaterialet i 

Benzeliussamlingen visade ju nämligen, enligt Strindbergs uppfattning, att Bayer varit 

högst angelägen om detta. Mot slutet av brevet angav Strindberg att han ämnade 

publicera kartan »i Vårt Geografiska Sällskap då jag erhållit tillräckliga upplysningar» 

(18/10 1879; Brev 21, s. 75 ff.). I början på november kunde Grot meddela att kartan 

var okänd för akademien och inte heller tycktes någonsin ha blivit tryckt, vidare att den 

verkade värdefull och slutligen att kejserliga geografiska sällskapet gärna gav ut den. 

Strindberg dröjde anmärkningsvärt länge med att svara på erbjudandet – det skedde 

först den 19 december. Han tycks då ha tänkt sig att ge ut kartan både i Stockholm – 

genom Svenska sällskapet för antropologi och geografi – och i Petersburg men skulle, 

om det ryska sällskapet fann den värd att publicera (han bifogade foto), »af skyldig 

artighet mot den fremmande, laga så, att Svenska Sällskapets publikation må komma 

efter, helst ju kartan har mera lokalintresse för Ryssland än för Sverge». I början på 

januari 1880 tackade Grot för anbudet »i afseende på den förstnämndas tidigare 

publikation härstädes» (daterat 7/1 1880; Brev 21, s. 78 f.). Redan 9 januari (dokument 

anfört Berendsohn, s. 56) tilldelade det ryska sällskapet Strindberg en silvermedalj som 

erkänsla för fotot av kartan – efter att ha blivit underrättad därom i början på mars 

tackade Strindberg i mitten på månaden för utmärkelsen. Men med utgivningen dröjde 

det till slutet av 1881 (Brev 21, s. 83 ff.; Rune, s. 179 f.; slutet av året enligt anmälan i 

Ymer, 1882; se nedan). 

Då Strindberg strax före jul 1879 sände över fotografiet av kartan till Grot bifogade 

han en text på franska om dels Renats biografi, dels bröderna Benzelius-Benzelstiernas 

och Bayers intresse för kartan, styrkt med citat ur deras brev, dels kartans historiska 

plats och värde för kunskapen om det aktuella området. Han försummade inte heller att 

omnämna hur han – sedan hans intresse blivit väckt »au plus haut degrè» (’i allra högsta 

grad’) – efter tre dagars sökande fann en kopia av kartan i Linköpingsbiblioteket. 

Tydligen var han inte säker på att man i Petersburg tagit tillvara texten – kanske därför 

att Grot inte kommenterat den i sina brev. När han i april 1880 tackade Grot för 
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silvermedaljen passade han på att nämna saken: »P.S. Jag har varit mycket tvehogsen 

om E.E. upptäckt min franska text som låg inne i fodralet till Renats Karta.» (20/4 1880; 

Brev 21, s. 86). 

Strindbergs franska text torde vara identisk med en text som fanns åtminstone på 

1950-talet i Vetenskapsakademiens i dåvarande Leningrads arkiv. Genom Berendsohns 

försorg togs då en fotostatkopia av den och införlivades med KB:s samlingar 

(W.A. Berendsohns samlingar, L 139:71, KB, nu i SgNM 49; jfr Berendsohn, s. 57). 

Av fotokopian framgår att handstilen i den franska texten inte är Strindbergs egen. 

Texten omfattar sex sidor och bär rubriken »Carte sur la Kalmouckie Songarienne / 

Territoire d’Ili et Kuldcha. / dressée par le Lieutenant Jean Gustave Renat / pendant sa 

captivité chez les Kalmoucks. / qui dura 17 ans, 1716–33». Att Strindberg infogat 

»Territoire d’Ili et Kuldcha» i rubriken är betecknade för hans journalistiska läggning 

att spela på intresset för aktualiteter. Kuldchaområdet låg i fokus för konflikter mellan 

Ryssland och Kina på 1870-talet som löstes till Kinas fördel genom fördrag mot slutet 

av årtiondet. I sin text anspelar Strindberg på dessa förhållanden. För enkelhetens skull 

anförs passusen här ur Strindbergs svenska version (om denna se nedan) av samma text: 

Slutligen eger Kartan sitt intresse äfven för stunden. då den framställer just det område 

(Kuldscha) der sammanstötningen mellan Yttersta Orienten, Kina, och Vesterlandets 

förpost, Ryssland, egt rum och dagligen eger rum, med den påföljd, som bekant, att 

Ryssarne afträdt Kuldscha-området till Kina. (VA-kapseln, 17:3v.) 

På ett blad i VA-kapselns Renatdossié (17:17) har Strindberg klistrat upp ett odaterat 

tidningsklipp ur en svensk tidning som under rubriken »Kuldschafrågans lösning» 

behandlar konflikten. 

Utgåvan av kartan i Petersburg nästa år bär titeln Carte de la Dzoungarie dressée par 

le Suédois Renat pendant sa captivité chez les Kalmouks de 1716–1733 (Édition de la 

Societé Impériale Russe de Géographie, St-Pétersbourg, 1881). Den beledsagades av en 

text (fransk även den) av helt annat omfång än den Strindbergska (5½ ark i 4:o, dvs. 44 

sidor) men upptagande det väsentliga i det Strindberg skrivit och med talrika 

hänvisningar till »Stryndsberg» – namnet alltså förtretligt nog genomgående felstavat! 

Strindberg har själv lika genomgående rättat stavningen i ett ex. av trycket som tillhört 
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honom och nu finns på KB (SgNM 49). Berendsohn som uppmärksammat exemplaret 

och Strindbergs rättelser (uppsatsen 1959, s. 56 f; jfr också Rune, s. 200 not 1) menar 

samtidigt föga rättvisande att endast »en liten del» av Strindbergs manus använts i den 

ryska publikationen.  

Ett mindre missförstånd av saklig art bör noteras. Strindberg hade helt korrekt försett 

biskop Eric Benzelius med attributet »le cadet» (’den yngre’) – svensk praxis att 

undvika förväxling med fadern Eric Benzelius d.ä. – men i Petersburg uppfattade man 

det som en markering att biskopen var yngre än brodern Gustaf Benzelstierna 

(förhållandet var det motsatta: Gustaf var tolv år yngre än Eric). Sålunda heter det att i 

mars 1735 »le cadet des frères, l’évéque Eric Benzelius, écrivait de Linköping à son 

frére le censor librorum Gustave Benzelstierna à Stockholm» (s. 7) liksom senare 

»l’aîné des frères, le censeur Gustave Benzelstierna» (s. 8). Möjligen fanns en irritation 

över bl.a. det misstaget med i bilden när Strindberg i december 1882 i brev till Grot om 

de mongoliska kartorna i UUB (jfr nedan) tillfogade: 

 För att underlätta de ryska forskningarne, sänder jag som en obetydlig gåfva till Ryska 

Geografiska Sällskapet, Benzelstiernas brefvexling, hvilken synes mig ha fattats den lärde 

utgifvaren af Renats Karta, och i hvilken en stor mängd upplysningar om Ryska saker 

finnas. (Bedes genomgå registret till densamma!) (Brev 21, s. 141.) 

Större delen av texten i Petersburgsutgåvan upptas av avsnitt om de geografiska 

forskningarna i de områden som Renats karta omfattar jämte kartans betydelse (ss. 9–

16), beskrivning av kartan och de olika delar som finns med (Dzoungarie, Turkestan 

Oriental, en del av Sibirien etc. (ss. 16–33) samt slutligen ett alfabetiskt index över alla 

geografiska namn på kartan (ca 250; ss. 35–43). För motsvarande hade Strindberg i sitt 

manus anslagit en knapp sida. Rune framhåller träffande (s. 179) att Strindbergs studie 

inte rymmer mycket av kartografiska upplysningar och att det knappast låg inom hans 

»kompetensområde att bedöma kartan sakligt och kritiskt. Det väsentliga för honom var 

att dra fram obeaktat material». Mot kommentaren i Petersburgstrycket – ansvarig för 

den var A.J. Maksheyeff – riktar Baddeley (s. 167 ff.) på åtskilliga punkter rätt besk 

kritik, delvis med innebörd av försvar av den Renatska kartans kvalitet mot påståenden 

från Maksheyeff om felaktigheter.  



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 174 

Den opublicerade svenska texten om Renats karta 

I VA-kapseln finns bevarad en dossié (numera nr 17) med egenhändig 

omslagsbeteckning »Renat och hans Karta» (17:1; jfr Berendsohn, s. 54; Rune, ss. 176 

not 8, 178 not 4). Den innehåller bl.a. den tidigare nämnda subskriptionslistan och ett 

egenhändigt manus (4 sidor) på svenska om Renat och hans karta (17:2r, v, 3r, v). Den 

text på franska som Strindberg sände tillsammans med fotot av kartan till Petersburg 

strax före jul 1879 visar sig vara enbart en ordagrann översättning av detta manus. När 

Berendsohn i sin beskrivning av Renat-dossién talar om inslaget ifråga som enbart 

»början till en uppsats» är det därför missvisande. 

Karaktären av förlaga till den franska texten ger möjligheter att bestämma en 

tidpunkt då den svenska texten bör ha legat klar, dvs. senast någon vecka före den 19 

december 1879 – man måste ju lägga in ett visst tidsutrymme för arbetet med 

översättningen. Sannolikt tillkom manuset ursprungligen för att användas vid den 

publicering av kartan i Stockholm som började förberedas under senare delen av 

oktober. Enligt den bevarade inbjudan till subskription skulle kartan åtföljas av ett 

»quartsark text» vilket på ett ungefär överensstämmer med omfånget av manuskriptet.  

Ett inslag i manus förtjänar en särskild kommentar. Det förekommer på en lapp skild 

från manus i övrigt (17:4) och upptar ett utdrag ur ett verk i fransk översättning av en 

engelsk dam – maka till Storbritanniens dåvarande sändebud i Petersburg – som där 

berättar om ett möte i den ryska huvudstaden 1734 med Renats hustru Brigitta 

Scherzenfeldt (1684–1736) vid parets hemresa till Sverige (Mrs William Vigor, Lettres 

d’une dame anglaise résidant en Russie à son amie en Angleterre, avec des notes 

historiques, 1776, s. 77; en anteckning om förf. och titel på boken finns också på en lapp 

17:5; boken fanns tillgänglig på KB för Strindberg men registrering av hemlån saknas). 

I utdraget ger hustrun en del uppgifter om hur hon blev fången hos kalmuckerna och om 

mannens insatser hos dem. I Strindbergs franska text till Petersburg har detta utdrag 

placerats i slutet under rubriken »P.S.» medan det i trycket där 1881 har inarbetats mera 

organiskt i framställningen av Renats biografi (s. 6) men med hänvisning i not till 

Strindberg: »On doit ce renseignement à l’obligence de M: Stryndsberg.» Ett sekel 

senare utnyttjade Gunnar Jarring i sin ovan nämnda uppsats 1983 om hustrun (s. 88) 

samma källa (engelska originalet) mera expansivt – Strindberg hade hoppat över en 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 175 

skildring av hur en kalmuck försökt våldta den svenska officershustrun – troligen utan 

att vara medveten om att Strindberg föregripit honom. Uppenbarligen är det genom 

Baddeley som Jarring blivit uppmärksammad på källan (Baddeley, s. 185; Jarring 1983, 

s. 96 not 20). 

Ett annat inslag i manuskriptet bör också kommenteras. Det gäller hur Strindberg där 

beskriver förspelet till sitt fynd av kartan i Linköpingsbiblioteket. Med hänsyftning på 

den redan 1791 tryckta brevväxlingen mellan bröderna Eric Benzelius och Gustaf 

Benzelstierna – men utan att explicit nämna att breven förelåg i tryck – heter det (17:2r) 

att det är där »som Kartan först omnämnes och detta på ett sätt som väcker föreställning 

om att här förelåge något af värde». Som ovan påpekats var Strindberg senast under 

andra halvåret 1878 medveten om att Renat och hans kartor omnämndes på flera ställen 

i brevväxlingen. Han citerar nu (17:2v) ur ett brev 19 mars 1735 från Eric till Gustaf där 

denne ber brodern påminna Renat om löftet att kopiera »charta Geographica 

Calmachorum» (s. 182 f. i den tryckta samlingen). Därpå framhåller Strindberg helt 

korrekt att flera brev »vexlas nu rörande kartan, men utan resultat» och avrundar med 

att citera ur det ovan omnämnda resignerade brevet från biskopen i ärendet den 7 juni 

1735 (s. 191). Därpå fortsätter Strindberg (17:2v, 3r) skildringen av sina forskarmödor:  

Med detta besked lät förf. till dessa anteckningar sig nöja och uppgaf alldeles hoppet att 

få se den omtalade Kartan; men vid ett besök i Linköpings bibliotek förliden sommar 

fann han ett nytt spår i den derstädes befintliga Benzelianska Brefvexlingen. 

 Professorn i Orientalia vid Universitetet i Petersburg skrifver nemligen bref på bref till 

Eric Benzelius och ber honom för själ och pina skaffa Kartan i copia till kejserliga 

Vetenskapsakademien, hvars ledamot, den ryktbare Geografen Del ’Isle, hade varit i 

tillfälle att se Kartan på Renats genomresa. 

Sant är att i Eric Benzelius brevsamling i biblioteket finns två brev (på latin) från Bayer 

till biskopen 1735 (25/1, 18/4) som berör Renats kartor och som Strindberg gjort utdrag 

ur på lappar i sin Renatdossié (17:19, 21). Dessutom finns utdrag ur ett brev från Bayer 

till Gustaf Benzelstierna 1735(?) med omnämnande av den större kartan som Bayer av 

oklara skäl genomgående kallar »mappa Tibetana» (17:24). Men för problematiken 

kring Renats kartor och deras kopiering ger dessa brev inget utöver vad Strindberg 
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redan hade kunnat läsa sig till i de tryckta breven mellan bröderna. Hans påstående att 

Bayers brev gav »ett nytt spår» ter sig därför konfunderande. Direkt missvisande är 

därutöver karakteristiken att Bayer »för själ och pina» vädjar till Benzelius att skaffa 

kartan i kopia till Petersburg. Den karta som främst intresserar Bayer och De l’Isle 

enligt Bayer är nämligen inte den över Songariet (A) utan den större kartan (B), »mappa 

Tibetana», som ju Renat senare (1738) enligt egen uppgift också lånat över till 

Petersburg (se ovan). Det verkar alltså som om Strindberg tills vidare inte hade klart för 

sig att Renat hade haft med sig hem två olika mongoliska kartor eller i varje fall inte 

kunde hålla i sär syftningar i breven på den ena och den andra. 

Intressant i sammanhanget är hur Strindbergs skildring i sitt manus av vägen fram till 

upptäckten – skildringen inflöt i fransk översättning också i trycket från Petersburg 

(ss. 7–8) – blev återgiven i den anmälan av det ryska trycket som intogs i årgång 1882 

av tidskriften Ymer (s. 200), organ för Sällskapet för antropologi och geografi (enligt 

Krook, s. 292 not 23, upprepat av Rune, s. 180 not 2, var det Anton Stuxberg som 

svarade för recensionen). Det heter där att Renats karta »hade ådragit sig hans upplysta 

samtidas uppmärksamhet» men »råkat i fullständig glömska, tills för några år sedan 

studiet af en outgifven brefvexling emellan bröderna Erik Benzelius i Linköping och 

Gustaf Benzelstierna i Stockholm fäste amanuensen Aug. Strindberg’s uppmärksamhet 

derpå» (kursiv här). 

Som framgår av det ovan refererade brevet till Grot den 19 december 1879 tänkte 

Strindberg då kombinera en utgivning av kartan i Petersburg med publicering i 

Stockholm något senare, rimligen där åtföljd av den svenska text som redan förelåg 

skriven. Någon publicering i Stockholm kom emellertid aldrig till stånd och manuset i 

Renatdossiéen har hittills legat otryckt. Man har anledning fundera över varför 

Strindberg ändrade sig. Ett skäl var möjligen att utgivningen i Petersburg drog långt ut 

på tiden samtidigt som han förbundit sig att avvakta denna. Förutsättningarna för 

publicering i Stockholm kan därmed ha hunnit förändras. Man kan notera köldgrader i 

Strindbergs förbindelser med det svenska sällskapet vintern 1880. För Stuxberg 

berättade han stolt i mitten på mars 1880 om sin silvermedalj och den kommande ryska 

utgivningen av »den af Sg i Linköpings Bibl. funna äldsta, handtecknade kartan öfver 

Ili-området, totalt okänd i Ryssland». Därpå heter det (längre ned i brevet): »Vårt 
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Geografiska Sällskap har redan dåliga affärer och har afvisat mina anbud nesligen – 

derför skiter jag i dem och ger ut i Petersburg!» (15/3 1880; Brev 2, s. 117 f.).  

Intressant är att Renatuppsatsen tillhörde det som Strindberg satte upp på listan över 

lämpliga texter vid förhandlingarna med Albert Bonnier i maj 1880 om den samling 

som blev Kulturhistoriska Studier: »5:o J.G. Renat och den äldsta kartan öfver Ili-

Kuldscha. (Ur: Ryska Geografiska Sällskapets Handlingar. (Under tryckning.)» (jfr 

ovan s. 8 f.). Rimligen tänkte Strindberg då använda den svenska text han hade liggande 

men i den våren 1881 tryckta samlingen kom denna inte att ingå. Men knappast kan det 

ha berott på hänsyn till att man ännu inte hunnit publicera kartan i Petersburg när 

definitiva sammansättningen av samlingen spikades. Bonniers samling skulle säkerligen 

endast innehålla den beledsagande texten och att föregripa ryssarna därvidlag kunde 

knappast tänkas stöta dem för huvudet.  

Vid ungefärligen samma tidpunkt som förhandlingarna med Albert Bonnier pågick 

passade Strindberg för övrigt på att i lekfull ton utnyttja Renatstoffet i inledningen till 

Gamla Stockholm (SV 8, s. 18 f.). När »Notarius i Klädeshallen» Leonhard Wetter 

under sin guidning genom Stockholm av lundastudenten Carl Fredrik en vacker majdag 

år 1734 pauserar i källaren Tre Tunnor inträder där Renat och väcker studentens 

förundran: 

 – Men se farbror en sådan en!  

 In trädde en lång, fyrtioårig man klädd i Svea Artilleriets löjtnantsuniform. 

 – Aha, viskade herr Leonard; det är en hemkommen! 

 – Hemkommen? 

 – Ja, en av sibiriska fångarne från sista kriget, efter Pultava, du vet! 

 – Det var en baddare att se ut. Han har ju ett ogarvat hundskinn i ansiktet! 

 – Tala inte så högt; och maka dig hit, skall du få höra. Han heter Renat och gick ut 

som sergeant. Blev fången av ryssarne vid Dnjeprn; tog rysk tjänst och gick med 

moskoviten mot kalmuckerna som bo omkring sjön Tengis eller Balchasch mitt inne i 

tjocka Asien. Där blev han fångad ånyo och tog kalmuckisk tjänst. Genom djärvhet och 

kunskaper uppsvingade han sig till general och lärde hundturken göra kanoner, varpå han 

ledde ett fälttåg mot Kina. 

 – Det låter ju som sagor! 
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 – Ja, det gör det! Men jag har läst om honom i Petersburgska Vetenskapsakademiens 

handlingar, och han har haft mycket krångel med den lärde Benzelius i Linköping, så att 

vi nog få se något tryckt om honom snart. Han har även, kan du tro det, gjort epok i den 

mongoliska typografien, ty han har lärt de där kamelerna att trycka med rörliga typer som 

han göt i tenn åt dem.* – Nu är han emellertid hemma och är fasligt rik! Gift med änkan 

Fritz, också rik, som har stora manufakturer borta vid Lilla Badstugatan, strax invid 

Kongl. Gardets begravningsplats åt Surbrunnsgatan. Han drog också ett parti kalmucker 

med sig hit till Stockholm. En karl döptes i Cathrina och två kvinnor i Artillerikyrkan; så 

att nu få vi en ny korsavel på kalmucker också.  

 
 * Se Commentarii Acad. Scient. Imp. Petropol. Tomus VI p. 326, så får man se att herr 

Leonhard rannsakat skrifterna. 

Strindberg har här tagit tillvara det mesta han i början av 1880 kände till om Renat och 

det är därför påfallande att kartfrågan saknas.  

Ett skäl till att Renatuppsatsen inte kom med i Kulturhistoriska Studier är möjligen 

att Strindberg ansåg att den i föreliggande skick var för tunn men samtidigt inte kunde 

avsätta tid och krafter till att utvidga den. Som Rune påpekat (s. 175 f.) är det nämligen 

uppenbart att han hösten 1879 hade planer på att få bättre grepp om historien bakom den 

karta han funnit i Linköping. I det nämnda »fråge»-brevet till Grot den 18 oktober heter 

det att han ämnar publicera den »i Vårt Geografiska Sällskap då jag erhållit tillräckliga 

upplysningar» (kursiv här). Han lade samtidigt till – med överraskande tvärsäkerhet –: 

»Originalet med Mongoliska Karakterer finnes i Upsala Bibliotek» (Brev 21, s. 76). 

I Renat-dossiéen i VA-kapseln finns ett dokument som skisserar en arbetsplan för att 

kontrollera om kartan i Linköping har en förlaga i en av de två kartorna med 

mongoliska tecken som Strindberg stött på i UUB sommaren 1878 (17:8r; jfr Rune, 

s. 176): 

1:o 

 Kartan jemföres med Upsala-exemplaret, och undersökes derpå hvem som är äldst. 

Alla märken, anteckningar, påskrifter, siffror eller bokstäfver antecknas. 

 Vidare frågas Bibl. om några åtkomsthandlingar för Upsala-Ex. finnas. 
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2:o 

 Efterses om på någon af de 2 Mongoliska Kartorna finnas sjön Balkasch 

[konturteckning av sjön] eller sjön Baikal [konturteckning av sjön]. 

 Båda kartorna mätas. 

 Efterses om den ena Kartan synes föreställa Tibet, den andra Mongoliet. 

I det ovan (s. 167) citerade brevet den 27 november 1879 till Styffe finns uppenbart den 

skisserade planen till analys i bakgrunden när han antyder förväntningar på »intressanta 

upplysningar om de båda Mongoliska Kartorna om tid och andra omständigheter tilläte 

undersökningar på platsen» och kopplar dessa förväntningar till spår han fått upp »under 

sökningar i Linköpings bibliotek». Poängen i arbetsplanen med kontrollen av de två 

sjöarna inser man när man går tillbaka till Strindbergs anteckningar om de två 

mongoliska kartor han sett 1878 (VA, doss. nr 1, post 15).  

Han har då ritat av några mongoliska tecken för topografiska element och gett dels 

transkriptioner, dels översättningar till svenska (såsom »Ghol» = »flod»; »aghola» = 

»berg»; »noor» = »sjö»). Som Rune påpekat (s. 174) har han gett tolkningar till två 

särskilda namn på topografiska enheter, en på vardera kartan, nämligen »Baikal Sjön» 

(nr 207) på den mindre (den över Songariet) och »Gobi» på den större. Den förra 

tolkningen redovisade Strindberg i det ovan citerade brevet till Cordier strax efter 

besöket i Uppsala (se ovan s. 166). Emellertid var det i själva verket fråga om 

»Balkasjsjön», som Strindberg vid tolkningen hade förväxlat med den namnlika men 

betydligt större »Baikalsjön» (den senare finns för övrigt inte med på någon av kartorna 

då den ligger för långt i nordöst för att omfattas av dem).  

När Strindberg studerade Linköpingskartan var det lätt – främst genom att namnet där 

gavs med latinska bokstäver – att fastslå att Balkashsjön där intog en markant plats. Och vid 

ett besök i Uppsala borde därför en given utgångspunkt vara att se om en sjö av ordentlig 

storlek och med samma karakteristiska form samt positionerad i ungefär samma relativa 

läge kunde identifieras på någon av kartorna. Om så visade sig vara fallet förelåg givetvis 

ett starkt indicium för att denna karta var en förlaga till kartan i Linköping. Strindberg visste 

ju från besöket 1878 att på en av Uppsalakartorna fanns en stor sjö. Han hade då visserligen 

identifierat den som Baikalsjön men det kanske var dags för omprövning. Visade det sig 

däremot att formen på den sjö han sett faktiskt överensstämde med Baikalsjön och inte med 
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Balkashsjön – ja, då hade han tolkat rätt 1878 och då kunde inte kartan ifråga vara någon 

förlaga till Linköpingsexemplaret. I Renatdossiéen i VA-kapseln finns fyra blad med 

kalkeringar (17:7) som sammantagna täcker in Linköpingskartan i sin helhet och som därför 

hade kunnat fungera som ett gott hjälpmedel vid de planerade undersökningar i Uppsala 

som aldrig kom till stånd under 1879–81.  

Strindbergs kontakter med Uppsala universitetsbibliotek om 
Renatkartorna hösten 1882 och våren 1890 

På hösten 1882 vände sig det geografiska sällskapet i Petersburg till Strindberg för att få 

kalkeringar och fotografier av de två mongoliska kartorna (i praktiken de två Renatska 

kartorna A och B) i UUB. Inom sällskapet kände man tydligen till deras existens 

(genom Strindberg?) men deras ursprung var uppenbarligen ännu höljt i dunkel inte 

endast för de ryska geograferna och Strindberg utan märkligt nog – enligt Strindberg (se 

nedan) – fortfarande också för tjänstemännen vid UUB som inte bara hade tillgång till 

kartorna utan också till de Renatska donationshandlingarna i bibliotekets arkiv. I mitten 

på november bad Strindberg Karl Staaff (1860–1915) – blivande statsminister men då 

ung studerande vid universitetet – att »anskaffa en neger (eller negress) som i Stora 

Biblioteket tager några kalkeringar efter följande instruktion» (Brev 21, s. 140). 

Troligen är denna instruktion identisk med den skrivelse utan både datering och adressat 

som numera ligger i biblioteksmannen Claes Annerstedts papper och ur vilken början 

ovan citerats (s. 166). Den fortsätter på följande sätt (Brev 21, s. 140):  

Nu begäras måtten på båda [kartorna] (i meter); och kalkering af de fyra hörnen på 

hvardera. Några qvadratcentimeter endast: [förtydligande tecknad skiss] alltså 

tillsammans 8 lappar hvilka fästas tillsammans med en nål fyra och fyra, och förses med 

påskrift »den större kartan», »den mindre» att man deraf kan döma om de kartlagda 

områdenas utsträckning. 

 Kalkerna öfversändas godhetsfullt mot postförskott och räkning till  

    August Strindberg  

    Storgatan 11 

    Stockholm  
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Rimligen har Staaff uppvisat sin instruktion på biblioteket och den sedan kommit att 

stanna där hos Annerstedt.  

Samma dag som Strindberg bad Staaff om assistans underrättade han Jakob Grot att 

han skrivit i frågan till Uppsala och hoppades kalkeringarna skulle kunna vara i 

Petersburg om fjorton dagar. Så snabbt gick det nu inte men den 9 december 1882 

kunde Strindberg posta dem till Grot (Brev 21, s. 141; kursiv här): 

 Härmed följer i korsband några kalkeringar af de båda mongoliska kartorna. Som 

synes hafva endast ett litet antal ortnamn blifvit kopierade och detta med blyerts, emedan 

Upsala Bibliotek icke tillåter kalkering med bläck. De äro aftagna så att man kan se deras 

verkliga storlek och genom att kopiera de fyra hörnen på hvarje har tillfälle beredts att 

bestämma landområdet de äro utlagda öfver. 

 

* 

 

 Om dessa kartor vet Upsala Bibliotek intet, hvarken om deras upphofsman eller 

gifvare. Jag upptäckte dem vid ett besök 1879 [minnesfel för 1878] och har anledning tro 

de genom den lärde Sparvenfeldt kommit dit. Men Sparvenfeldt reste rundt om Europa 

och var äfven i Ryssland. Han har brefvexlat med Nicolai Vitzen och äfven råkat honom. 

Möjligen skulle han ha fått dem af Vitzen som ju var stor samlare af Asia-saker. 

 

* 

 

 En annan gissning är den: att dessa kartor äro af Aynka Chan (ty de antyda en öfvad 

hand, som skrifver mongolisk kurrentstil) och möjligen legat till grund för Renats karta.  

I slutet på brevet framhöll Strindberg att om geografiska sällskapet önskade fotografier 

av kartorna gjorde det bäst i att vända sig direkt till Generalstabens Litografiska anstalt 

och inte till honom: det skulle endast »fördröja saken på grund af att jag är en genom sin 

skriftställarverksamhet persona ingrata». Ungefär samtidigt tackade han Staaff för 

hjälpen och »den genialiska emballagen!» samt översände postanvisning på 7.75 kr 

(Brev 21, s. 140).  
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Denna episod rymmer åtminstone ett gåtfullt inslag. I brevet till Grot i mitten på 

oktober 1879 yttrade Strindberg sig tvärsäkert om kopian av Renatkartan han funnit i 

Linköping: »Originalet med Mongoliska Karacterer finnes i Upsala Bibliotek» (se ovan 

s. 178). Nu, tre år senare, är denna säkerhet förbytt i enbart en möjlighet, nämnd som en 

»gissning» i andra hand, placerad efter vad han »har anledning tro» på, nämligen att de 

två kartorna härrör från Sparwenfeld. Att han här resonerar om båda de mongoliska 

kartorna – dvs. inte bara A – gör givetvis varken till eller ifrån vad gäller det 

problematiska i den ändrade inställningen. Vidare förefaller det uppenbart att Strindberg 

inte passat på tillfället att själv resa upp till biblioteket och genomföra den plan till 

jämförelse mellan kartan i Linköping och de två mongolska kartorna i UUB som han 

skisserat i Renatdossién och som han antytt i brevet till Styffe i november 1879. Man 

kan också undra över på vad han bygger det emfatiska bedyrandet att man på biblioteket 

inte vet ett dugg om varken upphovsman eller givare. I varje fall saknas spår av att han 

(eller hans ombud Karl Staaff) 1882 varit i kontakt med tjänstemän på biblioteket för att 

efterhöra »åtkomsthandlingar» som det heter i nämnda undersökningsplan.  

Det är ofrånkomligt att man börjar spekulera över om Strindberg inte vid det här 

laget helst såg att problemet med förbindelsen mellan kartan i Linköping och de 

mongoliska kartorna i Uppsala fick vila i frid. Inte osannolikt har han sett risken att 

Renat, av honom själv reservationslöst utropad som upprättare av förlagan till kartan i 

Linköping, skulle visa sig endast vara en kopiator vilket ju just var sanningen i målet. 

Det förtjänar noteras att i september 1882 kommit ut ett häfte av Svenska Folket där 

Strindberg i populär ton återanvände stoffet i sina uppsatser om de fångna karolinernas 

kulturinsatser. Avsnittet om Renat – teckningen av »den modige artilleristen» gör 

honom närmast till hjälte i en folkbok – mynnade ut i följande: 

Hans minne upplivades detta år (1882) [korrekt siffra givetvis 1881], då en av honom i 

fångenskapen uppgjord karta, gömd och glömd i 150 år, hittad i ett landsortsbibliotek i 

Sverige, utgavs av kejserliga ryska geografiska sällskapet i Petersburg. (Kursiv här; 

SV 10, s. 209; om tidpunkt för utgivningen av relevant häfte se tablå s. 531.)  

Perspektivet att bli tvungen skjuta i sank nyligen upprepade egna påståenden, knutna till 

det uppmärksammade fyndet av kartan 1879, måste ha gett kalla kårar, inte minst med 
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tanke på de skurar av kritik för slarv och inkompetens som han fått utstå i förbindelse 

med Svenska Folket.  

Efter återvändandet till Sverige våren 1889 började Strindberg snart umgås med 

planer att återknyta till den forskning han sysslat med åren kring 1880 och den vägen 

meritera sig för en vetenskaplig tjänst som bas för sin och familjens försörjning (jfr 

Rune, s. 181). Ett led i detta var den ovan omnämnda utgivningen av manuskriptet om 

Abulghasi-krönikan vid orientalistkongressen i Stockholm hösten 1889. I början av 

september tog han också upp förbindelsen med Grot i Petersburg som legat nere sedan 

1882. Bland annat ville han veta om de två mongoliska kartorna i Uppsala blivit 

publicerade under mellantiden. Om ej tänkte han nu själv ge ut dem, eventuellt via 

»någon societets försorg» (2/9 1889; Brev 7, s. 362 f.). Till Harald Wieselgren 

omnämnde han i månadsskiftet november–december samma kartor och sade sig inte 

veta »om Ryssarne åtgjorde något» – Grot verkar alltså inte ha besvarat Strindbergs 

brev i september – och tillade »men det får jag veta när jag snart reser opp till Upsala 

för att kalkera» (Brev 7, s. 397). Det sista yttrandet är intressant: Strindberg tycks alltså 

denna gång ha varit inställd på ett personligt möte med kartorna. 

Om resan verkligen blev av är dock oklart – det finns inga säkra belägg för det. Vad 

man bestämt vet är att Birger Mörner – en ung beundrare som då läste juridik i Uppsala 

– på Strindbergs uppdrag i april 1890 tog foton av dem i målaren Bruno Liljefors ateljé i 

Quarnbo en halvmil norr om staden, under överinseende av bibliotekstjänstemannen 

Ernst Meijer (Birger Mörner, Den Strindberg jag känt, 1924, s. 14; Brev 8, ss. 24, 29). 

Den 23 april 1890 skrev Strindberg till Grot: 

 Öfvertygad att det skall intressera General Makchejef få se det Mongoliska originalet 

till den af honom utgifna kopian af Renat, sänder jag härmed två fotografier efter 

originalen jag funnit i Upsala Universitetsbibliotek och hvilka jag länge förledts tro 

tillhöra Sparvenfeldska samlingen. 

 På det ena fragmentet synes sjön Balchasch och Issik-noor Koul = Toskol(?). Det 

andra stycket fordrar undersökning att inpassa. 

 Om K. Geografiska sällskapet vill behålla och reproducera fotografierna förstorade 

finnas inga hinder. 
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 En anteckning jag eger ger tillkänna att »Contaischen har gjort kartan sjelf.» Hvilket 

väl skall betyda att Kalmuckernas Höfding upprättat kartan och icke Renat. (Brev 8, 

s. 37.)  

Strindberg sänder alltså två kartfoton. Eftersom han anger att de är »efter originalen» 

(i pluralis) bör det röra sig om ett foto för vardera av de två kartor Renat hemfört (alltså 

A och B). Detta bekräftas också av kommentarerna till fotona i Petersburg 1891–92 (se 

nedan). Varför Strindberg benämner dem »fragment» är inte lätt att bli säker på men det 

troligaste är att fotona inte täckte kartorna i sin helhet. Det först nämnda »fragmentet» 

kan identifieras som gällande A genom att man där ser Balkashsjön (jfr sjöns roll i ovan 

anförda plan i Renatdossiéen för klargörande av Linköpingskartans relation till de 

mongoliska kartorna i Uppsala).  

Den andra angivna sjön ligger rakt söder om Balkash. Att Strindberg utpekar just den 

kanske beror på att ryssen N.M. Przevalskij (1839–88) – i Petersburg högt uppburen 

upptäcktsresande i Centralasien – nyligen blivit gravlagd där och att Strindberg var 

medveten om det. 1889–91 utkom på svenska General Prschevalskij’s Forskningsresor i 

Centralasien (ingick, med anteckningar, i Strindbergs bibliotek 1912; Lindström 1977, 

s. 166). Översättare var Sven Hedin som enligt egen uppgift starkt beundrade 

Przevalskij i ungdomen (Svar på »Tal», 1910, s. 21). Hans långa inledning (daterad maj 

1891) till översättningen avslutas med en utförlig skildring av Hedins vallfärd i januari 

1891 till ryssens grav vid Issik-kul (s. 88 ff.). I den beryktade polemiken 1910 mellan 

Strindberg och Hedin om den »vandrande» sjön Lop-nor och Renats karta skulle 

Przevalskij efterhand komma att spela en viktig roll (se nedan).  

Särdeles intressant är Strindbergs anförande i brevet 1890 till Grot av en anteckning 

»jag eger» och den slutsats han menar kan dras från denna anteckning, nämligen att 

»Kalmuckernas Höfding upprättat kartan och icke Renat». Man är här alltså framme vid 

sanningens minut (jfr Rune, s. 182). Anteckningen som redan omnämnts ovan (s. 159 f.) 

finns i »annotationer» från en »konferens» mellan biskop Benzelius och Renat, 

bevarade i Engeströmska samlingen i KB i en handskrift utförd av Gustaf Benzelstierna 

och daterad 1838. I Strindbergs Renatdossié i VA-kapseln återfinns mycket riktigt 

denna anteckning på en lapp (17:9): »1738. / Contaigen giordt Chartan sjelf». Mest 

spännande i sammanhanget är kanske att Strindberg kände till handskriften redan våren 
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1878 då han gjorde ett tillskott till franska avhandlingens A-manus (se ovan s. 159). När 

ifrågavarande excerpt ur dokumentet gjordes, om redan då eller vid ett senare tillfälle, 

vet vi däremot ingenting om. 

Då Strindberg den 19 april 1890 tackade Mörner för fotona kommenterade han 

samtidigt objekten: 

 Jo! Dessa kartor äro originalen (af en Kalmuckprins upprättade) till den Svenska 

Öfversättning Du såg och efter hvars duplett (jag upptäckte i Linköping) jag i Ryssland 

publicerade 1881 och för hvilken jag erhöll R. K. Geogr. Sällsk. medalj (se 

Meritförteckningen). (Brev 8, s. 29.) 

Brevet visar att Strindberg nu också visste att Renats egen kopia (A1) av det mongoliska 

originalet A fanns i UUB (jfr Rune, s. 182). Möjligen är det en slutsats han dragit enbart 

från avrapporterade iakttagelser i brev från Mörner. Men en annan möjlighet är att 

Strindberg innan fotograferingen ägde rum faktiskt hade besökt biblioteket – som han 

planerade i december 1889 enligt brevet till Wieselgren – och orienterat sig bland de 

Renatska kartorna. Ett visst stöd för detta kan man tycka ligger i marginalnoten till en 

sen anteckning – troligen omkring 1910 – gjord av Strindberg på omslaget till ett 

exemplar av den ryska utgåvan av Linköpingskartan 1881: 

Copian upptäckt i Linköpings Stiftsbibliothek 1879 af August Strindberg. Tio år senare 

fanns originalet i Upsala Bibliothek [not i marginalen: »af hvem minns jag inte.»] och 

fotograferades af Bruno Liljefors och Birger Mörner samt sändes till Petersburg. 

(SgNM 49:2.) 

På självsyn förvärvad vid ett sådant eventuellt besök tyder också ett sätt att uttrycka sig 

om A-kartan som han begagnar ett par decennier senare. Sven Hedins triumfer som 

upptäcktsresande i Centralasien eggade Strindberg vid årsskiftet 1907/08 att få sitt eget 

tidiga framdragande av de karolinska fångarnas insatser på detta fält åter 

uppmärksammade. Han ville därför locka förläggaren Karl Börjesson att ge ut både 

kartan i Linköping och »Den stora herrliga originalkartan i Upsala Univ. Bibliotek» 

(2/12 1907; Brev 16, s. 124; jfr Rune, s. 193). I Tal till svenska nationen sommaren 
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1910 talar han om samma karta som »ett praktverk» (SV 68, s. 124). Men fullt möjligt 

är ju att underlaget för dessa karakteristiker är så tidiga minnesbilder som från 1878 då 

han vid besöket för katalogisering av kinesiska böcker i praktiken såg kartan utan att då 

känna dess identitet.  

Strindbergs till Grot översända foton våren 1890 jämte hans upplysningar i brevet 

resulterade först i en kortfattad anmälan (på ryska) 1891 i det ryska sällskapets 

meddelanden 1891 (Ryska Kejs. geografiska sällskapets meddel. XXVIII, S:t 

Petersburg 1891, ss. 582–85: jfr Baddeley, s. 166, Rune, s. 182). Anmälan hade som 

rubrik »Nyupptäckt av Strindberg». Inledningssvis refereras till fyndet i Linköping 1879 

av kartan rörande Songariet av »en svensk akademiker Strindberg» och det påpekas att 

man först trodde kartan vara ritad av svensken Renat. Men nu hade en akademiker, 

troligen också syftande på Strindberg, gjort ytterligare en intressant upptäckt och i UUB 

hittat två mongoliska kartor. Med stöd av till sällskapet översända foton av de två 

kartorna har man vid en granskning kommit fram till att bortsett från ett antal smärre 

avvikelser är den ena – avser givetvis A-kartan – identisk med Linköpingskartan. Det 

påpekas också att Strindberg menar att denna mongoliska karta blivit gjord av »Kontas-

zhan», dvs. ledaren för Songarifolket, och inte av Renat som bara översatt den. 

Beträffande den andra mongoliska kartan krävdes ytterligare översättningar från 

mongoliska för att möjliggöra noggrannare undersökning. (Referatet av anmälan bygger 

på en översättning från ryskan av Julia Persson och Annika Tamra, Uppsala.) 

Den nya informationen följdes upp från ryskt håll i en aktion vintern 1892. Via ryska 

sändebudet i Stockholm Zinovieff anhöll sällskapet att få låna de två kartorna över 

Centralasien i biblioteket över till Petersburg. Början av Zinovieffs brev den 21 mars 

1892 i ärendet till svenske utrikesminstern Carl Lewenhaupt (1835–1906) förtjänar 

återges in extenso: 

 La Société Impériale de Géographie a été mise en possession de copies photographies 

réduites de deux cartes de l’Asie-Centrale munies d’inscriptions en langues mongole et 

Kalmouke, qui ont eté découvertes, par M. Strindberg dans la bibliothéque de l’Université 

d’Upsala. L’une de ces cartes est l’originale de la carte déjà publiée du suédois Renat, qui 

a été fait captif par les Kalmoukes au milieu desquels il est resté depuis 1716 jusqu’à 

1733, tandis que l’origine de la seconde carte ne saurait être définie pour le moment.  
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 Les orientalistes russes qui ont été chargés de l’examen des copies photographies en 

question ont reconnu que le dechiffrement des inscriptions mongoles et Kalmoukes offre 

de grandes difficultés et que pour accomplir avec succès ce travail il faudrait consulter les 

originaux que sont conservés dans la bibliotheque d’Upsala.  

 (’Kejserliga geografiska sällskapet har blivit satt i besittning av reducerade 

fotografiska kopior av två kartor över Centralasien försedda med inskriptioner på 

mongoliska och kalmuckiska språken, som har blivit upptäckta av M. Strindberg i 

Uppsala Universitetsbibliotek. En av kartorna är originalet till den karta som redan 

publicerats av svensken Renat, som blev tillfångatagen av kalmuckerna hos vilka han 

förblev från 1716 till 1733, under det att ursprunget till den andra kartan inte har kunnat 

bestämmas för ögonblicket. 

 De ryska orientalister som fått i uppdrag att undersöka fotokopiorna i fråga har insett 

att tolkandet av de mongoliska och kalmuckiska inskriptionerna erbjuder stora svårigheter 

och för att fullborda detta arbete med framgång behöver man rådfråga de original som är 

bevarade vid biblioteket i Uppsala.’) 

 (Brevet finns som bilaga till Lewenhaupts skrivelse till UBB 24/3 1892, Ing. svenska 

brev 1892 nr 71 och 71a, vol. C: 9, Biblioteksarkivet, UUB.)  

Sällskapets begäran beviljades med råge genom att dåvarande överbibliotekarien Claes 

Annerstedt släppte i väg inte endast de mongoliska originalkartorna (A och B) utan 

också Renats båda kopior (A1 och B1) vilkas existens tidigare var okänd för ryssarna – 

Strindberg kände ju från 1890 till A1 men hade inte nämnt något om den i brevet till 

Grot (Utg. brev 1892 nr 93, 94, 95, 26/3 1892, vol. B:7, Biblioteksarkivet, UUB). 

I handlingen över vad som lånades ut (nr 93) beskrivs A som »Renats handritade karta 

öfver Dsungariet. [– – –] (Obs: Det mongol. originalet, ej Renats bearbetning däraf)» 

medan B anges vara »1 karta med mongol. namnbeteckningar öfver någon del af 

Sibirien med floden Irtisch».  

Man planerade låta en bibliotekstjänsteman – eventuellt Annerstedt personligen – 

överföra kartorna till UD i Stockholm »för att de ej må taga skada på posten, hvilket lätt 

kan ske till följd af deras ovanliga storlek» (nr 94). Till Petersburg tranporterades de 

sedan av Zinovieff själv som den 1 april 1892 lämnade Stockholm för en periods 

vistelse hemmavid. Återkommen till Sverige reste han artigt nog själv upp till Uppsala 
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och återlämnade kartorna den 16 augusti 1893 »i fullkomligt oskadat skick, såsom de af 

honom mottagits» enligt en anteckning av Annerstedt (Ink. svenska brev 1892, vol. C 9, 

nr 90a). Som belöning för sitt tillmötesgående kunde biblioteket samtidigt med sin bild- 

och planschavdelning införliva kopior av de utmärkta foton i stor skala som tagits av 

kartorna i Petersburg. Episoden har missuppfattats hos Baddeley (s. 166) och i dennes 

efterföljd av Rune (s. 182). De har inte förstått att själva kartorna gjorde ett besök på 

halvtannat år i Petersburg och alltså där kunnat bli föremål för grundligt studium.  

Strindbergs angrepp på Sven Hedin 1910 

Det har ovan framgått att förebud till Strindbergs välkända angrepp på Sven Hedin som 

ett inslag i den s.k. Strindbergsfejden 1910 kan beläggas i brev till förläggaren 

Börjesson vid årsskiftet 1907/08 (jfr Rune, s. 193; Björn Meidal i SV 68, s. 294 f.). Det 

som 1910 låg i fokus beträffande Renat och kartorna är redan här på tapeten, nämligen 

sjön Lop-nor (i sydösthörnet av A-kartan och där kallad »Läp»). Sjön ifråga var 

intressant i förbindelse med Sven Hedin på grund av att denne under sina expeditioner i 

Centralasien lagt ner stor möda på att lösa en internationell tvistefråga kring sjön.  

Den ryske forskningsresanden N.M. Przevalskij (se ovan) hade 1876–77 i 

Tarimbäckenet lokaliserat en sjö, av lokalbefolkningen kallad Kara-koschun. Denna 

ansågs av Przevalskij motsvara sjön Lop-nor på gamla kinesiska kartor men låg en 

breddgrad sydligare än på dessa kartor som därför av Przevalskij förklarades bygga på 

enbart hörsägner i det avseendet. Den ansedde tyske geografen Ferdinand von 

Richthofen (1833–1905) försvarade i polemik mot Przevalskij 1878 de kinesiska 

kartografernas pålitlighet och hävdade att den sjö Przevalskij påträffat var en senare 

tillkommen nybildning. I början på 1890-talet studerade Hedin under Richthofen i 

Berlin och gjorde sedan under sina två första centralasiatiska expeditioner 1893–97 och 

1899–1902 nerslag i den aktuella regionen. Med främst ingående terrängstudier och 

utgrävningar under den senare expeditionen (1900 och 1901) löste han definitivt tvisten 

– med internationell acceptans – till Richthofens förmån. De kinesiska kartornas Lop-

nor hade under årtiondena kring 1750 torkat ut men en ny sjö bildats en breddgrad 

längre söderut, dvs. den som Przevalskij lokaliserat 1877 (referatet av 

forskningsprocessen bygger i huvudsak på Hedins framställning i Svar på »Tal», 1910, 
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avsnittet »Lop-nor» ss. 24–37; avsnittet är hållet i saklig ton och synes eftersträva trohet 

mot fakta; jfr också Rune, s. 193 f.).  

Debatten mellan Strindberg och Hedin 1910 om Renats kartor och Lop-nor 

försiggick dels i artiklar i Afton-Tidningen och Dagens Nyheter, dels i broschyrform: 

Strindbergs Tal till svenska nationen (i stort endast omtryck av tidningsartiklarna) och 

Hedins Svar på »Tal» (åtskilligt från artiklarna kommer tillbaka medan annat är 

nyskrivet). Bådas debattinlägg i pressen är lätt tillgängliga i Harry Järv, 

Strindbergsfejden. 1, 1968, medan Strindbergs broschyr är intagen i SV 68. Staffan 

Rune har i sitt ofta här anförda arbete ägnat uppgörelsen mellan Strindberg och Hedin 

en grundlig och insiktsfull analys (ss. 199–208; jfr också Björn Meidal, Från profet till 

folktribun. Strindberg och Strindbergsfejden 1910–12, 1982, främst s. 59 ff.).  

Bortsett från ett par omnämnanden i marginalen vid andra tillfällen kom Strindberg 

in på Renats kartor och Lop-nor i fem olika artiklar i Afton-Tidningen: 13 maj, 13, 25, 

27 och 29 juli. Påfallande är att Strindberg genomgående verkar ha förträngt den insikt 

han nått fram till senast 1890, nämligen att Renat endast var en kopiator av kartan över 

Songariet. I artikeln den 13 maj heter det sålunda – rimligtvis med syftning på A – att 

»Uppsala Bibliotek äger en mycket stor karta över Tartariet (Mongoliet) upprättad på 

platsen av svenske artilleriofficeren Johan Gustaf Renat». Och vidare: »En mindre karta 

över samma trakter och av samme Renat finnes i Linköpings Stiftsbibliotek och är 

utgiven av Ryska Generalstaben omkring 1880 försedd med text» (SV 68, s. 43; Järv, 

s. 25).  

Den 13 juli publicerades den första av två huvudartiklar om Renat under rubriken 

»En Svensk Karta över Lop-nor och Tarimbäckenet av Johan Gustaf Renat, 1738». Den 

åtföljdes av vad som kallas »fragment» av Renats karta; i praktiken tycks det vara ett 

hopklipp av olika bitar av Linköpingskartan (A2) där avsikten tydligen var att främst 

exponera Lop-nor. Vid planeringen av numret skrev Strindberg till Afton-Tidningens 

redaktör Valfrid Spångberg: »Om hela kartan är för stor, så tag endast Lob-Nor-trakten 

och Gobi; de två problemen.» (Brev 18, s. 340; enligt Björn Meidals kommentar s. 341 

har fotografen Magnus Wester svarat för »skissen».)  

Strindberg påpekar att han upptäckt kartan 1879 i Linköping, att den utgetts »av 

Ryska Geografiska Sällskapet 1881» och anför tryckets franska titel där det ingick att 
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kartan var »dressée par le Suédois Renat». Till yttermera betecknar han Renat som 

»Författaren» av kartan. Vidare heter det: 

 Kartan uppgives kopierad av J.A. Benzelstierna 1738. Originalet, ett praktverk, finnes 

i Uppsala Bibliotek och med mongoliska bokstäver, fotograferades omkring 1890 av 

Birger Mörner och Bruno Liljefors, samt presentades av mig till Ryska Geografiska 

Sällskapet.  

 Den kartan förtjänade utgivas här hemma, och av dem som ivra för fosterlandets ära i 

fredliga värv, i synnerhet som sviter av det mindre ärofulla Pultava. (SV 68, s. 123 f.; 

Järv, s. 143 f.) 

Man kan knappast tolka framställningen annorlunda än att där hävdas att Renat författat 

originalet (A). Den 25 juli i »Svenska Asia-forskare (före Carlo Landberg och Sven 

Hedin)» återkom Strindberg kortfattat till Renat men upprepade mest uppgifter från de 

tidigare artiklarna: dels vem som utgett Renats Carte de la Dzoungarie och att 

Strindberg fått medalj för sin upptäckt och text, dels att »Originalet (?) i Uppsala med 

mongoliska karaktärer» borde utges (SV 68, s. 131 f.; Järv, s. 296).  

Den 29 juli publicerades ytterligare en artikel helt ägnad Renat, »Nya Bidrag Till 

Ultimatum». Inledningsvis upplyste Strindberg om att han om fjorton dagar – dvs. i 

broschyren Tal till svenska nationen – skulle ge ut »hela Renats Karta i stort format» 

vilket också skedde (i praktiken Linköpingskopian). En del av artikeln är utdrag ur den 

presentation av Renat och hans karta som Strindberg 1879 sände till Petersburg i fransk 

översättning. Han talar här föga hållbart om sin »vidlyftiga text» och menar att 

utgivarna »stympade» den. Poängen i utdragen är att styrka det anseende Renat som 

kartograf åtnjöt i sin samtid. Bl.a. understryker Strindberg Bayers iver att få kopia av 

Renats karta; som tidigare framgått gällde i själva verket denna iver inte A utan B. 

»Härav framgår att Renat var en känd person och hans karta ryktbar i lärda världen 

redan 1735, den 18 april. / Alltså: mannen ingen humbug, och kartan ingen apokryf!» 

(SV 68, s. 138 f.; Järv, s. 354 f.). 

Att Strindberg i strid mot sin senast 1890 otvetydigt förvärvade insikt nu upprepade 

gånger offentligt framställde Renat som upphovsman till A-kartan bottnade uppenbart i 

förbittring över att se Sven Hedin utropad till nationell hjälte medan hans egna insatser 
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på flera fält i tongivande kretsar var glömda, nedvärderade eller direkt utdömda. Ett sätt 

att nå balans var att utmåla Hedin som en bluff. Lop-nor-komplexet erbjöd en av flera 

öppningar genom att sjön var inritad på A-kartan och det därmed kunde hävdas att den 

var »upptäckt» och kartlagd mer än 150 år av en annan svensk innan Sven Hedin grep 

sig an med problemet. Men för att säkerställa ordentlig utdelning av greppet måste 

Renat oreserverat förklaras vara upphovsman till kartan. 

Redan 13 maj anslås tonen i Lop-nor-motivet. Centralasien var »genomforskat av 

svenskar på 1700-talet och på deras kartor kan man läsa intressanta uppgifter om landets 

beskaffenhet: [– – –] Sjön Lop-Nor med dess hemlighetsfulla intermittenta tillvaro var 

känd» (SV 68, s. 44; Järv, s. 25). Den 13 juli återkommer motivet:  

 Av aktuellt intresse för oss är utläggningen av den hemlighetsfulla Lop-nor och av 

Tarimbäckenet. [– – –] Kanske denna lilla karta löser tvisten mellan P. och Richthofen  

[– – –]. Hedin beräknar att Tarim sökt sig ny bana på 1720-talet. Denna beräkning bör ju 

kunna kontrolleras av Renats karta som är upprättad 1716–1733, eller bättre enligt 

Uppsala Biblioteks mongoliska original. (SV 68, s. 123 f.; Järv, s. 143 f.)  

När Strindberg den 18 juli definitivt tar bladet från munnen i den beryktade diatriben 

»Upptäckar-Humbug» (SV 68, s. 125 ff.; Järv, s. 163 ff.) förekommer Renat endast som 

en bland många andra av de »svenske Asiaforskarne» från 1700-talet som saknas i 

Hedins förord till Prschevalskij’s Forskningsresor i Centralasien 1891 (jfr ovan om 

denna bok). Den »hemlighetsfulla» sjön dyker upp på följande vis: »– Har han [Sven 

Hedin] inte upptäckt något nytt land då? / – Neej, varken Tarimbäcken, Lop-Nor (sjön), 

Gobi eller Tibet ...» (SV 68, s. 127 f.; Järv, s. 164 f.). Den 27 juli avslutas »Islam i 

Svenska Lantmäteriets Historia» med Lop-nor: 

Nu skall jag sluta med en interpellation till Sven Hedin! 

 I En färd genom Asien sidan 189, säger Hedin att floden Tarim sökt sig en ny bana 

och Södra Lop-nor börjat bilda sig för omkring 175 år sedan eller på 1720-talet »enligt 

mina beräkningar». 

 Hur har Dr Hedin verkställt dessa beräkningar? Har det skett på intuitionens väg, eller 

genom analogier från geologin? Och varför kan icke nu Renats karta, som märkvärdigt 
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nog är upprättad på 1720-talet, kasta ljus över dessa beräkningars värde? (SV 68, s. 137; 

Järv, s. 328; vid omtrycket i broschyren ströks några avslutande ord: »O.s.a.».)  

»Nya Bidrag Till Ultimatum» två dagar senare – slutstenen i angreppet på Hedin där 

Strindberg samtidigt aviserade den kommande broschyren med Renats karta i stort 

format – tycks Strindberg inledningsvis insinuera att det var Renatkartan publicerad 

1881 genom hans insats som gav Hedin uppslaget om den »vandrande sjön»: »Den 

bildade och sakkunnige skall nu få se om Lop-nor-problemet kan räknas ut, eller om det 

möjligtvis var uträknat förut och epigonerna kanske tittat i facitboken.» I nästa stycke 

uppbådar han argument för att styrka att det var »nästan omöjligt» att Przevalskij inte 

blivit uppmärksammad på kartan.  

Läsaren har svårt fånga tankelinjen från det ena till det andra eftersom ju idén om en 

vandrande sjö var något som ryssarna länge avvisade gentemot Richthofen och dennes 

drabant Hedin. Vari låg då poängen att Przevalskij måste ha känt till kartan när det var 

Hedins skalp som Strindberg var ute efter? I själva verket hade Hedin i sin utförliga 

kommentar »Den första svensken vid Lop-nor» (DN 19/7; Järv, ss. 173–76) till 

Strindbergs artikel den 13 juli utvecklat ett resonemang som låg nära Strindbergs. När 

Hedin i oktober 1897 vid ett möte i Petersburg förfäktade sin teori mot alla ryssar kände 

han tyvärr inte till kartan. »Men de kände den, eftersom de fått den av Strindberg och 

till och med utgifvit den.» Och hade de kunnat använda den »som stöd mot Richthofen 

och mig, hade de säkert icke förtegat dess tillvaro». 

Emellertid har Strindberg kanske misstänkt att Hedin i sin framställning den 19 juli 

mest var ute för att slå blå dunster i ögonen på allmänheten och att han via Przevalskij 

redan på 80-talet fått kunskap om Renats karta och därmed uppslag till teorin om den 

vandrande sjön. För tidiga kontakter mellan Hedin och Przevalskij kunde ju tala att 

Hedin efter Przevalskijs död 1889–91 anlitades för översättning av dennes 

Forskningsfärder och 1891 vallfärdat till hans grav. I linje med sådana föreställningar 

ligger en tankegång Strindberg utvecklade den 25 juli till vännen Nils Andersson i 

Skåne: 

 Vill Du säga BL [Bengt Lidforss] att det finns en misstanke på Hedin, att han kännt 

mina Mongoliska kartor. Birger Mörner vet det, om så är, ty han fotograferade den stora i 
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Upsala [avses tydligen A]. Och Upsala Bibliotek bör också veta om H. varit der och 

snokat. [– – –] Bed BL lista ut detta; så knäcker vi H! ty då är han en skojare! (Brev 19, 

s. 72.) 

Från de närmaste dagarna finns i behåll korrespondens mellan Strindberg och Mörner 

som vittnar om att Strindberg sökte följa upp sitt detektiva spår (Brev 19, ss. 73, 77). 

Mörner telegraferade den 26 juli att han inte kunde påminna sig ha talat med Hedin om 

kartan och att han överlämnat det exemplar [av fotot] han själv fått till 

universitetsbiblioteket i Helsingfors. Den 30 juli undrade Strindberg i brev till Mörner: 

»Minns Du hvem som upptäckte den stora Mongoliska kartan med Mongoliska 

bokstäver [mongoliskt tecken] i Upsala Bibliotek, och hvilken tjensteman som 

utlemnade den?» Den 1 augusti svarade Mörner att han hade glömt tjänstemannens 

namn men att han skulle inleda efterforskningar (Brev 18, s. 77 not 1). 

Reaktionerna från Hedin 

Hedins tidningsinlägg i striden förekom endast vid tre tillfällen: den 19 och 22 juli i 

Dagens Nyheter och den 28 juli i Afton-Tidningen (AT). Vid det första tillfället 

uppträdde Hedin formellt inbjuden av Dagens Nyheter att yttra sig över Strindbergs 

artikel i AT den 13 juli »En svensk karta över Lop-nor och Tarimbäckenet av Johan 

Gustaf Renat, 1738» (Järv, ss. 173–76). Möjligen var Hedin tillsvidare osäker om 

Strindbergs avsikter bakom artikeln eller – troligare – hade beslutat sig för att hålla god 

min i elakt spel. Han förklarade i varje fall att han i motsats till en del tidningar inte 

kunde se artikeln som ett angrepp mot sig. Som Rune framhåller (s. 200) bemötte han 

en del påståenden »med vederhäftig och saklig kritik». Man kan också notera den inte 

oävna polemiska strategin att mönstra in både Strindberg och Renat som bundsförvanter 

mot ryssarna i sökandet efter de geografiska sanningarna. Artikeln publicerades i 

Dagens Nyheter visserligen först morgonen efter att Strindbergs »Upptäckar-Humbug» 

tryckts i AT men det är uppenbart att Hedin vid skrivandet av sin text var helt 

omedveten om Strindbergs frontalangrepp.  

I sitt första inlägg kommenterade Hedin det »fragment» av Linköpingskartan som 

publicerats i AT medan han för sin nästa egenartat sammansatta artikel »Strindbergs 
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asiatiska horisont» några dagar senare (DN 22/7) hade ett solidare underlag (Järv, 

ss. 223–28). Artikeln den 13 juli väckte, hette det, »i så hög grad mitt intresse att jag for 

ut och hämtade de ifrågavarande kartorna och böckerna i k. biblioteket och fördjupade 

mig i deras studium». Efter att nu ha mött Linköpingskartan i sin helhet i 

Petersburgtrycket 1881 drog han tillbaka sin skepsis mot Renat i sitt första inlägg, 

uttryckte sig översvallande om dennes kompetens som kartograf och tillbakavisade 

ryssarnas mening att han aldrig varit i Östturkestan och Lop-nor-området. Därpå ägnade 

han andra hälften av artikeln åt att överösa Strindberg med okvädingsord som tävlade i 

infami med dennes i »Upptäckar-Humbug» den 18 juli men som hamnade långt under i 

satirisk träffsäkerhet.  

Den 28 juli gick Hedin in på Strindbergs egen arena AT och besvarade 

»Interpellationen» föregående dag (se ovan; Järv, ss. 341–43). »Stilen var ironisk och 

milt överseende i tonen» (Rune, s. 204). Hedin hade nu hunnit ta kontakt med 

bibliotekarien Aksel Andersson (1851–1923) vid UUB – nästa år utnämnd till chef för 

biblioteket: 

De utlofvade kartorna sändas i dag till Kongl. Bibl., näml. dels Renats handritade karta 

öfver Dsungariet jämte det likaledes handritade mongoliska originalet därtill samt dels 

densammes handritade »Carta af Songarski-Kalmuckit» jämte det likaledes handritade 

mongoliska originalet till densamma. (Aksel Andersson t. Sven Hedin 25/7 1910, vol. 

314, Sven Hedins arkiv, Riksarkivet.) 

Den 27 juli tackade Hedin sin »Ädle vän!» för lånet: 

Heder och tack för kartorna, i hvilkas studium jag i morgon skall fördjupa mig. Tack 

också för de båda andra kartors titlar, som Du nämner [en av dem var Nicol. Witsens från 

1687]. [– – –] Sedan jag tagit del af kartorna, skall jag låta Dig veta hvad jag tror om 

dem. Jag skulle icke önska något hellre än att bevis kunde uppställas för Renats besök i 

Ostturkestan. Det vore en väldig triumf för svenskarna som geografer i fält och jag skulle 

då tacka Strindberg för hans besynnerliga artiklar. (Aksel Anderssons korrespondens, 

G 10b:3, UUB.) 
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Redan följande dag utnyttjade Hedin kartorna som underlag för en ordentlig salva i 

»Strindbergs interpellation besvarad». Som synes i citatet nedan anför han därvid 

närmast ordagrant Aksel Anderssons beskrivning av de fyra kartorna. Men denna var 

delvis missvisande. Andersson talar där om »Renats handritade karta öfver Dsungariet» 

jämte dess mongoliska original och vidare om »Renats handritade Carta af Songarski-

Kalmuckit» jämte dess mongoliska original. Att han i det senare fallet måste åsyfta A1 

och A framgår otvetydigt av att han där direkt återger det som står i högra övre hörnet 

av A1. Det missvisande ligger i att beteckna B1 och B som »karta över Dsungariet». 

Som framgått täcker kartorna väsentligen områden öster om Songariet. När B lånades ut 

till Petersburg 1892 beskrevs den i stället som omfattande »någon del af Sibirien med 

floden Irtisch» (se ovan). Man verkar alltså i praktiken vid biblioteket haft dåligt grepp 

om vilken del av Centralasien B-kartan egentligen motsvarade.  

I Hedins svar den 28 juli heter det bl.a.:  

I Uppsala Bibliotek finnes Renats handritade karta över Dzungariet jämte det likaledes 

handritade mongoliska originalet därtill. Vidare Renats handritade »Carta af Songarski-

Kalmuckiet» jämte dess likaledes handritade mongoliska original. Originalen äro således 

i båda fallen mongoliska. Renats karta är blott och bart en kopia och Benzelstiernas karta 

av år 1738 är en kopia av Renats kopia. [– – –]  

 På vilka grunder kan August Strindberg positivt säga att Renat själv varit vid Lop-nor 

och dragit upp konturerna av den karta som bär hans namn? Är det en övertygelse, 

vunnen av uppenbarelser à la Swedenborg, eller har Strindberg kännedom om säkra 

dokument av Renats egen hand eller någon av hans samtida? (Järv, s. 343.) 

Något svar på dessa frågor fick Hedin givetvis inte. Men redan den 8 augusti utkom – 

på Socialdemokratiska ungdomsförbundets förlag Fram – Strindbergs artiklar i Afton-

Tidningen och Social-Demokraten från slutet av april till slutet av juli samlade i 

broschyren Tal till svenska nationen. De som gällde Hedin var placerade i egen 

avslutande svit (Meidal 1982, s. 69 f.; densamme i SV 68, s. 313 ff.).  

Hedin å sin sida öppnade moteld i Svar på »Tal» som utkom sista veckan i augusti 

(Rune, s. 206) på Albert Bonniers förlag. Redan i månadsskiftet juli–augusti hade han 

kontaktat Karl Otto Bonnier rörande polemiken och tydligen känt sig för hur denne såg 
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på idén om en broschyr med bemötande av Strindberg – Hedin var sedan länge en av 

förlagets centrala tillgångar kommersiellt och prestigemässigt (Bonnier V, 1956, 

s. 183 ff.). Förlagschefen svarade i ett långt brev där han utförligt och inträngande 

kommenterade Strindbergsfejden så långt den dittills hunnit. Här skall anföras endast 

den del som direkt berör Hedin och hans artiklar: 

 Jag har ingenting skrifvit till dig om Strindberg, därför att jag ej velat göra dig ledsen. 

– Så mycket som jag nämligen tyckte om din första artikel och den tredje, lika litet tyckte 

jag om den andra, d.v.s. senare delen af din andra artikel. – Du var alldeles förträfflig. då 

Du i munter, käck, säker och vetenskaplig ton förlöjligade och förkrossade hans Asien 

geografi. Men därmed skulle det varit nog. – Hans rent monomana förföljelseraseri och 

hans glåpord emot dig skulle du – som jag bad dig om – ej brytt dig om. [– – –] Nu 

besvarade du Strindbergs skällsord med andra af om möjligt ännu gröfvre kvalitet. – Och 

det var oklokt och orätt. (K.O. Bonnier t. Sven Hedin 3/8 1910, vol. 321, Sven Hedins 

arkiv, Riksarkivet.) 

Bonnier slutade med att bestämt avstyrka broschyridén: »inga broschyrer mot 

Strindberg äfven om han skulle komma med sina artiklar emot dig i broschyrform, 

hvilket jag ej tror han gör.» Endast om frågan kom upp i »utländskt forum» borde Hedin 

svara »men blott i sak». Emellertid framhärdade uppenbart Hedin i sin tanke och 

Bonnier kunde väl då ej gärna neka att förlägga skriften. Men troligen har hans brev 

bidragit till att Hedin mödade sig om att hålla en någorlunda sober ton i broschyren. När 

den var klar skrev han till vännen Claes Annerstedt, den tidigare chefen för UUB som 

1892 lånat ut Renatkartorna till Petersburg: 

 Jag har emellertid skrifvit en saklig broschyr som kommer ut i dagarne och där jag 

hänsynslöst blottar S.’ inkompetens i geografiska frågor. Den är icke hård och grym som 

sist utan dels enbart saklig dels förlöjligande. [– – –] Meningen är icke att öfverbevisa Str. 

ty det är omöjligt, det är blott att visa »Svenska Nationen» hur han rör sig med sanningen. 

(S. Hedin t. C. Annerstedt 25/8 1910, G 7b:10, UUB; jfr Rune, s. 206.) 
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Att döma av ett brev från Annerstedt till Hedin den 12 augusti tycks denne i motsats till 

K.O. Bonnier inte ha stötts av tonen i Dagens Nyheter-artikeln den 22 juli – som han 

dock endast kände genom utdrag i Stockholms Dagblad – utan berömde Hedins 

»dråpslag» mot Strindbergs »giftiga och ynkliga utfall». Underrättad om broschyren 

menade han att det egentligen var  

att skjuta bort sitt krut, att slåss med dylikt folk. De äro ej värda det krut man spiller på 

dem och man kan gärna låta dem själfdö i den håla där de ligga och samla gift. Emellertid 

torde herr S. som geograf numera vara homo mortuus. Du har ju ej lämnat något kvar af 

honom, mer än möjligen permen på boken och den är sliten och smutsig. Låt fähund dö i 

fred; i frid dör han icke, ty han kommer att bitas in i det sista; kanske han, som 

skorpionen, sticker sig sjelf sist. (Annerstedt t. Hedin 12/8 och 1/9 1910, Sven Hedins 

arkiv, vol. 316, Riksarkivet.) 

Medan Strindberg i sin broschyr reproducerade Linköpingskopian (A2) lät Hedin sin 

åtföljas av två kartor framställda vid Generalstabens litografiska anstalt, nämligen dels 

det mongoliska originalet över Songariet och Östturkestan (A), dels Renats egen kopia 

av denna (A1). Som framgått disponerade han över dessa kartor redan vid svaret i AT 

den 28 juli genom lån från UUB. I broschyren kommenterar han dem utförligt i ett 

särskilt avsnitt »Renats karta» (ss. 38–45) och jämför dem också med Benzelstiernas 

kopia (A2). En huvudlinje i analysen är att visa att Renat själv aldrig besökt 

Östturkestan. »Strängt taget är Renats kopia en försämrad upplaga af den mongoliska 

kartan. Ty han har utlagt föremål som icke finnas i verkligheten och som också saknas 

hos mongolerna» (s. 44 f.). Här och där passar Hedin i lätt ton på att lyfta fram 

Strindbergs brister i sakkunskap och akribi.  

Kartorna B och B1 som saknade intresse för Lop-nor-problematiken verkar Hedin –

 i likhet med Strindberg – ha ägnat föga uppmärksamhet och hade vaga begrepp om. 

I broschyren upprepade han som inledning till »Renats karta» än en gång Aksel 

Anderssons missvisande ord om den (s. 38). Krook torde ha lagt märke till denna 

oklarhet i Svar på »Tal» när han i förbigående (s. 288) noterar att »Hedin har blandat 

ihop de båda [mongoliska] kartorna».  
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Anmärkningsvärt nog kvarstår samma bristande orientering i Hedins framställning 

när han 1917 utgav första volymen i sitt ovan omnämnda flerbandsverk Southern 

Tibet där han än en gång reproducerade A1. Där (s. 238 not 3) heter det att han i sista 

stund före tryckningen av volymen från UUB fått del av Renats brev till Norrelius den 

25 april 1743 (avskrifter av donationshandlingarna 1743 är bevarade i vol. 622, 

Hedinarkivet, Riksarkivet). Varpå han citerar i engelsk översättning ur passusen som 

avser B-kartan men som Hedin tror gäller A-kartan: »It has been copied by a Kalmuk 

from the Chinese original» (Hedins kursiv). Och Hedin drar följande slutsats med 

avseende på A-kartan: »The original map is thus Chinese and copied by a Kalmuck.» 

Summerande verkar Strindberg och Hedin ha varit ungefär likställda i ignorans om B- 

och B1-kartorna i UUB. 

Polemiken mellan Strindberg och Hedin på den svenska arenan sommaren 1910 fick 

ett kuriöst efterspel vintern 1911 i den internationellt välkända geografiska tidskriften 

Petermanns Mittheilungen utgiven i Gotha. Det var iscensatt av Strindbergs dåvarande 

hängivne översättare till tyska Emil Schering, och hade föregåtts av publicering av ett 

par av Strindbergs inlägg i det allmänkulturella magasinet Zukunft.  

Efter att ha erhållit Tal till svenska nationen bedömde Schering i mitten på augusti 

1910 att polemiken mot Hedin kunde intressera tysk publik och skulle genast sätta igång 

med att översätta. Den 17 augusti sände Strindberg stoppsignal: »Låt Hedin vara; och 

må vi dölja vår skam inomlands!» Den 29 augusti hade han emellertid hunnit ändra 

mening, troligen på grund av att under mellantiden Hedins motbroschyr kommit ut. »Låt 

gå ut i Tageblatt [därmed åsyftades Berliner Tageblatt] mina artiklar om 

upptäckarhumbug!» Schering lyckades efterhand placera översättningar av »Upptäckar-

Humbug» och »Islam i Svenska Lantmäteriets Historia» – den senare i förkortad version 

– i Zukunft där texten inflöt i mitten av oktober 1910 under rubriken »Entdecker-

Humbug» (Brev 19, ss. 86 f., 98, 106). 

Den 21 oktober 1910 hade Strindberg kommit på ytterligare en idé för Schering att 

verkställa: »Ni borde sända Renats karta till Petermanns Mittheil, om den existerar.» 

I början av november kunde Schering rapportera att han sänt kartan till den angivna 

facktidskriften där den – dvs. A2 – också publicerades i början av 1911 (Tafel 14; 

Brev 19, s. 160 f.). Den beledsagades av en text (s. 175 f.) under rubriken »Renats Karte 

über den Lop-nor. Von August Strindberg und Sven v. Hedin, Stockholm». Texten var 
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uppställd så att ordet först gick till Strindberg (I) och därpå till Hedin (II). Strindbergs 

text är i praktiken en oavkortad översättning av artikeln »En Svensk Karta över Lop-nor 

och Tarimbäckenet av Johan Gustaf Renat, 1738» (AT 13/7). Hedins »svar» i dialogen 

är i stort sett början på »Strindbergs asiatiska horisont» (DN 22/7). Som tidigare 

framgått har denna artikel en egenartad struktur där en saklig och mot Strindberg 

uppskattande ton i första hälften byts i skurar av otidigheter i den senare delen. I första 

delen ägnade sig Hedin bl.a. åt att avfärda de ryska argumenten 1881 för att Renat 

aldrig varit i Östturkestan och fann det tvärtom ytterst sannolikt – en ståndpunkt som 

han redan några dagar senare skulle överge. Den äldre nu helt inaktuella uppfattningen 

hos Hedin tillhör det som återkommer i den tyska tidskriften där utdragen avslutas med 

passusen: 

Ich werde jedenfalls vor dem Ausland Renats Prioritätsrecht verfechten und ich werde – 

brauche ich das erst zu sagen? – mit grösster Loyalität Strindbergs Verdienste um die 

Entdeckung der Karte hervorheben.  

(’Jag skall i alla fall inför utlandet förfäkta Renats prioritetsrätt och jag skall – behöfver 

jag säga det? – med största lojalitet framhålla kartans upptäckares förtjänster.’) 

Man instämmer gärna med Rune (s. 207 not 1) att Schering »tendentiöst redigerade 

deras artiklar»: »Här framträder Strindberg i en fördelaktig dager, och Hedin påstår sig 

vara honom tack skyldig för bekantskapen med föregångaren Renat.» Om 

fingerfärdigheten i Scherings iscensättning vittnar att en framstående Strindbergsexpert 

tror sig här ha mött »ett svar från Sven Hedin som ej synes ha återgivits i svensk press» 

(Brev 19, s. 161 not 2).  

Senare delen av 1700-talet i avhandlingen: Ostindiska kompaniet,  
Linné-lärjungarna och Vetenskapsakademien  

Vi återvänder så till den franska avhandlingen 1878. Som ovan nämnts upptar de första 

årtiondena av 1700-talet ss. 4–14 i A-manus. Detta motsvarar i B-manus ss. 5–21 och 

ss. 4–14 i särtrycket 1884. Behandlingen av återstoden av 1700-talet ges något mindre 

utrymme (ss. 15–24 i A-manus; ss. 21–31 i B-manus; ss. 14–21 i särtrycket) vilket inte 
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hindrat Strindberg att plocka in åtskilligt nytt stoff i förhållande till sista tredjedelen av 

Framtidsuppsatsen. Som bärande pelare vid uppläggningen av avsnittet framstår dels 

Ostindiska kompaniet, dels Carl von Linné vilka Strindberg samtidigt påtagligt strävar 

att sammanföra i ett gemensamt perspektiv. Båda hade varit viktiga inslag redan i 

Framtidsuppsatsen och en del av stoffet knutet till dem där återkommer. Men framför 

allt har Strindberg lyft fram Linné på ett helt annat sätt, uppenbarligen med tanke på att 

vi här hade en vetenskapsman i internationell stjärnklass som därmed kunde påräkna 

intresse hos målgruppen för avhandlingen.  

Till betoningen av Linné har nog också bidragit att 100-årsminnet av dennes död – 

den 10 januari 1878 – inföll just under den period Strindberg arbetade på manuskriptet. 

Dödsdagen högtidlighölls med minnesfester i både Uppsala och Lund, åtföljda av tryck 

med texter av och kring Linné. I samband med jubileet började också utges en 

»nationalupplaga» hos Albert Bonnier, planerad att omfatta Linnés brev och hans 

klassiska reseberättelser (Carl von Linnes svenska arbeten i urval och med noter 

utgifvna af Ewald Ährling; om Ährlings betydelsefulla insatser som forskare och 

utgivare se Sten Lindroth, »Linnéforskning under tvåhundra år», K. Vetenskaps-

samhällets i Uppsala årsbok 9–10. 1965–66, 1966, s. 70 f.). I Strindbergs bibliotek 1883 

ingick det som överhuvud kom ut av upplagan – den avstannade redan 1880 – och han 

verkar i någon mån ha kunnat hinna dra nytta av den för den franska avhandlingen. 

Första häftet av första avdelningen (144 s.), med bl.a. brev från Linné till 

Vetenskapsakademien, fanns i bokhandeln vid månadsskiftet april–maj 1878 (Svensk 

Bokhandelstidning, nr 18, 4/5 1878). På ett blad i Strindbergs arbetsmaterial (6:26v) 

finns antecknat »Ehrlings P.M.» vilket möjligen har samband med noteringar på ett 

annat blad (6:27r) gällande en utförlig promemoria från Linné till akademien 22/11 

1745 rörande uppdrag till lärjungen Olof Tärnström vid dennes resa till Ostindien (bl.a. 

att skaffa en tebuske; se nedan). Samma promemoria finns tryckt hos Ährling (s. 107 f.). 

Samtidigt är det dock uppenbart att Strindberg inte gjort sina noteringar med Ährlings 

tryck som förlaga utan från en handskrift på KB (M 294, inköpt av Klemming 1846) där 

huvudinnehållet består av Tärnströms brev hem till Sverige under resan, i avskrift. 

Strindberg inledde avsnittet om senare delen av 1700-talet med en historik över det 

svenska ostindiska kompaniet där han tog tillvara dramatiken under dess första årtionde 

(1731–40) med konflikter 1732–34 med holländska, engelska och franska 
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handelsintressen och uppgörelser med våld kring ett »faktori» – i sak ett varuupplag – 

vid Koromandelkusten i Främre Indien (inom Stormogulens välde). Denna s.k. Porto-

Novo-affär – med lösning av konflikten först 1740 efter förhandlingar på högsta 

diplomatiska nivå i Paris och London – hade Strindberg möjligen planerat att ge mera 

utrymme än den sedan fick. Därpå tyder den utförliga excerpering han gjort på tre sidor 

(6:31r, v, 32r) ur en samtida utredning – som tycks ha emanerat från Magnus 

Lagerström (om honom se nedan) – publicerad på franska i en tysk tidskrift på 1770-

talet (Magazin für die Neue Historie und Geographie angelegt von D. Anton Friedrich 

Büsching [– – –]. Zehnter Theil, Halle 1776, ss. 17–48). Förloppet är emellertid 

nedkokat till några få rader i avhandlingen varpå följer ett stycke om de diplomatiska 

turerna. Där verkar Strindberg ha lutat sig mot Hellstenius avhandling om ostindiska 

kompaniet 1860 som han ånyo hade på hemlån i mars 1878 (jfr ovan mitt manuskript 

om Framtidsuppsatsen s. 102 om utnyttjandet av boken vid behandlingen av kinesiska 

sjöpasset i Framtidsuppsatsen). Beroendet av Hellstenius (s. 12) rör reaktioner hos 

kardinal Fleury och sigillbevararen Chauvelin inför den svenske diplomatens Geddas 

offensiv 1734. Samtidigt kan man dock notera att Strindberg återger uppgiften hos 

Büsching att kompensationen till de svenska intressena 1740 endast blev 2000 pund 

trots att Hellstenius (s. 16 not 2) påpekar att den siffran är felaktig och i stället skall vara 

12 000 pund. Noteringarna på 6:32r avslutas med 13 rader på svenska om tidpunkt för 

en del kompaniskepps resor till Ostindien, utdelning på insatt kapital, oktrojperioder 

m.m., vilka åtminstone i huvudsak visar sig vara avskrivna från P.A. Granberg, Staden 

Göteborgs historia och beskrifning. II, 1815, s. 177 f. Uppgifterna har i viss mån 

utnyttjats i början och slutet på avsnittet i franska avhandlingen (A-manus s. 15).  

Emellertid betonar Strindberg att det betydelsefulla med kompaniets verksamhet inte 

var delägarnas ekonomiska vinster utan den vetenskapliga forskning som präster och 

läkare på skeppen bedrev i samförstånd med Vetenskapsakademien i Stockholm och 

framför allt på uppdrag av Linné. Efter denna överbryggning från den ena pelaren till 

den andra listar Strindberg först en grupp med tryckta berättelser om ostindiska resor 

som han delvis redan tagit fram i Framtidsuppsatsen: C.G. Ekeberg (1716–84), Pehr 

Osbeck (1723–1805), Olof Torén (1718–53), C.P. Thunberg (1743–1828). Efter att 

därpå ha påpekat det rika beståndet av otryckta manuskript från en rad andra resenärer i 
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svenska bibliotek och arkiv exemplifierar han med namnen C.J. Gethe (1728–65), G.F. 

Hjortberg (1724–76), C.H. Braad (1728–81).  

När han sedan mera direkt går in i sfären Linné och dennes lärjungar, kontrasterar 

han – liksom i det tidigare avsnittet om de karolinska officerarnas lärda insatser – den 

hänförelse för vetenskaperna som övertagit scenen under »detta stora tidevarv» sedan 

krigen upphört och vapnen tystnat. Han betonar att det är Linnés »stora geni» som man 

har att tacka för att den fortlevande »äventyrsandan» som under 1600-talet tagit sig 

krigiska och råa uttryck nu i stället manifesteras i resor runt hela världen med sikte på 

helt andra mål. I förbigående passar han på att ge en släng åt det karolinska kungliga 

enväldet: en ny anda härskar efter Karl XII:s död »sous des rois privés des prérogatives 

dont abusent si souvent les souverains» (’under kungar fråntagna de prerogativer som 

suveränerna så ofta missbrukar’) (A-manus s. 17; texten s. 261). En skara Linné-

lärjungar passerar revy där Strindberg påtagligt mödat sig att ge dramatisk nerv åt de 

ordknappa presentationerna: Pehr Kalm (1716–79) »genomkorsar Nordamerika» medan 

Petrus Forsskål (1732–63) i de arabiska öknarna »försmäktar utan Nordens friska luft» 

och J.P. Falk (1733–74) tar sitt eget liv i Sibirien »där klimatet har gjort honom 

hypokondrisk». Tärnström (död nov. 1746), den förste med mod att resa över havet 

direkt till Kina, dör i Polo Cando innan han nått huvudmålet för sin resa, att föra 

teplantor med sig tillbaka till Sverige. 

Åtskilliga sidor i doss. 6 är fyllda med anteckningar från genomgångar av tryckt och 

otryckt material som tydligen givit underlag för presentationen i franska avhandlingen 

av de nyss nämnda dagböckerna och reseberättelserna, främst 6:25r, v, 26r, v, 27r, v (jfr 

Bennich-Björkman 2005, ss. 126–35). Där möter man exempelvis (6:27r) noteringar om 

innehållet i löjtnanten Carl Johan Gethes otryckta dagbok från en resa med skeppet 

Götha Leijon till Ostindien oktober 1746–juni 1749 – dagboken (sign. M 280) hade 

kommit till KB 1854 från Drottningholmsbiblioteket – och biografiska data om Gethe 

själv. Löjtnanten återkommer för övrigt i inledningen till Gamla Stockholm efter 

ungefär samma modell som Renat (se ovan). Strindberg har här roat sig med att låta 

Gethe vara brorson till notarien Leonhard Wetter. Samma förmiddag i maj 1734 som 

Wetter och lundastudenten gör sin stadsvandring låter Strindberg Götha Leijon lägga till 

vid Skeppsbron under öronbedövande salut (SV 8, s. 29) och när herr Leonhard och 

Carl Fredrik senare på dagen spisar middag på Gyldene Freden »seglar» brorsonen in 
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genom dörren: »en lång herre med ljusbruna polisonger, en cantonesisk stråhatt 

akterstagad och med ett friskt lynne blåsande omkring sig». Efterhand trakterar 

löjtnanten de två övriga med »en lång beskrivning på Kinas land och folk».  

I en not underrättar Strindberg läsaren: »Carl Johan Geehe har lämnat efter sig en 

Dagbok hållen på resan till Ost-Indien (1746–49) ombord på Götha Lejon. Handskriften 

finnes i två exemplar, det ena i Kongl. Vetenskapsakademien, det andra i Kongl. 

Biblioteket. Med karta och förträffliga kolorerade teckningar.» (SV 8, s. 29.) I motsats 

till Renatinslaget är Geeteepisoden i Gamla Stockholm givetvis kronologiskt befängd 

eftersom Götha Lejon gjorde sin första ostindiska resa drygt tjugo år senare och den 

blivande löjtnanten 1734 endast var sju år gammal. Till saken hör att en vän och kollega 

till Strindberg på KB Knut Robert Geete (1849–1928) stammade ur samma släkt som 

Kinaresenären vilket nog bidragit till Strindbergs intresse för denne (för K.R. Geete se 

Bengt Hildebrands artikel om honom i SBL 16, 1964–66, ss. 775–77). 

Bladet 28r, v i doss. 6 vittnar om att Strindberg rätt grundligt orienterat sig i 

Vetenskapsakademiens tryckta handlingar från 1740 och fram till 1780-talet för att 

skapa sig en översikt av behandlingen i institutionen av kinesiskt stoff i uppsatser och 

tal (jfr Bennich-Björkman 2005, ss. 118–19). Han står därigenom på säker grund när 

han i avhandlingen framhåller att akademiens handlingar innehåller mer än ett 30-tal 

framställningar (»traités») av intresse för Kinas naturalhistoria (A-manus s. 18, 

särtrycket 1884, s. 16 rad 13–15). 

Linné och den kinesiska naturalhistorien. Strindbergs kontakt 
med Linnean Society i London vintern 1878 

Som ovan nämnts i samband med Framtidsuppsatsen (mitt manuskript s. 93 f.) sökte 

Strindberg under arbetet på den franska avhandlingen komplettera sin tidigare 

framställning om Linnés intresse för det klassiska verket i kinesisk naturalhistoria 

Bencao gangmu (pinyintranskription) eller Pen-Tsao-Kang-Mou i den transkription som 

användes av Strindberg och som därför brukas här fortsättningsvis om verket. I ett brev 

på latin till den tyske polyhistorn C.G. von Murr i Nürnberg i mars 1776, publicerat av 

den senare och i utdrag återgivet av Strindberg i Framtidsuppsatsen, berörde Linné 

arbetet sedan det förts på tal i ett brev från Murr. 
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’Jag ser av ditt brev att ett kinesiskt arbete i naturalhistorien finnes hos er i Tyskland. Jag 

har haft samma arbete i mer än tjugo år, i mer än 30 häften. Jag sände det med Alströmer 

i form av ett band till Kina för att det skulle översättas till det latinska språket, och jag har 

fått det tillbaka. Dess titel överensstämmer med den du ger.’ (Översatt till svenska av 

Sten Hedberg. För den latinska versionen se texten s. 14.)  

Uppenbarligen hade Strindberg senast under vintern 1878 lyckats spåra ett omnämnande 

av verket i en dissertation som 1754 ventilerats under Linnés presidium (J.L. Odhelius, 

Chinensia Lagerströmiana, 1754). Titeln syftar på de vidlyftiga samlingar av kinesiska 

föremål, böcker m.m. som anlagts av Magnus Lagerström (1691–1759), främst såsom 

sekreterare i Ostindiska kompaniet 1731–46 och därefter som en av direktörerna i 

sällskapet. Efterhand skänkte han dessa samlingar till bl.a. kungahuset, 

Vetenskapsakademien och Linné (för Lagerström se Olle Franzéns art. i SBL 22, 1977–

79, ss. 173–78). I dissertationen omnämns och beskrivs en bok under rubriken 

»Botanicum chinese» på tio rader (s. 5 f.): 

Botanicum chinese, lingva & typis chinensibus impressum, constat XXXVI voluminibus 

in octavo, quorum duo figuras continent, imprimis plantarum, nec non nonnullas 

animalium & lapidum, in singulis paginis qvatvor, iconibus cubæ simillimis, reliqva vero 

continent naturam & usus plantarum, qvo Bibliothecam N. D. Præsidis auxit Mecenas 

artis nostræ; hoc ut lubenter explicarem, vetat characteres & lingva, mihi prorius ignota.  

På sidan 6:26v i arbetsmaterialet har Strindberg skrivit av dessa rader, med angivande 

av källan. Tydligen har han ursprungligen planerat att citera dem i franska avhandlingen 

eftersom de är införda som not i A-manus (pag. 20 längst ned). De är dock sedan 

överstrukna och återkommer inte i B-manus eller trycket. Där omnämns endast 

kortfattat belägget i dissertationen 1754 (särtrycket s. 17 rad 6–9, jämte not 1 med titel, 

respondent och preses). 

Som redan påpekats i förbindelse med Framtidsuppsatsen tog Strindberg den 4 

februari 1878 kontakt med Linnean Society i London där huvudmassan av Linnés 

efterlämnade papper då befann sig (liksom fortfarande). Strindbergs eget brev är inte 

bevarat men däremot svarsbrevet från bibliotekarien Richard Kippist (Kippist t. 
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Strindberg 13/2 1878, Mörnerarkivet). Därur kan man sluta att Strindberg under 

hänvisning till brevväxlingen mellan Murr och Linné om den kinesiska naturalhistorien 

undrat om dels Linnés exemplar av boken, dels den översättning till latin som Linne 

föranstaltat, fanns i London. Enligt Kippist ägde man där inte endast den kinesiska 

boken – 34 häften med text och 2 med bilder – utan också en översättning till latin. Den 

senare utgjorde 12 kvartoark och rörde texten i ett av de häften (nr 15) som behandlade 

växter. Men det översatta kunde enligt Kippists bedömning täcka endast en liten del av 

detta häfte. Emellertid meddelade bibliotekarien också att Murrs brev till Linné fanns i 

behåll och bifogade en kopia på det liksom »tracings from the title (’Titulus in adjecta 

schedula’) and of the ’Specimen figurarum in Tabula’ therin mentioned» (dvs. nämnda i 

Murrs brev). Kopian av »Specimen» torde vara identisk med blad III: 95 i 

Mörnerarkivet; bilden ifråga motsvarar i själva verket ett av de tre träsnitt, nämligen C, 

som Murr låtit tillverka och publicera i Der Naturforscher 1775; se därom ovan i 

samband med Framtidsuppsatsen (s. 95 f.).  

Kontakten med sällskapet i London gjorde det möjligt för Strindberg att utvidga 

behandlingen av Linnés intresse för den kinesiska boken i förhållande till 

Framtidsuppsatsen. Bl.a. citerades direkt 15 rader på engelska ur Kippists brev om 

översättningen till latin. Men ursprungligen hade han planerat göra ännu mera av 

komplexet Murr–Linné–den kinesiska naturalhistorien. I A-manus inleds detta avsnitt 

mitt på pag. 18 med en snabb presentation av Murr. Strindberg framhåller hur Murr trots 

ytliga kunskaper i kinesiska – egentligen kunde han endast de enkla skrifttecknen eller 

»nycklarna» – tyckte sig spåra intressanta likheter mellan Linnés Systema Naturæ och 

metoden att beteckna objekten i den kinesiska naturalhistorien: 

consistaient pour la pluspart d’une seul cara [?] de deux caractères, l’un problement 

exprimant la notion de genus et l’autre celle de species, en autre termes, il avait dans la 

main des épreuves que la grand découverte de Linné était connue par les Chinois, qulques 

milliers d’années, (toujours des millers quand on parle de la Chine!) auparavant. Reste à 

se communiquer avec le célêbre homme qui habitait à l’autre bout du monde et ne pouvait 

rien savoir de ce qui se passait à Nurembourg. (’bestod i de flesta fall av en enda 

[sammansättning?] av två tecken, det ena troligen uttryckande släkt-begreppet och det 

andra art-begreppet, med andra ord hade han [Murr] i sin hand bevis för att Linnés stora 
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upptäckt var känd av kineserna tusentals år tidigare (alltid tusentals år när man talar om 

Kina!). Återstod att kontakta den berömde mannen som bodde i andra ändan av världen 

och inte kunde veta något om vad som hände i Nürnberg.’) 

Efter citatet från Kippist om den omfångsmässigt synnerligen begränsade 

översättningen ur den kinesiska naturalhistorien spann Strindberg delvis vidare på den 

Murrska tråden (A-manus pag. 20 rad 13–26; pag. 21 rad 1–8)  

Ainsi: ce n’est pas de la traduction que Linné a puisé les idées‚ celle-là touchant 

seulement les qualites medicinales d’un très petit nombre d’herbes. Si, en effet, le savant 

botanist avait eu quelque connaissance de la langue Chinoise, il aurait pu en vérité tirer 

des consequances profitabales pour son propos. Il aurait dans doute été surpris de la 

grande simplicité par laquelle les Chinois dénomment les plantes ainsi que les animaux et 

les minéraux. Lorsque le Chinois a donné le nom de le Wu-Hoa-Ko [tre kinesiska tecken] 

au Figuier il l’a précisé beaucoup mieux que celui qui l’a nomme Ficus cariea; parcque il 

l’a caractérisée ou en a donné une description succincte, en faisant ressortir iustement ce 

qui distingue le figuier, de tous les arbres fruitiers, c’est d’être privé de fleurs 

exterieurement visibles, Wu signifiant sans, Hoa, Fleuris adjoints à la notion génerique 

Ko signifiant Arbre fruitier. Toutes ces soupçons, s’il y en est, se refutent par la seul fait 

que la grande reformation dans la términologie botanique s’était faite vingt années avant 

que le Pen-Tsao eût tombé entre les mains de Linné.  

(’Sålunda: det är inte genom översättningen som Linné har öst idéerna, då denna endast 

berörde de medicinska egenskaperna hos ett mycket litet antal örter. Om, i själva verket, 

den lärde botanisten hade haft någon kunskap i det kinesiska språket, skulle han i sanning 

kunnat dra nyttiga slutsatser för sitt förslag. Han skulle utan tvivel ha blivit förvånad över 

den stora enkelhet med vilken kineserna benämner växterna liksom djuren och 

metallerna. När kinesen har givit namnet Wu-Hoa-Ko åt Fikonträdet har han benämnt det 

mycket mera precist än den som kallat det Ficus cariea, eftersom han har karakteriserat 

det eller givit det en kortfattad beskrivning genom att låta just det träda fram som skiljer 

fikonträdet från alla andra fruktträd, nämligen att sakna utåt synliga blommor. Wu betyder 

utan, Hoa, blommor fogade till släktbegreppet Ko som betyder fruktträd. Alla misstankar, 
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om det finns några, förfaller genom det enda faktum att den stora reformationen i den 

botaniska terminologien gjordes tjugo år innan Pen-Tsao föll i Linnés händer.’)  

Enligt Strindbergs framställning skulle Murr tydligen ha kommit fram till att 

grundprincipen i Linnés »system» var föregripen i kinesisk naturalhistoria. Och 

dessutom skulle Murr ha påpekat saken för Linné själv. Hur Strindberg menade sig 

kunna belägga detta är oklart. I varje fall vill han uppenbart i slutändan redan av 

kronologiska skäl fria Linné från misstanken att denne hämtat uppslaget till sin 

»revolution» i botaniken från kineserna (och i så fall samtidigt dolt det, är väl 

undermeningen). Inslaget är intressant som ett tidigt exempel på en tankefigur som 

efterhand blir frekvent hos Strindberg. Nämligen frågan om vem som först gjort en 

upptäckt eller uppfinning och den därmed nära förknippade om »stöld» av idéer med 

hävdade av egen prioritet. Ett sent exempel är den ovan relaterade uppgörelsen 1910 

med Sven Hedin om Lop-nor och de Renatska kartorna, färgad av klart paranoida 

stämningar.  

Samtliga här citerade passager har strukits redan i A-manus liksom ett återgivande 

där av den kopia av Murrs brev på latin till Linné som Strindberg fått från Kippist. Det 

har ersatts av ny text (inskjutning till pag. 20) som ger perspektiv på Linnés relation till 

kinesisk naturalhistoria från ett helt annat håll, nämligen hans sympatier för kinesernas 

medicinalkonst och vilja att lära av den. Dock har bevarats i Murrkomplexet ett 

påpekande av att Murr begagnat sig av sin upptäckt – specificerad som en »viss 

enkelhet» i det kinesiska sättet att beteckna objekten i naturalhistorien – genom att i en 

»tableau» visa hur man utgående från Linnés system kunde klassificera däggdjur med 

hjälp av »nycklarna» i det kinesiska skriftsystemet (och därmed underlätta 

kunskapsutbytet på området med kineserna). Men uppslaget från Murr avfärdas som 

»infructuese» (’ofruktbart’). En diskussion av tankegången i delvis positiv, delvis kritisk 

anda av 1800-talssinologer som Rémusat och J.F. Davis citeras och refereras men 

endast i notform (särtrycket 1884 s. 17 rad 19–23, jämte not 2). 
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Linnés sympatier för kinesisk medicin. Jakten efter en levande tebuske 

Som ingång till utredningen av Linnes sympatier för kinesisk medicin på grund av sin 

böjelse för enkla medikamenter begagnar Strindberg ett avsnitt – citerat på latin – av 

Linnés svarsbrev till Murr i mars 1876. Som nämnts i förbindelse med 

Framtidsuppsatsen (s. 93) lät Murr publicera brevet flera gånger. Som förlaga i A-

manus har Strindberg uppenbart använt Murrs återgivning av brevet mot slutet av sin 

utgåva 1802 av kejsaren Kang-His brev i patentfolio. Vid ett tidigare citat ur det i 

franska avhandlingen (A-manus s. 19 rad 9–16; i huvudsak samma rader som Strindberg 

anfört redan i Framtidsuppsatsen) finns en direkt hänvisning i marginalen till boken 

ifråga. En konfunderande struktur i detta citat får för övrigt också sin förklaring när man 

studerar förlagan 1802. Det visar sig att Murr börjar med att – på latin – referera vad 

han skrivit i brevet till Linné och därpå övergår till att direkt citera Linné i dennes 

svarsbrev. I Strindbergs framställning flyter det ena ihop med det andra, utan markering 

av gränsen mellan referat och citat.  

Det bör noteras att Murr i boken 1802 också återger sin ovan nämnda tabula över 

däggdjur klassificerade med kinesiska skrivtecken som han för övrigt redan hade 

publicerat i Journal zur Kunstgeschichte. 4 (1777, s. 163). I Mörnerarkivet finns en 

kalkering av denna tabula (III: 91), troligen gjord av Strindberg som haft båda trycken 

till låns juli–september 1877 (se ovan om Framtidsuppsatsen s. 95 f.).  

Den av Strindberg i franska avhandlingen citerade del av Linnés brev till Murr som 

rör kinesisk medicin lyder: 

 Chineses in suis officinis habent scatulas, uti nostrates, hic inscripti sunt tituli, sed non 

nomina simplicium verum morborum: pro pleuritide, colica, podagra, etc. Omnia 

medicamenta sunt simplicissima, adeoque Medicis Specifica dicta.  

 (’Kineserna har i sina apotek askar, precis som våra landsmän, och på dessa finns 

skrivna etiketter, men inte namn på enkla ingredienser utan namn på sjukdomar: emot 

lungsäcksinflammation, mot kolik, mot gikt. Alla mediciner är mycket enkla och kallas 

rentav specifika av läkarna.’ Översättning till svenska av Sten Hedberg.) (A-manus 

inskjutning till pag. 20.) 
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Efter att ha påpekat att Linné redan elva år tidigare redovisat samma iakttagelser i en 

lärjunges dissertation, framlagd under Linnés presidium, citerade Strindberg utförligt ur 

texten i fråga (Petrus C. Tillius, Potus Theæ, Uppsala 1765). Citatet är hämtat ur avd. V 

om »Preparatio» (beredning av tebladen; omfattar 27 rader i den latinska dissertationen 

s. 4 f.). Ursprungligen har Strindberg lagt in citatet på latin i sin franska avhandling 

(inskjutning till pag. 20 i A-manus) men senare har detta ändrats så att man i B-manus i 

stället möter citatet på franska (pag. 26 f.; i särtrycket 1884 s. 18). Förlagan till den 

franska texten är bevarad i arbetsmaterialet tillsammans med en översättning till 

svenska; den senare är gjord med Strindbergs egen hand, den franska däremot med Siris 

(5D:18r, v, 19r; obs dessa kodnummer är provisoriska). Det synes motiverat att här 

anföra Strindbergs svenska översättning (jfr texten s. 263 f.): 

det är i sanning anmärkningsvärdt, att Chineserna samla in alla sina apoteksörter då de 

ännu äro späda, då man deremot hos oss icke plockar dem förr än de äro utvexta. För flere 

år sedan fick Dominus Præses (Linné) ifrån China ett helt apotek, hvilket innehöll alla 

deras medicinska orter, men plockade förrän blommorna slagit ut, så att man icke kunde 

bestämma (determiner) dem. I egenskap af läkare må det tillåtas mig anmärka att 

Chinesernes apotek merendels bestå af enkla läkemedel i deras naturliga form, hvilka 

bota hvart och ett sin sjukdom, så att den sjuke då han får veta hvad sjukdom han har blott 

behöfver leta i apoteket efter motsvarande ört, hvilken anger sig kunna bota just den 

sjukdomen, hvarpå han förhandlar den som Thé till en infusion med varmt vatten. Hela 

Chinesiska medicinen är sålunda praktisk-empirisk och icke grundad på några teorier. De 

Chinesiska läkarne se framför allt på nyttan icke på sättet huru medlen verka. Deras 

läkemedel, som äro de aldra enklaste, men genom många seklers erfarenhet pröfvade, 

skulle sannolikt i hög grad rikta vår Europeiska Medicin, om någon behjertad läkare, och 

tillika erfaren Botanikus, skulle vilja företaga en resa till dessa folk, med hufvudsakligt 

syfte att göra sig förtrogen med medicinörternas genera och species och deras användning 

i medicinen; hvilket jag anser att hvarje läkare, som är mån om att få öka sitt vetande med 

nya rön, borde vara angelägen om att få sätta i verkställighet.  

Strindberg hade också blivit medveten om att Linné senast i slutet av 1750-talet umgåtts 

med den i dissertationen nämnda idén att sända läkare med botanisk kompetens till Kina 
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för att utforska kinesernas användning av växter inom medicinen. Det framgick 

nämligen av ett brev till Linné sommaren 1759 från Peter Collinson (1693–1768) i 

London – en av Linnés mest betydelsefulla korrespondenter – där denne diskuterade 

idén. Det citat ur brevet Strindberg nu serverar hade han – utan att uppge källan – 

hämtat ur ett urval av Linnés korrespondens utgivet 1821 av grundaren av Linnean 

Society i London (J.E. Smith, A Selection of the Correspondence of Linnæus. 1, 1821, 

s. 52; P. Collinson t. Linné, London 30/7 1759). I Strindbergs arbetsmaterial (5D:14) 

möter citatet på en lapp, där med angivande av källan. 

Strindberg avslutar Linnéavsnittet i den franska avhandlingen med att dröja vid den 

episod 1763 då Linné genom kapten Ekeberg äntligen till sin obeskrivliga hänförelse 

lyckades få tag i en levande tebuske som han kunde plantera i sin botaniska trädgård i 

Uppsala. Episoden återges via vidlyftiga citat och referat ur två dramatiska och språkligt 

ytterst vitala brev från Linné till Ekeberg (A-manus pag. 21 rad 9–31; pag. 22 rad 1–16). 

Breven hade tryckts i Stockholms Posten den 4 februari 1813 (nr 28) där Strindberg 

tydligen lärt känna dem, utan att – liksom ifråga om Collinsons brev – i avhandlingen 

uppge källan. Blad 5D:15 i arbetsmaterialet upptar en egenhändig avskrift ur 

tidningsnumret. På goda grunder har Strindberg uppenbarligen skattat breven högt som 

stilistiska godbitar – han utnyttjade det ena sedan också 1881 i Svenska Folket (SV 10, 

s. 188 f.). Det finns också bevarad en översättning på franska med Siris handstil 

(5D:16r, v) som tydligen utgjort förlaga till texten i A-manus.  

Kina slott och Pin-Ta-Jins besök där 1866 

Efter det långa Linnéavsnittet följer en rätt summarisk behandling av förbindelserna i 

övrigt Sverige-Kina under senare delen av 1700-talet som i betydande grad stöder sig på 

stoffet i Framtidsuppsatsen (dissertationslitteraturen, sinologen Ringströms bana och 

insatser, något om rokokostilen samband med intresset för det kinesiska, under 

betonande av porslinets roll). Uppförandet av Kina slott ges dock här mera utrymme och 

framför allt värt att notera är följande upplysning i en not: 
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L’aspect inattendu du ravissant château, au milieu d’un bois septentrional, a fait une très 

vive impression sur les membres de l’ambassade Pin-Ta-Jin, qui visitèrent la Suède en 

1866.  

(’Den oväntade synen av det förtjusande slottet, mitt i en nordisk park, har gjort ett 

mycket livligt intryck på medlemmarna i Pin-Ta-Yins ambassad som besökte Sverige 

1866.’) (Texten s. 265. I B-manus pag. 30 ges kinesens namn också i kinesisk skrift vilket 

sedan försvinner i trycket 1883, se särtrycket 1884 s. 20, i likhet med övriga sådana 

inslag.) 

I Gamla Stockholm hösten 1880 skulle Strindberg ägna Pin-Ta-Jins besök i Stockholm 

1866 ordentligt utrymme i kap V »Gratisnöjen», originaluppl. 1880–82, ss. 143–47; 

SV 8, ss. 234–239). Ett brev från mitten av februari 1878 visar att han redan då var på 

jakt efter en resejournal som kinesen utgivit om bl.a. vistelsen i Sverige (Bennich-

Björkman 2007, s. 116). Noten är alltså endast ett av flera vittnesbörd om att Strindberg 

senast i början av 1878 uppmärksammat episoden och vad den kunde ge av tacksamt 

material till hans pågående studier i Sverige-Kina-relationer. På en sida i 

arbetsmaterialet (6:40r) med rubrik »Kina om Sverige» finns tillsammans med 

anteckningar om Birgitta och Katarina i Vagnonis helgonbok och Tu-li-chens dagbok 

från sin resa i Ryssland 1712–15 (om båda dessa skrifter se ovan) också notat om 

»Ambassaden 1866 till Stockholm anförd af Pin-Ta-Jin». Bl.a. möter hänvisningar till 

Illustrerad Tidning och Illustrated London News. Besöket på Drottningholm – det ägde 

rum den 12 juli 1866 på ambassadens sista dag i Stockholm – uppmärksammades i flera 

svenska tidningar, i regel med utgångspunkt från skildringen i den officiella Post- och 

Inrikes Tidningar följande dag. Enligt denna blev ambassadens medlemmar i »med 4 

hästar förspänd K. Char-à-bancs» uppförda genom parken »till det af alla besökande, 

men icke minst af dagens gäster, med så mycket skäl beundrade China slott». Det heter 

vidare: »Med största intresse togos de här befintliga rika samlingar af chinesiska 

kuriositeter i noggrant betraktande, och tillkännagåfvo gästerna vid flera tillfällen sin 

överraskning och belåtenhet vid åsynen af så många från deras hemland välbekanta 

föremål.» (jfr Bennich-Björkman 2007, s. 121). Det är troligen på grundval av denna 

berättelse som Strindberg spunnit ihop sin not i den franska avhandlingen.  
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1800-talet. Svenska missionen i Kina:  
Theodor Hamberg och Taiping-rörelsen 

Framställningen av Sverige-Kina-förbindelserna under 1800-talet i franska 

avhandlingen inleds med en summarisk översikt över rapportböcker från resor dels i 

regi av svenska marinen – såsom fregatten Eugenies världsomsegling 1851–53 – dels 

motiverade av enskilda företagares handelsintressen. I stort är det endast fråga om 

överflyttning av stoff som redan använts i Framtiden. En markant fördjupning i 

förhållande till den tidigare uppsatsen sker däremot när Strindberg övergår till den 

svenska kristna missionen i Kina. I fokus står insatser och dramatiska livsöden hos en 

trio missionärer åren kring 1850: Theodor Hamberg (1819–54), uppväxt i Stockholm, 

och två från Sydsverige Anders Elgqvist (1821–95) och Joseph Fast (1822–50), med 

tonvikt på Hamberg. I dennes internationellt uppmärksammade förbindelser med den 

s.k. Taiping-rörelsen har Strindberg uppenbarligen sett ett tacksamt stoff att framhäva 

inför sin franska publik. Före analysen av hur Strindberg därvid arbetat kan en kort 

orientering av Hambergs roll i sammanhanget vara motiverad (om Taiping-rörelsen och 

Hambergs förbindelser med den, se främst Herman Schlyter, Theodor Hamberg den 

förste svenske Kinamissionären, 1952, s. 181 ff.). 

Hamberg var utsänd till Kina 1846 av ett sällskap i Basel men uppehöll på grund av 

sin uppväxt i Stockholm också livliga förbindelser med missionssällskapet där 

varigenom dess arkiv och samtida tidningar utgivna av sällskapet erbjuder väsentligt 

källmaterial rörande honom. Under de sista åren (1852–54) av sin tid som missionär 

hade Hamberg mer eller mindre slumpartat blivit nära förtrogen med en kusin (Hung-

Jin) till ledaren (Hung-Siu-tsuen) för det nationella religiösa uppror i Sydkina på 1850-

talet som kom att gå under beteckningen Taiping-rörelsen och som var riktat mot 

manchudynastien i Peking. Religiöst var ledaren delvis inspirerad av bibeln och annan 

kristen uppbyggelse – bland annat uppfattade han sig som Jesus yngre broder – och 

många inom missionen såg i samarbete med upprorsmännen möjligheter att i ett slag 

vinna hela Kina för kristendomen.  

Genom nedteckningar av Hung-Jin som Hamberg fått överta och vidare genom 

samtal med densamme hade Hamberg fått djupa inblickar i hur rebellrörelsen uppstått 

och utvecklats. Strax före sin död i maj 1854 sammanställde han dessa vittnesbörd till 
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en liten bok på engelska som först trycktes i Hongkong 1854 och sedan 1855 i London, 

då under titel The Chinese Rebel Chief, Hung-Siu-Tsuen, and the Origin of the 

Insurrection in China. I sista tredjedelen av Framtidsuppsatsen nämner Strindberg boken 

och dess titel, introducerad på följande vis: 

 Till Taiping-litteraturen har det kanske mest värdefulla bidraget lämnats av en svensk, 

nämligen Theodor Hamberg, missionär från Evangeliska Sällskapet i Basel, vilken utgivit 

en översättning av en skrift uppsatt av rebellchefens släkting Hung-Jin, innehållande Siu-

Tsuens biografi och berättelse om insurrektionens begynnelse. (Texten s. 19.) 

I själva verket hade Strindberg i en tidigare del av uppsatsen utnyttjat Hambergs bok 

utan att redovisa källan. Det sker i avsnittet om de religiösa förhållandena i Kina och 

den kristna missionen där han kommer in på Taiping-rörelsen. Avsnittet avslutas med 

en utförlig skildring av ledarens bakgrund och utveckling. Längst dröjer han vid den 

betydelse impulser från läsning av utdrag ur bibeln haft för ledarens tolkning av en serie 

visioner under en stark depression (texten s. 39). Allt detta visar sig i detalj gå tillbaka 

på Hambergs bok (främst kap. 3–5). Boken fanns på KB i varje fall hösten 1879 då 

Strindberg hade den på hemlån (mera därom nedan). Troligen fanns den tillgänglig där 

redan tidigare och kunde utnyttjas av Strindberg utan hemlån sommaren eller förhösten 

1877 när han författade det aktuella stycket i Framtidsuppsatsen. 

Vid den fördjupade framställningen om Hamberg i den franska avhandlingen har 

Strindberg ytterligare använt boken 1855 som källa. En redogörelse för Hambergs bana 

som missionär – ett tiotal rader i A-manus (pag. 25 rad 12–20) och i särtrycket 1884 

(s. 22 rad 6–14) – bygger helt på »A few particulars respecting the rev. Theodore 

Hamberg, late missionary to China» (ss.VII–IX). Enligt Schlyter (1952, s. 201) är 

avsnittet skrivet av Josenhans, Hambergs överordnade i Baselsällskapet. I fortsättningen 

sysslar Strindberg enbart med Hambergs förbindelser med rebellrörelsen varvid större 

delen av texten består av citat – i bibehållen engelsk språkdräkt – ur en »Introduction» 

(ss. III–VI) av bokens utgivare George Pearse, sekreterare i ett brittiskt missionssällskap 

(Schlyter 1952, s. 201). Introduktionen av Pearse innehåller bland annat ett långt utdrag 

ur ett brev till Pearse från Hamberg i Hongkong den 4 maj 1854 – dvs. endast någon 

vecka före Hambergs död – där Hamberg berättar om bakgrund och motiv till sin bok 
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som man då höll på att ge ut i Hongkong. Ur detta i »Introduction» insprängda 

Hambergbrev har Strindberg citerat utförligt (ca 30 rader i texten s. 268; i A-manus 

pp. 25 rad 31, 26 rad 1–31, 27 rad 1–6; i särtrycket 1884 ss. 22 rad 29–36, 23 rad 1–18).  

Som vanligt – frestas man reflektera – uppträder inre motsägelser hos Strindberg vid 

presentationen av Hambergs bok. Han talar sålunda om »Introduction» som om den i sin 

helhet vore författad av Hamberg. Å andra sidan finns i både A- och B-manus inlagd en 

not där Strindberg anför ett omdöme om Hamberg som i praktiken är hämtat ur 

»Introduction» och som tyder på att Strindberg när han skrev noten var medveten om att 

Pearse svarat för denna inledning: 

Pour justement apprécier les notices de Mr Hamberg il faut citer, après R. George Pearse, 

un extrait de »Friend of China» »attributed to the pen of the Bishop of Victoria». (’För att 

rättvist värdera Mr Hambergs underrättelser måste man anföra, efter R. George Pearse, ett 

utdrag ur »Friend of China» »tillskriven biskopens av Victoria penna».’) »The author’s 

known caution, truthfulness, and candour, give to the little volume under review an 

interest and a reality, which we miss while perusing the flighty groundless theories and 

statements hazarded in such works as those recently given to the European reader by MM 

Yvan and Callery, as a History of the Chinese Rebellion.[»] (A-manus pag. 27; B-manus 

pag. 35; saknas i trycket 1883–84.) 

Mera besvärande är den förvirring som efterhand uppstått i texten – eller kanske rättare 

uttryckt texterna – genom en trolig blandning av distraktion och brådska hos de 

inblandade då det gällt att hålla fast rätt namn på »kronvittnet» Hung-Jin, kusinen till 

rebelledaren Hung-Siu-tsuen. Personen ifråga namnges sju gånger – i två fall enbart 

som Hung – och hela tiden korrekt i A-manus. Men i B-manus börjar det slira genom att 

han där två gånger får heta Hung-Sin – sannolikt har Siri vid renskrivandet feltolkat »J» 

som »S». I den 1883–84 tryckta versionen närmar man sig rent kaos. Vid sitt första 

framträdande där heter han Hung-Tin, sedan Hung-Yung, Hung-Jin, Hung-Tin och 

slutligen innan vi skiljs från honom Hung-Sin.  

Strindberg avrundar utdraget ur Hambergs brev med några kritiska tankar om den 

svenske missionärens sätt att förhålla sig till upproret. Som fanatisk protestant 

uppfattade han, menar Strindberg, våldsamheterna från en otyglad patriotism som 
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frukter av missionärernas utsäde. Och det närmade sig det absurda när han välvilligt 

spred de böcker som förvirrat ledaren, till hans släktingar – här syftar Strindberg på att 

Hamberg enligt brevet försett Hung-Jin och hans anhöriga med Gamla och Nya 

testamentet i olika översättningar m.m. innan de reste till Nanking för att där förena sig 

med den nye kejsaren. (A-manus pag. 27 rad 7–17; ursprungliga versionen starkt 

språkligt bearbetad i själva A-manus). Intressant nog är tonen här rätt annorlunda än när 

Strindberg tidigare berörde upproret i uppsatsen för Framtiden. Han omtalar det då som 

ett av bevisen för att Kinas historia ingalunda varit ett stillastående utan tvärtom »ett 

enda stort reformationsarbete»: 

så visa dock de sista stora händelserna med Tai-Ping-upproret 1851–65, att folket icke 

sovit, ty denna revolution hade en politisk sida, den var ett landets befrielsekrig från 

främmande erövrare [dvs. manchukejsarna], vilket utföll till de senares fördel, endast 

genom europeiska makters mellankomst, och vilket under långa tider i det tysta var 

förberett genom otaliga revolutionsklubbars samarbete. (Texten s. 77.) 

Detta är en utläggning kring Taiping-rörelsen som kan sägas förebåda Strindbergs 

sympatier för nihilist- och anarkistströmningar i Europa några år senare (om dessa 

sympatier se främst S.G. Edqvist, Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism 

till och med Tjänstekvinnans son, 1961). Man kan förmoda att bakom det ändrade 

tonläget i den franska avhandlingen låg hänsyn till att målgruppen nu var det lärda 

etablissemanget i en av de »europeiska makter» som sett till att likvidera regimen i 

Nanking. 

Missionärerna från Lund Anders Elgqvist och Joseph Fast  

Vad gäller de två missionärerna från Sydvästsverige Anders Elgqvist och Joseph Fast 

har Strindbergs kontakt med den förre från senhösten 1877 och framåt rörande den 

kinesiska universalgeografin berörts i kapitlet om Framtidsuppsatsen (se ovan ss 66–68, 

103–104). Några rader om Elgqvists bana som missionär och intresse för kinesiska 

språket stoppade Strindberg in under korrekturomgången, i notform alldeles i slutet på 
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uppsatsen. Eftersom denna not försvann vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier kan 

det vara motiverat att återge den här: 

A. Elgqvist, född i Drengsered 1821, stud. 1845, missionär i Kina 1849–1852. Sinolog; 

ämnade vid sin hemkomst 1853 utgifva en rad för rad fortlöpande ordbok öfver Kong-Fu-

Tse’s fyra böcker och skref till Hongkong efter rörliga stilar; genom oförutsedda 

mellankommande [händelser] afbröts det vackra företaget. Se vidare hans intressanta bref 

i Lunds Missionstidning 1850, 51. (Framtiden 1877, s. 505 not 1.) 

Större delen av noten finns i manuskriptet till sista tredjedelen av Framtidsuppsatsen i 

VA-kapseln (doss. 11) och där på pag. 12b som i sin helhet torde ha svarat för tillägg i 

sent stadium av textproduktionen (se ovan s. 36). Den sista meningen om breven i 

Lunds Missionstidning saknas emellertid i manus och har uppenbarligen lagts till 

i ett ännu senare stadium än det övriga. På en uppklistrad bit korrektur från tryckningen 

av Framtidsuppsatsen i doss. 6 (38r) saknas meningen fortfarande. Elgqvist själv 

hade inte nämnt något om breven i missionstidningen i sitt första brev till Strindberg 

den 20 november 1877 men däremot berättat om planen på ordboken med alla de 

detaljer som sedan är upptagna i noten (Anderson, s. 71). När Strindberg i februari 1878 

fortsatte korrespondensen med kyrkoherden var han uppenbarligen främst ute efter att få 

tag i stoff användbart i den under arbete varande franska avhandlingen. Man kan notera 

att han också där signalerar att han känner till Elgqvists brev i Lunds Missionstidning: 

 Men jag har en bön till Herr Kyrkoherden. Låt mig godhetsfullt veta den Svenska 

China-Missionens Öden, eller låt mig få upplysning om hvar jag skall läsa derom. Herr 

Kyrkoherdens intressanta och rörande bref i Lunds Missionstidning har jag läst; men om 

Mlle Selmer vet jag intet; lefver Theodor Hamberg? Hvem var Joseph Fast i sig sjelf? Har 

Herr Kyrkoherden funnit några spår efter Svenskar i China från Ost-Indiska Compagniets 

dagar, finnas faktorierna (Svenska) qvar? Hvad mena Chineserna om Sverge? Fins någon 

Chinesisk text om dem? (Brev 2, s. 27 f.)  

I ett svarsbrev den 26 april 1878 hade Elgqvist föga att meddela om Mlle Selmer och 

Hamberg – dock upplyste han om att Hamberg dött redan 1854 – men berättade utförligt 
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om sin egen och den döde kamraten Fasts tid på fältet. Båda var utsända av 

missionssällskapet i Lund och hade efter en tid i London anlänt till Hongkong i oktober 

1849. Under 1850 verkade de tillsammans i staden Fuh-chau-fu norr om Hongkong men 

vid en attack av sjörövare omkom Fast i november. Efter att själv från våren 1851 ha 

vistats en period i Hongkong reste han så hem till Sverige »mot vintern 1852», som det 

heter i brevet (Anderson, s. 74 ff.). 

Strindberg har använt mordet på Fast som dramatisk kärna för avsnittet om 

missionärerna från Lund. I upptakten förkunnar han att historien om den svenska 

missionen i Kina skall sluta med berättelsen om en martyr. Men i ramen kring episoden 

med sjörövarna ger han en del andra upplysningar om de tvås liv på missionsfältet. I 

brev hösten 1879 tackade Strindberg långt om länge för Elgqvists »sista, högst 

intressanta skrifvelse» – dvs. brevet den 26 april 1878 – och hävdade att han »bland 

andra» begagnat den som källa för den franska avhandlingen (31/10 1879; Brev 2, 

s. 93). Kronologiskt är det fullt möjligt att Strindberg hunnit dra nytta av brevet för 

uppgifter om Elgqvist själv och Fast. Han bör ha haft det i sin hand ett par tre veckor 

innan han sände iväg B-manus till Paris. Å andra sidan är det svårt att i avhandlingen 

belägga något beroende av brevet.  

Som nämnts kände Strindberg redan vintern 1878 till de rapporter från Elgqvist 

1850–51 som kontinuerligt gick hem till sällskapet i Lund och trycktes i dess tidning 

(Lunds Missions-Tidning; Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur. 

Bibliografi. 3, nr 840). Där publicerades också liknande skrivelser från Fast. I 

Stockholmssällskapets motsvarande tidning (Missions-Tidning, utgifven till förmån för 

Swenska Missions-Sällskapet, Stockholm; Lundstedt 2, nr 148) offentliggjordes enligt 

samma modell brev från Hamberg. På ett blad i doss. 6 (37v) möter anteckningar som 

visar på systematisk genomgång av de två missionstidningarna 1849–51 (Lund) och 

1847–54 (Stockholm) på jakt efter material som rör Elgqvist, Fast och Hamberg. På ett 

annat (38r) med rubrik »Svenska Missionen i China» – det redan nämnda med det 

uppklistrade notkorrekturet – finns ett mindre antal notiser om de tre men främst om de 

två från Lund och endast med hänvisning till brev i missionstidningen där 1850 och 

1851.  

Det verkar svårt att med bestämdhet precisera tidpunkt för dessa anteckningar. Klart 

är att den systematiska genomgången på 6:37v bör ha skett – åtminstone vad gäller 
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tidningen i Stockholm – efter brevet i februari 1878 till Elgqvist. Där vet Strindberg 

ännu inte att Hamberg är död sedan länge medan i anteckningarna rörande tidningen på 

6:37v dödsfallet 1854 direkt markeras genom ett kors vid 1854 nr 9 och »Minnesord» 

1854 nr 12. Det kunde vara frestande anta att den systematiska genomgången gjorts 

först senhösten 1879 i samband med arbetet på den särskilda svenska artikeln Svenska 

missionärer i Kina – då först finns belägg för att Strindberg haft tidningarna på hemlån 

från KB (se nedan). Mot det talar emellertid avgjort att Strindberg redan den 25 juli 

1878 till sinologen Henri Cordier i Paris tydligen översänt exakt samma uppgifter om 

trions brev från Kina som komplettering till material som ingått i ett stort »paket» med 

bibliografiska notiser den 11 maj (för närmare utredning om detta se Bennich-Björkman 

2005, ss. 105, 119, 122). Noteringarna på 6:37v har uppenbart tjänat som förlaga för 

uppgifterna till Cordier i slutet på juli 1878 men har inte förelegat vid tidpunkten för 

sändningen av huvudpaketet till Cordier i början på maj. Tydligen har noteringarna skett 

någon gång under senvåren eller försommaren 1878 och senast i slutet på juli. 

Anteckningarna på de två bladen har alltså tillkommit vid olika tidpunkter. Nämligen så 

att noteringarna på 6:38r är äldre och förelåg redan då Strindberg skrev till Elgqvist i 

februari 1878 medan de på 6:37v tillkom först någon gång mellan 11 maj och 25 juli. 

Det är samtidigt uppenbart dels att vissa inslag i A-manus går tillbaka på uppgifter i 

Elgqvists brev i Lunds Missions-Tidning 1850–51 och inte på dennes brev till 

Strindberg i april 1878, dels att beroendet är begränsat till just åren 1850–51. I A-manus 

visar sig transkriberingen av namnet på staden där missionärerna verkade vid 

sjörövarattacken (Fu-Cheu; s. 28) bättre överensstämma med den i missionstidningen 

(Fuh-Cheu; t.ex. 1851 nr 2, nr 3–4) än med formen i Elgqvistbrevet april 1878 (i regel 

Fuh-chau-fu; Anderson, s. 75 ff.). Väsentligare är dock att viktiga sakliga element i A-

manus som saknas i Elgqvistbrevet till Strindberg däremot återfinns i hans brev till 

missionstidningen. I berättelsen om överfallet och Fasts död i A-manus görs åtskilligt av 

hur Elgqvist själv lyckades rädda livet genom att hoppa i vattnet och trots sina skador nå 

stranden genom otroliga ansträngningar. Detta som återgår på missionstidningen (1851 

nr 4–5; s. 50 f.) saknas helt i Elgqvists brev i april 1878. Detsamma gäller uppgiften i A-

manus att Elgqvist gav upp sin plan att låta bygga en svensk kyrka i en liten by Tsän-

Vän nära Hongkong. Om detta nämner Elgqvist inget i brevet till Strindberg men därom 
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kunde denne läsa i missionstidningen 1851 nr 12 (s. 186). På 6:38r finner man för övrigt 

följande notis: »Svensk Kyrka i Tsänvan 1½ mil från Hongkong.» 

Utbyggnad av avsnittet om svenska missionen i franska avhandlingen 
till artikel på svenska hösten 1879. Inslaget om Hamberg 

Hösten 1879 byggde Strindberg ut avsnittet om den svenska missionen i Kina i den 

franska avhandlingen till en särskild artikel Svenska missionärer i Kina i Svenska 

Familj-Journalen. Artikeln trycktes sedan om i Kulturhistoriska Studier 1881 men 

tillhörde inte det som fanns med på den ursprungliga listan i maj 1880. Liksom när det 

gäller Strindbergs intresse för Abulghasi-krönikan och Renats kartor synes det motiverat 

att här i ett sammanhang följa hans behandling av missionärsstoffet fram till och med 

nämnda artikel.  

Först halvtannat år efter att Strindberg sänt till d’Hervey sin avhandling på franska, 

med dess avslutning om »Mission Suédoise en Chine», påträffar vi spår som visar att 

Strindberg sysslar med att skriva en uppsats på samma stoff för den svenska marknaden. 

I hans ovan nämnda brev till Elgqvist hösten 1879 (31/10) heter det: 

En härstädes utkommande illustrerad tidskrift kommer att meddela lefnadsteckningar af 

våra Kinamissionärer Hamberg, Elgqvist och Fast. Till dessa ber man mig skaffa text och 

porträtt. Skulle Herr Kyrkoherden ha något af sig sjelf och aflidne Fast att på en tid 

afvara, så skulle jag stanna i största förbindelse. (Brev 2, s. 93.) 

Något svar från Elgqvist på denna vädjan är inte känt. I sitt brev namnger Strindberg 

inte vilken illustrerad tidskrift som är inblandad i projektet men rimligen var det redan 

här fråga om Svenska Familj-Journalen där Strindbergs uppsats Svenska missionärer i 

Kina sedan publicerades, dock först i marsnumret 1881. Textredaktör i denna tidskrift 

var från våren 1877 Albert Anderson-Edenberg, tidigare ägare till Svenska 

Medborgaren där Strindberg medarbetat 1874. (Lundstedt 2, nr 467, 468; Eric 

Johannesson, Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850–1880, 1980, 

ss. 107, 117; SV 4, s. 419 ff.). Referat i svensk press av d’Herveys presentation i juni 

1879 av Strindbergs arbete (se nedan) kanske hade gett impuls till en artikel om de 
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svenska Kinamissionärerna. I Post- och Inrikes Tidningar den 11 juni 1879 hade man 

sålunda från en fransk tidning lånat bland annat följande: 

Slutligen var det också en svensk, missionären Hamberg, som, då han lyckats att medfölja 

[sic!] Tai-Ping-insurgenterne under deras fälttåg, i senare tider lemnat dyrbara 

upplysningar och detaljer af högt intresse rörande det stora kinesiska inbördeskrigets 

upphof, rebellernas organisation, seder och karaktär samt andra härmed sammanhängande 

historiska fakta. 

Några hemlån från KB senhösten 1879 har påtagligen samband med författandet av 

artikeln. Den 1 november lånade Strindberg »Missionstidning. 1847–60», och troligen 

samtidigt »Missionstidning. 1854–60» – registreringen av datum för lånet är otydligt – 

samt i december dessutom Hambergs bok från 1855 (Lindström 1990, s. 27; uppgiften 

där kontrollerad mot lånelistan i original på KB). Troligen avser lånet av 

»Missionstidning. 1847–60» den i Stockholm utgivna missionstidningen. Från just 

årgång 1847 och framåt infördes där nämligen regelbundet brev från Hamberg i Kina 

hem till församlingen i Stockholm. Det första brevet är daterat Hongkong 29 mars 1847. 

Hamberg skildrar där utförligt resan från Basel till Kina, ankomsten till staden tio dagar 

tidigare och hur han och hans kamrat från Basel tas omhand av den tyske 

missionsledaren C. Gützlaff och introduceras i kinesisk livsföring (Missions-Tidning, 

utgifwen till förmån för Swenska Missions-Sällskapet, Stockholm, 1847, nr 7, ss. 54–

56). Strindberg har i den del av tidskriftsartikeln som handlar om Hamberg direkt citerat 

ett långt stycke (ca 50 rader i missionstidningen) ur brevet där Hamberg berättar om 

livsföringen och om hur han fått ett mera »förståndigt namn, än det barbariska, jag förr 

burit, nämligen Han-shan-ming, vilket så skrives med pensel» (1847, s. 55; texten 

s. 37). I Missions-Tidning återges det nya namnet också i kinesisk skrift vilket sedan 

överfördes till trycket i Svenska Familj-Journalen (liksom till omtrycket i 

Kulturhistoriska Studier).  

Det är lätt att konstatera att Strindbergs skildring av Hambergs fortsatta verksamhet 

som missionär bygger på en genomgång av åtskilliga senare brev från Hamberg 

publicerade i samma missionstidning 1847–54 (1848, s. 18 f.; 1849, s. 61, med citat 

ca 15 rader; 1849, s. 89; 1852, s. 66). Givetvis försummar Strindberg inte att liksom i 
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franska avhandlingen 1878 dröja en hel del vid Hambergs förbindelser med Taiping-

rörelsen. I stort utnyttjar han – med förkortningar och viss språklig bearbetning – vad 

han redan skrivit om upprorsrörelsen dels där men dels redan – och utförligare – i 

uppsatsen i Framtiden 1877 (i båda fallen i praktiken byggande på stoff i Hambergs 

bok; se ovan). Men som särskilt trumfkort spelar han nu ut ett brev (citat ca 22 rader ur 

missionstidningen 1854, nr 4, s. 27 f.) skrivet av Hamberg 10 februari 1854, med bland 

annat upplysningar om dennes dop av Hung-Jin i november 1853. Strindberg 

understryker att brevet »måste bevaras såsom ett högst viktigt dokument i historien om 

det största uppror, som varit på jorden, då det är en korrespondens från själva 

skådeplatsen» (texten s. 38). Han kastar också fram att Hamberg  

som lärare för taipingkejsaren Hung-Jin-Tsuens frände Hung-Siu kanske gav näring åt det 

troskrig, som, upptänt av en gnista, hämtad från kristendomen, satte det urgamla riket i 

lågor och tände ett inbördes krig, som räckte ända in på våra dagar, som kostade Kina 

tjugo millioner människoliv och som först slocknade sedan kejsaren i Nanking [dvs. 

Hung-Siu-tsuen] tagit livet av sig själv. (Texten s. 35.) 

Om man vet att Hamberg träffade ledarens kusin Hung-Jin först i april 1852 upplever 

man Strindbergs retoriskt effektfulla period som en klar överdramatisering av Hambergs 

roll. Som synes av citatet uppträder också i Svenska missionärer i Kina problemet från 

den franska avhandlingen att hålla fast rätt namn på Hambergs kronvittne. Ett par 

gånger heter han korrekt »Hung-Jin», ett par gånger »Hung-Siu». Om fortsatt brådska 

vid tillägnan av Hambergs bok vittnar även att den sägs grunda sig »både på 

originaldokument av taipingkejsaren genom Hung-Jin lämnade i Hambergs händer, dels 

på egna erfarenheter» (texten s. 38). Det framgår otvetydigt av boken (främst s. 96) att 

dokumenten i fråga begränsade sig till »a short account» på »a few sheets of paper» som 

Hung-Jin skrev ner och lämnade till Hamberg vid deras första möte i april 1852.  

Inslaget om Lundamissionärerna 

Vad gäller avsnittet om Elgqvist och Fast i Svenska missionärer i Kina har Strindberg 

som källor i huvudsak utnyttjat deras brev – främst Elgqvists – hem till församlingen i 
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Lund vilka som ovan nämnts fortlöpande publicerades i dess missionstidning 1849–51. 

Troligen avser därför hemlånet från KB i november 1879 av en andra 

»Missionstidning» just den i Lund utgivna. Det är dock konfunderande att lånen av 

denna tidning anges gälla »1854–60», dvs. i praktiken inte de årgångar som hade 

relevans för arbetet på uppsatsen. Ovan har påvisats att Strindberg senast mot slutet av 

juli 1878 gjort en systematisk genomgång av båda missionstidningarna med 

kartläggning av de tre missionärernas brev från Kina. Möjligen har han då gjort så 

noggranna excerpter ur de tidigare årgångarna av Lunds Missions-Tidning att han nu 

inte behövde gå igenom dem på nytt. I varje fall kan man konstatera att fakta som 

Strindberg anför om de två i Svenska missionärer i Kina är pålitligare – och samtidigt 

mera detaljerade – än i franska avhandlingen. Där heter det sålunda att de två 

»quittèrent leur patrie» 1850 (texten s. 269; A-manus pag. 27; B-manus pag. 35; 

särtrycket 1884 s. 23) medan det i den svenska artikeln korrekt fastslås att de anlände 

till Hongkong den 18 oktober 1849 (Lunds Missions-Tidning 1850, nr 2, febr., s. 19, 

brev från Elgqvist 27/10 1849). För ett förnyat studium av de tidigare årgångarna vid 

arbetet på artikeln talar emellertid främst följande omständighet.  

Lejonparten av artikeln i dess senare del om de två Lundamissionärerna är tilldelad 

samma spännande berättelse om överfallet från sjörövare i november 1850 som bildar 

kärnan i den franska avhandlingen. Berättelsen går tillbaka på ett brev från Elgqvist den 

2 december 1850, publicerat i nr 4–5 (april–maj) 1851 (Lunds Missions-Tidning 1851, 

ss. 50–57). Strindberg har därifrån gjort ett ordagrant utdrag omfattande ca 170 rader av 

brevet i tidningen, med uteslutningar (på tre ställen) inom utdraget av endast ca 25 

rader. Det rimliga är att mödan vid en så omfattande och noggrann excerpering först 

blev motiverad inför ett aktuellt eget publiceringsprojekt svarande mot Svenska 

missionärer i Kina. Det verkar därför föga troligt att Strindberg hösten 1879 vad gäller 

Elgqvists berättelse kunnat falla tillbaka på något han haft liggande i beredskap sedan 

våren 1878. Detta talar för att bakom lånet av den andra missionstidningen senhösten 

1879 låg främst ett behov av exakta utdrag ur Elgqvists berättelse för den aktuella 

artikeln och att det skett misstag rörande årgångarna vid registreringen av lånet från 

KB-tjänstemannen. Det kan tilläggas att den epilog på sjörövarhistorien som Strindberg 

anför i sin artikel, nämligen att »Fem av rövarne grepos och halshöggos och deras hus 
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avbrändes» (texten s. 45), överensstämmer med en notis i tidningen China Mail i 

Hongkong, refererad i Lunds Missions-Tidning nr 7 (juli) 1851 (s. 111).  

Beträffande de avslutande uppgifterna om bakgrunden till att Elgquist hösten 1852 

avbröt sin verksamhet som missionär och återvände till Sverige – han lämnade 

Hongkong i oktober 1852 – torde Strindberg främst ha byggt på ett brev från Hamberg 

29 oktober 1852 infört i missionstidningen i Stockholm nr 1 1853 (s. 7). Hos Strindberg 

heter det: 

Trött av gäckade förhoppningar, jagad av det förfärliga minnet av brodren Fasts sorgliga 

slut, dukade han slutligen under för sjukdomen och måste återvända till fäderneslandet, 

hemförande lärdomar av dyrköpt slag. (Texten s. 45.) 

I brevet berättar Hamberg att Elgqvist avrest den 23 oktober: 

Läkarne rådde Elgqvist till detta steg. Alltsedan Fast’s död hafwa många omständigheter 

menligt inwerkat på Elgqvists helsa: såsom hans oangenäma ställning till sitt Sällskap 

[dvs. Lunds Missionssällskap], knappa tillgångar, ensamma belägenhet, nattwak, fruktan, 

studier och nerfsvaghet; allt bragte det så långt, att han omsider fick en fix idée, neml. att 

personer wille döda honom; uti sin öfwerspända illusion hörde han röster tala om sig; ja, 

såg till och med personer komma, för att döda sig. Han vågade icke mer sofwa eller gå ut 

allena, utan bodde på sednare tiden hos härwarande wänner. (För Elgqvists kontroverser 

och slutliga brytning med Lunds Missionssällskap se H. Schlyter, »Kinamissionären 

Anders Elgqvist», Kyrkohistorisk Årsbok 1960, s. 138 ff.)  

Manuskriptet till artikeln. Illustrationer i tidskriftstrycket 1881  

Egenhändigt manus med 11 blad i folioformat (text endast på ena sidan), paginerade 1–

11, jämte titelblad »Svenska missionärer i China» (opag.), finns bevarat i VA-kapseln 

med serien av manus, utkast och anteckningar till Strindbergs asiatiska uppsatser 

(doss. 15). Trycket i Svenska Familj-Journalen i mars 1881 följer genomgående troget 

manus. Troligen har det därför fungerat som underlag vid sättningen. Strindberg har i 
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manus gjort ett antal strykningar och tillägg. Notervärt är att följande ingångsmening i 

manus försvunnit i trycket utan att i manus vara struken:  

Det är en bekant sak att Kineserna icke kände bruket af opium förr än Engelsmännen 

införde detsamma i landet från Indien; man kan till och med säga året 17 [resten ej ifyllt] 

och namnet på den store Engelsmannen som tvärtemot regeringens önskning och 

befallning införde giftet i Kina.  

En liknande avvikelse i första trycket från manus (doss. 15, pag. 1 rad 26; trycket s. 73, 

vänsterspalt rad 31–32) avser ändring – med syftning på Kina – från »det stora 

rationalistiska landet» till »det stora fritänkarelandet» (texten s. 34). Rimligen är detta 

en ändring av Strindberg själv, gjord i korrektur.  

Ett par av ändringarna i manus speglar ovan påtalade svårighet hos Strindberg att 

hålla i sär upprorsledaren Hung-Siu-tsuen och dennes kusin Hung-Jin och deras skilda 

roller i förhållande till Hamberg. I manus står det ursprungligen (doss. 15, pag. 2 

rad 15–17) att inbördeskriget »först slocknade sedan Kejsaren i Nanking (Hambergs 

förre lärjunge) tog lifvet af sig sjelf». Den »förtydligande» parentesen – som ju i 

praktiken innehöll en helt felaktig uppgift – tillhör det som strukits i manus. Vidare 

presenterar Strindberg i manus (doss. 15, pag. 4 rad 38) ursprungligen Hung-Jin som 

»Taipingkejsarens broder» men har sedan ändrat »broder» till »frände».  

När Svenska missionärer i Kina publicerades i Svenska Familj-Journalen var den 

försedd med två illustrationer. Den ena var ett trästick föreställande Hamberg, för vilket 

en av tidens mest välkända xylografer Evald Hansen svarat. Troligen har Hansens 

förlaga varit en dagerrotypi eller teckning gjord i Stockholm strax före Hambergs avresa 

till Basel 1844. Hos Schlyter 1952 finns reproducerade prov på båda typerna av 

avbildningar av Hamberg fast inget av dem verkar kunna ha tjänat som förlaga för 

Hansens träsnitt. Strindbergs ovan citerade brev till Elgqvist hösten 1879 tyder på 

intresse att också illustrera med bilder av de två andra missionärerna men det visade sig 

kanske svårare att i dessa fall få fram underlag – i varje fall är det endast Hamberg som 

läsaren får möta i bild. Det förtjänar noteras att i arbetsmaterialet (doss. 6:38r) finns i 

förbindelse med en anteckning gällande Hamberg tillagt: »Se Planchsamlingen i K.B. 

Sv. Porträtt.»  



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 225 

Den andra illustrationen är de tre kinesiska tecknen för det nya namn som Hamberg 

lade sig till med, tydligen strax efter ankomsten till Hongkong. Som nämnts var tecknen 

införda i missionstidningen i Stockholm i förbindelse med det brev där Hamberg 

berättade om namnbytet, ett brev som citeras i artikeln. I tidskriftsartikeln är dock 

tecknen återgivna i betydligt större format liksom med påtagliga avvikelser i det 

kalligrafiska. Rimligen är det också här fråga om en xylografi. 

Omtrycket av artikeln i Kulturhistoriska Studier följer helt första trycket i Svenska 

Familj-Journalen några månader tidigare. Det gäller också illustrationssidan vilket bör 

ha inneburit att Albert Bonnier träffat en överenskommelse med Gernandts förlag – 

utgivaren av tidskriften – att få tillgång till stockarna. 

Kontakterna med d’Hervey våren 1878 om offentliggörande  
av den franska avhandlingen 

Efter att ha följt utvidgningen till en särskild artikel på svenska senhösten 1879 av 

slutavsnittet i den franska avhandlingen återvänder vi till våren 1878. Som ovan utretts 

(s. 56 ff.) korresponderade Strindberg sannolikt redan sedan våren 1877 regelbundet 

med professorn i kinesiska vid Collège de France markisen Léon d’Hervey. Eftersom 

alla brev mellan dem från dessa år utom två från d’Hervey verkar ha förkommit är det 

svårt att säkert veta vilken roll markisen spelat för Strindbergs engagemang att omforma 

sin undersökning hösten 1877 av förbindelserna Sverige-Kina till ett arbete med sikte på 

fransk publik. Det verkar dock troligt att d’Hervey tidigt uppmuntrat företaget. I varje 

fall visar det första bevarade brevet från honom den 1 maj 1878 att han redan då sedan 

en tid vet att Strindberg planerar sända manuskriptet till honom:  

Ces deux mots sont un post scriptum à ma dernière lettre pour vous dire que, si vous le 

jugiez à propos, vous pourriez me faire parvenir votre manuscrit par l’ambassade de 

France à Stockholm en me l’adressant sous le couvert et par l’intermédiaire de M. Gaston 

Blanchart, direction commerciale, au ministère des affaires étrangères à Paris.  

(’Dessa par ord är ett post scriptum till mitt senaste brev för att säga er att, om ni bedömer 

det lämpligt, skulle ni kunna låta ert manuskript komma mig till handa genom Frankrikes 

ambassad i Stockholm genom att adressera det till mig under kuvert och förmedling av 
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M. Gaston Blanchart, handelsdirektionen, vid utrikesdepartementet i Paris.’) 

(Mörnerarkivet.)  

Vid det andra brevet en månad senare den 1 juni har d’Hervey just mottagit 

manuskriptet: 

Je m’empresse de vous accuser reception du manuscrit que vous m’avez adressé. Je vais 

le lire avec grande attention et naturellement j’en devrai modifier le style, tout ce que 

vous écrivez étant très clairement exprimé, mais exigeant que l’on francise les tournures 

de language étrangère. Je ferai ce petit travail à la campagne sous peu de jours. Ensuite, 

selon la connaissance que je puis avoir de ce qui est de nature à être ou non communiqué 

directement à l’Académie, Si le mémoire réunit pour cela les conditions désirables, j’en 

ferai la lecture, malgré votre modestie qui vous porte à écarter ce mode de publication. 

Dans le cas contraire, je prendrai soin de le faire insérer dans une Revue scientifique. Je 

vous tiendrai au courant, en temps utile, des moyens de vous procurer un tirage à part de 

votre mémoire dans les meilleurs conditions possibles.  

(’Jag skyndar att bekräfta mottagandet av det manuskript som ni har sänt mig. Jag skall 

läsa det med stor uppmärksamhet och jag kommer naturligt nog att ändra däri stilistiskt. 

Allt som ni skriver är mycket klart uttryckt men det krävs att man förfranskar 

vändningarna i ett främmande språk. Jag skall göra detta lilla arbete på landet inom några 

dagar. Sedan kommer jag, enligt den kännedom som jag kan ha om vad som är av natur 

att bli eller inte bli direkt framfört i Akademien, att läsa upp det om det uppfyller de 

önskvärda villkoren för detta, trots den blygsamhet som får er att avvisa detta 

publiceringssätt. I motsatt fall skall jag bemöda mig att få det infört i en vetenskaplig 

tidskrift. Jag kommer att hålla er underrättad, i behörig tid, om sättet att skaffa er särtryck 

av er uppsats på bästa möjliga villkor.’) (Mörnerarkivet.) 

Som nybliven medlem i Académie des Inscriptions et Belles Lettres – den 8 februari 

1878 – verkar det naturligt att d’Hervey som antyds i brevet kände sig osäker på vilka 

fordringar man av praxis uppställde för uppsatser som togs fram för direkt framförande i 

akademien. I varje fall kom han tydligen efter hand fram till att Strindbergs manuskript 

lämpade sig – dock endast i begränsad utsträckning – att där föredras. Det drog dock ut 
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på tiden: först ett år efter att d’Hervey fått arbetet i sin hand skedde uppläsningen den 

6 juni 1879. Värt att notera är att Strindberg tydligen – troligen i följebrevet till 

manuskriptet – yttrat betänkligheter mot möjligheten (och den ovanskliga äran!) att bli 

föremål för uppläsning i akademien, hur uppriktig nu en sådan gest kan ha varit. En 

intressant fråga i sammanhanget är när exakt Strindberg skickade i väg manuskriptet till 

Paris, dvs. tidpunkt för »dead line» rörande ändringar och tillägg från hans sida i B-

manus. Formuleringarna från d’Hervey i brevet den 1 juni tyder på att denne strax innan 

mottagit försändelsen. Att döma av t.ex. dateringsmönstret i brevväxlingen mellan 

Henri Cordier och Strindberg vid samma tid (Brev 21, s. 47 ff.) behövde ett brev från 

Stockholm till Paris normalt högst en vecka. Det skulle innebära att Strindberg inte 

behövt sända iväg manus förrän senast omkring den 25 maj 1878. 

Presentationen av avhandlingen i den franska akademien juni 1879.  
Ekon i fransk och svensk press 

I en 1880 tryckt redogörelse för akademiens sammanträden under 1879 återfinns ett 

referat av markisens uppläsning (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes 

rendus des séances de l’année 1879. Quatrième série. Tome VII, 1880, ss. 108, 137–40). 

Enligt denna inledde han med en allmän reflexion att allteftersom avstånden utsuddas 

och de orientaliska studierna förallmänligas (»se généralisent») blir det allt viktigare att 

inte bortse från några av de källor – antingen de är tryckta eller i handskrift – som 

vetenskapliga arkiv inom alla västerländska nationer erbjuder. Han jämförde därvid 

Strindbergs arbete med en exposé över italienska verk med anknytning till orientaliska 

studier utförd av en professor i Florens Angelo de Gubernatis och tryckt på italienska 

regeringens föranstaltande med anledning av den senaste orientalistkongressen: 

C’est un travail analoge que M. August Strindberg a composé pour faire connaître la part 

qui revient à ses compatriotes dans le progrès des etudes orientales; particulièrement en 

ce qui concerne le domaine des études sinologiques.  

(’Det är ett liknande arbete som M. August Strindberg har författat för att sprida 

kännedom om den andel som tillkommer hans landsmän i de orientaliska studiernas 

framsteg, särskilt vad rör de sinologiska studiernas område.’) 
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Den orientalistkongress d’Hervey anspelar på hade ägt rum 1878 just i Florens. En 

formulering av den norske amatörsinologen Blich i ett brev på hösten 1878 tyder för 

övrigt på att Strindberg till Blich tidigare på våren yppat planer att delta i kongressen: 

Det er længe siden jeg hörte Noget fra Dig; og jeg antager ogsaa, at Du har været saa 

optaget med Din Reise til den orientalske Congres i Firenze, at der er blevet lidet Rum 

tilovers for Dine Nordiska Venner. Jeg antager dog nu, at Du er kommet i Ro efter Reisen 

[– – –]. (Blich t. Strindberg 7/11 1878, Mörnerarkivet.)  

Möjligen har rent av Gubernatis arbete kunnat ge impulser till Strindberg att pröva sin 

lycka i Paris med något likartat. Men det förutsätter givetvis att kunskap om italienarens 

projekt varit någorlunda spridd senast i början av 1878. 

Utifrån redogörelsen i akademiens handlingar kan man notera de moment i 

Strindbergs avhandling som d’Hervey fann lämpligt att skjuta fram och vilka han 

förbigick liksom punkter där han tycks ha missförstått Strindberg. Sveriges förmåga att 

göra sig gällande under 1600-talet trots nationens obetydliga numerär tas tillvara och 

både Kiöping, Coyet och Willman nämns. Rudbeck far och son prisas som de första 

som med omsorg studerat tatarernas språk och seder efter att – påtagligen ett rent 

missförstånd – ha trängt in i deras områden (»pénètrent chez les Tartares»). Bland de 

fångna karolinerna får Strahlenberg frikostigt utrymme för sina olika insatser. 

Schönström nämns som dennes landsman och kompanjon med en bok till vilken 

Strahlenberg fogat en karta – tycks bottna i ett missförstånd hos d’Hervey. Tu-Li-Chen, 

Lange, Schnitzker och Renat förbigås. Strindbergs antydan att en tysk (A.L. Schlözer) 

otillbörligt utnyttjat Schönströms manuskript (se ovan s. 153) har däremot uppenbart 

fallit i god jord: 

 L’auteur du mémoire constate, en passant, avec regret que plus d’un travail composé 

en langue suédoise a été mis à profit par des savants allemands, qui se sont bien gardés 

d’en indiquer l’origine et qui ont préféré s’en approprier tout le mérite. 

 (’Författaren av uppsatsen konstaterar i förbigående med beklagande att mer än ett 

arbete skrivet på svenska språket har blivit utnyttjat av tyska vetenskapsmän, som aktat 

sig väl för att ange ursprunget och som har föredragit att lägga beslag på hela äran.’) 
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Anmärkningsvärt är att inte bara Ostindiska kompaniet och alla reseskildrarna från 

denna period förbigåtts utan också hela det omfattande partiet om Linné. Det enda som 

omtalas är insamlandet från Linnés lärjungar av ett antal dittills okända växter och 

kapten Ekebergs tébuske som den första till Europa hemförda. Av de svenska 

missionärerna uppträder endast Hamberg, med framhävande av hans unika 

informationer om Taiping-rörelsen. 

Redan några dagar efter d’Herveys presentation förekom fylliga sammandrag av den 

i Paristidningar. Strindberg har tydligen själv sett till att ta tillvara åtminstone ett par av 

dessa sammandrag. I VA-kapseln finns nämligen bevarat ett urklipp från Le Temps och 

av Journal officiell de la Republique Française hela det relevanta numret (11/6 1879; 

avsnittet om d’Herveys presentation 6/6, ss. 4991–92). Det förra är uppklistrat på ett 

särskilt blad som (i nuvarande uppordning av materialet i kapseln) inleder A-manus i 

doss. 12, det senare avslutar samma dossié. Därutöver har det i varje fall också 

förekommit referat i Journal des Débats. Nya Dagligt Allehanda hänvisar nämligen till 

»en resumé af föredraget» i denna tidning vid ett uppmärksammande redan den 11 juni 

av d’Herveys uppläsning. Samma dag som Nya Dagligt Allehanda innehöll Post- och 

Inrikes Tidningar ett referat inlett med följande hänvisning: »Vi låna ur en fransk 

tidning följande referat öfver den lärde anmälarens [d’Herveys] meddelande om vår 

landsmans arbete». Omfånget på referatet är i nivå med det i Le Temps och den 

officiella franska tidningen men det kan inte vara lånat från någon av dem – det finns 

vissa detaljer som där saknas men som återfinns i akademiens egen publicering nästa år. 

Möjligen är det däremot också här Journal des Débats som varit källan.  

Plan sensommaren 1879 att trycka avhandlingen i  
Rosnys Revue Orientale et Américaine  

Akademien egen 1880 tryckta redogörelse för d’Herveys presentation innehåller (s. 

139) en intressant passage om kommande publicering av mémoiren i sin helhet: 

Le mémoire de M. August Strindberg devant être prochainement publié in extenso et lu, 

sans aucun doute, avec beaucoup d’intérêt, nous ne poursuivons pas plus loin notre 
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analys; elle aura suffi pour faire ressortir l’utilité pratique de cette indication détaillée des 

sources suédoises à consulter.  

(’Eftersom August Strindbergs mémoire snarast bör publiceras in extenso och 

otvivelaktigt kommer att bli läst med stort intresse, fortsätter vi inte längre vår analys; den 

bör ha varit tillräcklig för att få den praktiska nyttan att framträda i denna detaljerade 

angivelse av svenska källor att rådfråga.’) 

Nyckelfrasen i passagen återgavs lapidariskt i Le Temps som »un travail, qui doit être 

prochainement publié» medan Nya Dagligt Allehanda i sin notis den 11 juni uppgav 

mera preciserat: 

 Afhandlingen, hvilken förkortad kommer att införas i Franska vetenskapsakademiens 

öfversigt, blir i sin helhet tryckt i Revue orientale, hvilken eger till sitt förfogande nödiga 

kinesiska typer.  

Troligen byggde man på uppgifter från Strindberg själv som vid denna tid hade goda 

förbindelser med tidningen, bl.a. via journalisten Birger Schöldström, och även 

medarbetade där. I varje fall visar ett brev den 14 juli 1879 från redaktören för Revue 

Orientale et Américaine – så var den fullständiga titeln på tidskriften – till Strindberg att 

det redan då förelåg en överenskommelse mellan dem att arbetet skulle tryckas hos 

honom (Mörnerarkivet). Redaktör för tidskriften var etnografen och orientalisten Léon 

de Rosny som nämnts ovan (s. 50) i förbindelse med en elementär grammatik i 

kinesiska vilken Strindberg tidigt tycks ha förvärvat. (Rosnys ställning som japanolog 

berörs flerstädes i symposievolymen Otherness of Japan. Historical and Cultural 

Influences on Japanese Studies in Ten Countries, 1992, i artiklar av Josef Kreiner 

s. 42 ff. och Patric Beillevaire s. 125 ff.) 

Sedan 1868 var Rosny professor i japanska vid Ecole des langues orientales vivantes 

i Paris men hans vetenskapliga huvudintresse låg uppenbarligen inte åt lingvistik utan 

etnografi. Detsamma torde för övrigt ha gällt d’Hervey. Betecknande nog var Rosny vid 

denna tid generalsekreterare i Société d’Ethnographie som han i unga år (1859) varit 

med att grunda. Den aktuella tidskriften var organ för det etnografiska sällskapet. Dess 

något besynnerliga namn var tydligen ett arv från sällskapets första period (1859–64) då 
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det kallat sig Societé Orientale et Américaine eftersom beteckningen Societé 

d’Ethnographie tills vidare ansågs inkräkta på rättigheterna hos ett då sedan länge 

existerande samfund Societé d’Ethnologie. 1864 bedömde emellertid franske 

utbildningsministern att det äldre sällskapet utslocknat och lät det nya anta det namn 

»pur et simple» som det själv önskade, allt enligt en kort historik av Rosny 1880 om 

»les progrès des sciences etnographiques» (Actes de la Société d’Ethnographie. Tome 

dixième, 1886, s. 16).  

Brevet från Rosny till Strindberg lyder, med det väsentliga utdraget: 

  Monsieur,  

 Conformement à votre desir, je vous adresserai des épreuves de votre savant Mémoire. 

J’insérerai volontiers le plan de canton, si vous pourriez me procurer un report 

lithographique de la planche que m’a communiqué mon vieil ami, M. le Marquis 

d’Hervey de St Denys. [– – –] Je suis charmé d’avoir trouvé cette occasion d’entrer en 

relation avec vous [– – –]. 

 (’I överensstämmelse med Er önskan, skall jag sända till Er korrektur rörande Er lärda 

uppsats. Jag skall gärna infoga kartan över Kanton om Ni kunde förse mig med en 

litografisk avbildning av den plansch som min gamle vän M. le Marquis d’Hervey de St 

Denys har tillställt mig. [– – –] Jag är förtjust över att ha funnit detta tillfälle att inleda 

förbindelser med Er.’) 

Tyvärr tycks inga av Strindbergs brev till Rosny vara bevarade. Men utifrån vad Rosny 

skriver verkar det troligt att Rosny på d’Herveys förslag förklarat sig villig ta in 

Strindbergs uppsats i sällskapets tidskrift och att d’Hervey sedan underrättat Strindberg 

om detta. Varpå Strindberg brevledes tagit kontakt med Rosny och uttryckt önskan att få 

läsa korrektur liksom att få en Kantonkarta publicerad tillsammans med uppsatsen. Med 

tanke på ovan återgivna uppgifter i Nya Dagligt Allehanda redan den 11 juni bör 

d’Hervey ha underrättat Strindberg om denna publiceringsplan redan före 

presentationen i akademien den 6 juni. Troligen har Strindberg i sitt brev till Rosny 

också – av lätt insedda skäl – uttryckt önskan att prenumerera på tidskriften eftersom en 

del av Rosnys svar handlar om hur mycket den kostar (14 francs) och hur beloppet 

enklast skall översändas. I Mörnerarkivet (III:50) finns också i behåll ett brevkort 30 juli 
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1879 till Strindberg från en »agent comptable» med begäran om inbetalning av denna 

avgift.  

Inslaget om Kantonkartan i Rosnys brev kräver en särskild kommentar. I ovan 

nämnda referat i den officiella franska tidningen den 11 juni 1879 av d’Herveys 

uppläsning nämns s. 4992: »M. Strindberg donne une carte de la ville de Canton en 

1788.» (’M. Strindberg redovisar en karta över staden Kanton år 1788.’) Samma uppgift 

återkommer i akademiens egen redogörelse för sammanträdet tryckt nästa år: »Disons 

encore, cependant, que l’auteur de cet intéressant travail donne une carte de la ville de 

Canton en 1788» (s. 139). Post- och Inrikes Tidningar den 11 juni 1879 omnämner efter 

en icke namngiven fransk tidning också att Strindbergs mémoire »upptager ytterligare 

en karta öfver Canton från 1788» medan Nya Dagligt Allehanda omnämner också en 

karta över Kanton i sin notis den 11 juni 1879 efter Journal des Débats – troligen dock 

kompletterad med uppgifter från Strindberg själv, jfr ovan. I Nya Dagligt Allehanda 

heter det att föredraget »var ledsagadt af flere intressanta kartor, såsom Strahlenbergs 

öfver Norra Asien (i sista reproduktionen) och skeppspredikanten Hjortbergs öfver 

Canton, sådant det såg ut 1746». Här attribueras alltså kartan explicit till Hjortberg och 

dessutom knuten till ett helt annat årtal (1746) i stället för 1788.  

I VA-kapselns doss. 6 finns ett par dokument av intresse för att nå en hållbar lösning 

av denna kartproblematik. Det ena är en kartskiss (6:30) som uppenbart föreställer ett 

kustområde. Det andra är ett blad med anteckningar om bl.a. en handskrift i KB 

härrörande från G.F. Hjortberg och avseende hans ostindiska resa 1748–49 (6:27r). Vid 

kontroll visar sig kartskissen 6:30 överensstämma med en karta över Kantons hamn i 

nämnda handskrift (nuv. KB-signum M 281a; kartan återfinns pag. 40). Uppenbart är 

det en kalkering (eller liknande) av denna karta avseende Kanton 1748 som Strindberg 

bifogat manuset till d’Hervey i maj 1878. Att »1748» genom felavläsning i Paris kunnat 

bli »1788» ter sig inte så egendomligt. Årsangivelsen »1746» i Nya Dagligt Allehanda i 

stället för det korrekta »1748» kan troligen tillskrivas Strindberg själv i kontakterna med 

tidningen: den sortens minnesfel i tidsangivelser hos honom är legio. Till saken hör att 

det på KB finns en dagbok från C.J. Gethe rörande en ostindisk resa 1746–49 som 

Strindberg också intresserat sig för (6:27r). På ett blad i doss. 6 (6:2) finns notat om tre 

bilder (Tab. I, II. III.) vilka alla tre Strindberg troligen i en fas i arbetet på franska 

avhandlingen planerat att bifoga den. »Tab. I.» följs av raden »Geetes Karta öfver 
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Canton» men »Geetes» har sedan strukits över och ersatts med »Hjortbergs». Detta 

inslag indikerar att de två ostindiefararna lätt blandades ihop i Strindbergs medvetande. 

Men vi återvänder till den planerade tryckningen i Rosnys tidskrift. Man finner en 

hänsyftning på den i ett brev från Strindberg den 2 juli till redaktören för Nordisk 

Tidskrift Claes Annerstedt, då e.o. professor i historia i Uppsala men efterhand chef för 

UUB (jfr utredningen ovan om Renatkartorna s. 161 ff.). I brevet sonderade Strindberg 

– tydligen med negativt utfall – möjligheten att få den franska avhandlingen intagen i 

tidskriften efter översättning till svenska: 

 Innan resultatet af några års forskningar i Sveriges relationer till fremmande länder går 

att begrafvas i en utländsk tidskrift som mig veterligen icke eger en abonnent i Sverige, 

tager jag mig friheten hemställa till Herr Professorn om icke Letterstedtska Tidskriften, 

hvilken för närvarande är den enda tidskrift härstädes som befordrar allvarliga och 

lönlösa sträfvanden, skulle finna lämpligt till trycket befordra uppsatsen, hvilken under 

titel Notices sur les relations de la Suède avec La Chine et les Pays Tartares etc. nyligen 

vederfors den hedern att läsas i Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Artikeln som 

är strängt koncentrerad upptager säkerligen icke två ark och behöfver icke nödvändigt 

fremmande typer. Hvarför jag icke nu medsänder densamma beror derpå: att jag icke eger 

den på Svenska, då den är ursprungligen skrifven på franska, och jag icke eger mod att 

verkställa en öfversättning, om inga utsigter till densammas tryckning föreligga, och: att 

det franska manuskriptet ligger på ett tryckeri i Paris. Meningen med denna skrifvelse, 

kan sålunda endast vara att höra mig för, innan jag försätter än mera af en dyrbar tid. 

(Brev 21, s. 70.) 

Planen ändras vintern 1880 till tryckning som mémoire hos 
Société des Études Japonaises. Manus i deras malpåse två år 

Emellertid övergavs snabbt tanken att publicera uppsatsen i Rosnys tidskrift. De 

egentliga motiven är det svårt att med visshet bestämma men på ytan hade det varje fall 

att göra med att Strindberg den 18 juli – alltså endast några dagar efter Rosnys brev – 

invaldes i La Société des Études Japonaises, chinoises, tartares et Indo-chinoises 

(Mémoires de la Société des Études Japonaises [– – –]. Tome troisième 1880–84, 1884, 
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s. V). Den drivande kraften i sällskapet var uppenbarligen Rosny som från dess 

grundande 1873 fungerat som dess ordförande (»président») fram t.o.m. 1876. Studerar 

man dess mötesprotokoll för åren 1879–84, utgivna först 1884, får man intrycket att 

sällskapet i slutet på 70-talet sedan en tid låg i lägervall men att det från hösten 1879 

gjordes försök att blåsa nytt liv i det vilka fram emot 1884 kröntes med framgång. 

Möjligen hade ambitionerna att aktivera sällskapet samband med Rosnys planer att 

bygga upp ett internationellt nätverk för etnografisk forskning inom ett nystartat projekt 

kallat Institution Ethnographique där han själv var ordförande. Flera av hans brev till 

Strindberg kommer in på dessa ansträngningar och han försökte påtagligt att få 

Strindberg att engagera sig i nätverksbygget.  

Vid sammanträdet i sällskapet för japanska studier den 18 juli 1979 – åtminstone 

anges detta datum i de långt om länge tryckta protokollen – valde man fyra »membres 

libres» på »places nouvellement fondées», nämligen i S:t Petersburg, Florens, Oxford 

och Stockholm. I Stockholm blev det Strindberg (i Oxford den välkände sinologen 

James Legge). Närvarande var utom Rosny bara fyra andra – däribland ordföranden, 

vice ordföranden och sekreteraren – och med all sannolikhet var det Rosny som föreslog 

i varje fall Strindberg. I det diplom som efterhand skickades till Strindberg är invalet av 

oklara skäl antedaterat till sällskapets »séance» 29 april 1879 medan själva diplomet 

anges vara utfärdat den 5 oktober 1879 (SgNM E:12). Nyvalde (9/8) »sekreterare-

arkivarien» i sällskapet P.H. de Lucy-Fossarieu – betecknande nog samtidigt sekreterare 

hos Rosny i Institution Ethnographie – underrättade först den 24 [?] augusti 1879 

(SgNM:E 12,1a) Strindberg om att han invalts i sällskapet men uppgav att det skett den 

9 augusti – alltså helt i strid mot de senare tryckta protokollen som däremot under 

sammanträdet 9 augusti bokfört inval av ytterligare åtta »membres libres» (s. VII f.).  

I brevet från Fossarieu hette det – i stort i överensstämmelse med protokollet – att 

Strindberg blivit vald till »membre libre à la place nouvellement fondée sous le numéro 

5» (’fri medlem i det utrymme som nyligen grundats som nummer 5’). Fossarieu tillade 

att valet var »faite à titre honoraire et n’entraînant aucune espèce de charges, comme un 

témoignage de son estime pour vos travaux» (’gjort som en hedersbetygelse och 

vittnesbörd om dess uppskattning av era arbeten och inte medförde några förpliktelser’). 

Strindberg tolkade tydligen felaktigt uttrycket »faite à titre honoraire» som en 

motsvarighet till »hedersledamot» i svenska sammanhang. Så kom det nämligen att heta 
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i Dagens Nyheter den 30 augusti 1879 – vars notis säkerligen byggde på uppgifter från 

Strindberg – och därefter återkom formuleringen i andra tidningar (Stockholms Dagblad 

2/9, Aftonbladet 2/9). En påtagligt konsternerad Strindberg skrev till Cordier 31 augusti: 

 P.S. Une question qui touche a la discrétion! Je viens d’être honoré par une election à 

la »Société des Études Japonaises» »faite à titre honoraire.» Me voici qui trouve cela 

(»honoraire») un peu de trop pour un jeune homme comme moi. Est-ce que Vous voulez 

me donner des éclaircissements sur la Sociéte, que je ne peux demander au Sécrétaire M. 

de Lucy-Fossarieu. Est que la Société consiste de jeunes étudiants comme moi? Quel est 

le président? Est-ce qu’on publie ses études? Peut-on présenter des mémoires et 

demander des renseignements sur des questions Orientales?  

 (’P.S. En fråga av diskret natur! Jag har just blivit hedrad av inval i »Sällskapet för 

japanska studier» »under beteckningen hedersledamot». Jag finner detta 

(»hedersledamot») en smula för mycket för en ung man som jag själv. Skulle Ni kunna ge 

mig upplysningar om sällskapet som jag inte kan fråga sekreteraren M. de Lucy-Fossarieu 

om. Består sällskapet av unga forskare som jag? Vem är ordförande? Publicerar man sina 

studier? Kan man presentera uppsatser och begära underrättelser i orientaliska frågor?’) 

(Brev 21, s. 71.) 

Något svar på detta brev finns inte i Mörnerarkivet och det verkar inte heller som 

Cordier besvarat det (Bengtsson, s. 64).  

En knapp månad senare (29/9, Mörnerarkivet, III:31) efterlyste Fossarieu i artiga 

vändningar ett skriftligt accepterande av invalet. Fast han räknade med att Strindberg i 

praktiken ställt sig positiv, med tanke på att notisen om invalet publicerats i svenska 

tidningar – tydligen förutsatte Fossarieu som rimligt var att Strindberg själv sett till att 

ge offentlighet åt invalet – och att Strindberg skickat över »des ouvrages» till sällskapet. 

Sekreteraren tänkte sig t.o.m. att ett brev som av misstag blivit återsänt till avsändaren i 

själva verket innehållit det efterlysta tacket från Strindberg. Beträffande vilka arbeten 

Strindberg raskt ombestyrt till sällskapet ger listor över gåvor till dess bibliotek besked 

om, intagna i den ovan nämnda publikationen 1884. På en av listorna uppträder som 

gåvor från författaren tre skrifter av Strindberg (nr 175–177, s. 99), nämligen Kina-

uppsatsen i Framtiden, uppsatsen om de svenska fångarna i Tobolsk och den om 
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Strahlenberg och hans karta. På en senare lista återfinns ytterligare ett arbete av honom, 

nämligen festskriften till Nordenskiöld i maj 1880, med Ambjörn Molins berättelse 

1725 om tatarerna längst norrut i Asien (nr 292, s. 276). Denna skrift kan han givetvis 

ha överlämnat till sällskapet tidigast försommaren 1880.  

I början på december 1879 uppvaktade Fossarieu på nytt Strindberg men det gällde 

nu inte längre invalet – tydligen hade under mellantiden den efterlysta acceptansen 

influtit – utan ett förslag rörande hans franska uppsats: 

Vous aviez remis à M. de Rosny un important travail de vous sur la Sinologie en Suède, 

pour qu’il fût publié dans la Revue Orientale et Américaine. 

 Je viens, monsieur, après en avoir conféré avec M. de Rosny, vous demander si vous 

consentiriez à ce que votre travail parût dans les Mémoires de la Société au lieu d’être 

inséré dans la Revue.  

(’Ni har översänt till M. de Rosny ett viktigt arbete av Er om sinologien i Sverige, för 

att publiceras i Revue Orientale et Américaine.  

 Efter att ha överlagt med M. de Rosny får jag fråga Er om Ni samtycker till att 

Ert arbete utkommer i Sällskapets Mémoirer i stället för att införas i Revuen.’) 

(Fossarieu t. Strindberg 1/12 1879, Mörnerarkivet, III:32.) 

Som motiv för detta förslag utvecklade Fossarieu vältaligt att sällskapet nu när 

Strindberg var medlem skulle skatta sig lyckligt över att i sina publikationer se en 

artikel signerad av Strindberg och framför allt en så intressant och viktig artikel som det 

här rörde sig om. Om Strindberg samtyckte till förändringen och bemyndigade 

Fossarieu att införa arbetet i nästa häfte av Mémoirerna som inom kort skulle tryckas 

(»ne tardera pas à être mis sous presse») bad Fossarieu honom ge klartecken. 

Ett brev från Rosny till Strindberg i slutet på mars 1880 visar att Strindberg låtit sig 

övertalas till att gå med på denna förändring rörande forum för publicering. Efter att ha 

ursäktat sig för att inte ha skrivit tidigare fortsatte Rosny: 

Comme vous avez disposé de votre Mémoire en faveur de la Société des Etudes 

Japonaises, qui doit le publier dans son volume de 1880, je mets de nouveau à votre 
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disposition les colonnes de la Revue orientale et américaine pour tout autre travail de 

sinologie qu’il vous conviendrait de me communiquer.  

(’Eftersom Ni har ordnat med Ert mémoire till fördel för Sällskapet för japanska studier, 

som torde publicera det i sin volym för 1880, ställer jag på nytt till Ert förfogande 

spalterna i Revue Orientale et Américaine för varje annat sinologiskt arbete som det 

skulle passa Er att sända mig.’) (Rosny t. Strindberg 27/3 1880, Mörnerarkivet.) 

Han fortsatte i lika översvallande ton med att utbedja sig nyheter om Strindbergs 

fortsatta studier, arbeten och projekt vilka han med förtjusning skulle meddela 

Sällskapet för japanska studier varifrån Strindberg inom kort skulle få den senaste 

publikationen. 

Två år senare skrev en bitter Strindberg till Henri Cordier: 

Probablement Vous pouvez me donner quelques renseignements sur le sort de mon 

Mémoire, lu dans l’Académie des Inscriptions il y a quelques annés; la rédaction de la 

Revue Orientale et Américaine avait obtenu la permission de l’imprimer; quelque temps 

après, la Société des Études Japonaises vient m’avertir qu’elle a impétré la même 

permission de la dite rédaction – et je n’en ai jamais entendu parler plus.  

(’Troligen kan Ni ge mig några upplysningar om min mémoires öde, uppläst i Académie 

des Inscriptions för några år sedan; redaktionen för Revue Orientale et Américaine hade 

fått tillåtelse att trycka den; någon tid därefter underrättade mig Société des Études 

Japonaises att det hade erhållit samma tillåtelse från nämnda redaktion – och jag har 

aldrig hört talas mer om saken.’) (Brev 21, s. 133; Strindberg t. Cordier 5/4 1882; om 

Strindbergs förbindelser med Cordier före 1882 se Bennich-Björkman 2005, ss. 100–56.) 

Förklaringen till att tystnaden lägrat sig visar sig vara skäligen trivial. I själva verket var 

utgivningen av Mémoirer från sällskapet inhiberad åren 1880–83 vilket i sin tur 

förmodligen bottnade i att man saknade ekonomiska resurser att ge ut några. Den ovan 

nämnda Mémoires-volym III, tryckt 1884, anges omfatta åren 1880–84. Ett där inryckt 

protokoll över ett sammanträde 16 oktober 1884 har sitt särskilda intresse i 

sammanhanget. Där framgår att Rosny, »président de la Commission de Publication», 

redogjorde för de arrangemang som träffats med Maissoneuve Frères et Charles Leclerc 
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– bokhandlare som står som förläggare för volymen – om tryckning av sällskapets 

Mémoires (s. 271). Det var tydligen denna överenskommelse som gjorde det möjligt att 

äntligen ge ut en ny volym. 

Förberedelse för tryckning i Cordiers Revue de l’Extrême-Orient  
våren och hösten 1882. Publicering hösten 1883  

Cordier hade 1882 börjat ge ut en egen tidskrift för orientaliska studier, Revue de 

l’Extrême-Orient, och hade sänt Strindberg ett exemplar av det första numret. Det var i 

själva verket i ett tack för denna gåva som Strindberg berörde tystnaden från Sällskapet 

för japanska studier rörande sin uppsats. Givetvis hade han först artigt berömt Cordiers 

tidskrift – »que je viens de lire avec le plus grand intérêt et que je souhaite le succès 

qu’elle mérite» (’som jag just läst med största intresse och som jag önskar den framgång 

som den förtjänar’) – och en anledning till att han invigde Cordier i problemet med 

publiceringen av uppsatsen var naturligen att han i dennes nystartade organ såg en 

annan möjlighet att få sitt opus tryckt. I ett förkommet svarsbrev från slutet av april 

verkar Cordier ha nappat på den implicerade inviten, att döma av vissa formuleringar 

från Strindberg i ett nytt (bevarat) brev till Cordier den 8 maj 1882 (Brev 21, s. 133; 

enligt Bengtsson, s. 64, och Meidals kommentar i Brev 21, finns en anteckning av 

Cordier på Strindbergs brev 5/4 att det besvarats 27/4).  

I sitt brev 8 maj upplyste Strindberg Cordier om att det i manuskriptet som han 

överlämnat (»remis») till redaktörerna i Revue Orientale (i praktiken avsågs givetvis 

Rosny) fanns en lista över svenska manuskript som rörde Kina. »Si vous pouvez obtenir 

le mémoire de ces messieurs il est à votre disposition pour votre bibliographie.» (’Om ni 

kan få uppsatsen från dessa herrar, står den till Ert förfogande för Er bibliografi.’) 

(För den närmare innebörden i detta erbjudande från Strindberg se Bennich-Björkman 

2005, s. 135 ff.) Tydligen har Cordier så snart han fått denna skrivelse tagit brevkontakt 

med Rosny. I ett svar från Rosny den 17 maj – bevarat i Cordiers samling i L’Institut de 

France och tidigare ej känt i Strindbergsforskningen – heter det nämligen: 

Je ne sais si j’ai aucun mandat pour vous autoriser à publier dans votre Revue le travail de 

M. Strindberg, mais si cela depend de moi je le fais très volontiers. Votre lettre ne me dit 
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pas clairement si vous avez une copie nouvelle du mémorie, ou si ce que vous désirez 

c’est le manuscript qui m’avait été adressé originairement. Dans ce dernier cas, vous 

voudriez bien écrire à M. de Lucy-Fossarieu, secrétaire de la Société des Etudes 

Japonaises Boulev. Gouvion St Cyr, auquel je l’ai remis à la demande de M. Strindberg. 

(’Jag vet inte om jag har något mandat att bemyndiga Er att publicera i Er tidskrift M. 

Strindbergs arbete, men om detta beror på mig gör jag det mycket gärna. Ert brev säger 

mig inte klart om Ni har en ny kopia av uppsatsen, eller om det som Ni önskar är det 

manuskript som ursprungligen har adresserats till mig. I det senare fallet borde Ni skriva 

till M. de Lucy-Fossarieu, sekreterare i Société des Études Japonaises Boulev. Gouvon St 

Cyr, till vilken jag har översänt det på M. Strindbergs begäran.’)  

Som Rosny framställde saken för Cordier var det alltså på Strindbergs begäran som 

Rosny överlåtit publiceringen av uppsatsen till sällskapet medan Strindberg å sin sida i 

brevet till Cordier sköt fram sällskapet som initiativtagare i sammanhanget. Med 

kännedom om turerna i spelet på hösten 1879 förefaller nog Strindbergs uppfattning i 

sak stämma bättre med förloppet. Samtidigt har man anledning misstänka att det ytterst 

var Rosny som höll i trådarna och kommit på en smidig utväg att undgå det 

publiceringsuppdrag som emanerade från d’Hervey.  

Mot slutet av september 1882 skrev Cordier till Strindberg: 

J’ai demandé votre mémoire sur les relations politiques de la Suède avec la Chine à la 

Société d’Ethnographie et je l’ai fait immédiatement composer pour la Revue de 

l’Extrême Orient. Il paraît que les ratures ont été faites par M. le Marquis d’Hervey de St. 

Denys pour sa lecture à l’Institut. Je vous serai très obligé de me renvoyer les épreuves 

corrigées et avec les additions que vous jugerez à propos d’y faire.  

(’Jag har begärt Er mémoire över Sveriges politiska förbindelser med Kina hos Sällskapet 

för etnografi och jag har omedelbart låtit sätta upp det för Revue de l’Extrême-Orient. Det 

verkar som om strykningarna har gjorts av markis d’Hervey de St Denys för hans 

uppläsning i Institutet. Jag kommer att vara Er mycket förbunden om Ni återsänder till 

mig det rättade korrekturet tillsammans med de tillägg som Ni bedömer lämpligt att göra 

däri.’) (Cordier t. Strindberg 22/9 1882, Mörnerarkivet, III:46.) 
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Man noterar att Cordier något förbryllande anför Société d’Ethnographie, inte Société 

des Études Japonaises, som leverantör av manuset, möjligen beroende på att han 

betraktade det senare sällskapet enbart som »dotterbolag» till det förra. Ovan (s. 111) 

har redan kommenterats hänsyftningen i brevet på de vidlyftiga strykningarna i 

mémoiren. Tydligen har de korrektur som Strindberg nu fått, tillsammans med 

manuskriptet, endast innehållit en uppsättning av de textdelar som inte strukits av 

d’Hervey (jfr Bengtsson, s. 65). Detta framgår nämligen av Strindbergs upprörda – och 

snabba – reaktion till Cordier: 

 Quoique très reconnaissant de voir mon mémorie imprimé, je ne peut pourtant 

supprimer mon regret de le voir si abbrevié de facon que la plupart des faits intéressants 

soient eludés. Je comprends bien que les ratures son [!] executées par M. Le Marquis pour 

sa lecture, mais il doit être pénible pour moi de voir un mémoire »lu à l’academie étc.» 

transfiguré en un article juste pour un journal quotidien, d’autant moins que mes 

collègues savants aient attendu quelque chose d’extra ordinem après les notices répondus 

sur mon fameux mémoire. 

 

 Or, si Vous insistez à imprimer l’article dans cet état comme ci-inclus, il faut qu’on 

change le titre en  

Extrait d’un Memoire 

etc. 

 (’Ehuru mycket tacksam att se min mémorie tryckt, kan jag likväl inte undertrycka 

min ledsnad över att se den så förkortad att de flesta intressanta fakta är förbigångna. Jag 

förstår visst att strykningarna har utförts av M. Markisen för hans uppläsning, men det 

torde bli pinsamt för mig att se en mémoire »uppläst i akademien etc.» förvandlad till en 

artikel passande för en dagstidning, så mycket mindre som mina lärda kollegor ha väntat 

något extra ordinem efter de spridda notiserna om min berömda mémoire. 

 

 Men, om Ni insisterar på att trycka artikeln i bifogade tillstånd, måste man ändra titeln 

till  

Utdrag ur en memoire 

etc.’)  
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(Brev 21, s. 137; Strindberg t. Cordier 27/9 1882.) 

Tydligen har detta brev åtföljts av rättat korrektur av det uppsatta (»ci-inclus») men 

troligen utan några tillägg från Strindbergs sida. I ett svarsbrev från Cordier i början på 

oktober heter det nämligen: 

Je désire au contraire que votre article soit imprimé in extenso et c’est pour cela que je 

vous avais prié dans ma lettre précédente de rétablir sur les placards les fractions du texte 

qui avaient été supprimées. Je vous envoie donc une épreuve en laquelle je vous prie de 

faire vos additions et de me les renvoyer le plus tôt possible.  

(’Tvärtom önskar jag att Er artikel trycks in extenso och det är därför som jag bad Er i 

mitt föregående brev återställa vid strykningarna de partier av texten som hade 

undertryckts. Jag sänder Er alltså ett korrektur i vilket jag ber Er göra Edra tillägg och 

återsända dem till mig så snart som möjligt.’) (Cordier t. Strindberg 2/10 1882, 

Mörnerarkivet, III:47; jfr Brev 21, s. 137.)  

I själva verket hade ju Cordier ingalunda i sitt tidigare brev bett Strindberg återställa de 

strukna partierna utan endast mera vagt uppmanat honom göra lämpliga tillägg. Man har 

därmed skäl tala om en reträtt från Cordiers sida efter Strindbergs utbrott av förtrytelse. 

På detta reagerade Strindberg med följande lapidariska skrivelse:  

Il ne me reste que Vous renvoyer le manuscrit, le texte étant trop long pour être inséré 

dans les épreuves. (’Det återstår för mig endast att återsända manuskriptet till Er, då 

texten är för lång för att införas i korrekturet.’) (Brev 21, s. 137; Strindberg t. Cordier 

11/10 1882.) 

Strindberg sände nu alltså tillbaka manuskriptet till Cordier att användas för 

kompletterande uppsättning på tryckeriet. Tydligen har Cordier i ett ej bevarat brev 

under senare delen av november skickat ett nytt korrektur med text som täckte hela 

manuskriptet, tillsammans med själva manuskriptet som efter denna resa tur och retur 

Stockholm-Paris nu uppenbarligen stannade kvar i Stockholm hos Strindberg. Den 30 

november sände Strindberg tillbaka rättat korrektur, tillsammans med ett kortfattat 
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följebrev: »En remettant les épreuves par la poste, je prend la liberté de Vous priér tirer 

quelques exemplaires à part sur mes frais. / Excusez Monsieur mon empressement» 

(’Återsändande korrekturet med posten, tar jag mig friheten att be Er göra några 

särtryck på min bekostnad. / Ursäkta min brådska’) (Brev 21, s. 137 f.).  

Uppsatsen inflöt mot slutet av årgång 1882 av Cordiers tidskrift men detta nummer 

verkar ha utkommit först hösten 1883, dvs. ett år efter de här relaterade 

korrekturomgångarna (Notice sur les Relations de la Suède avec la Chine et les pays 

Tartares depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, Revue de l’Extrême-Orient. 

Première Année. Tome Premier, Paris 1883, ss. 499–522). Det särtryck av uppsatsen 

som Strindberg utbett sig hos Cordier i november 1882 utkom också efterhand, hur 

långt efter distributionen av tidskriftsnumret är ovisst. Det är producerat från samma 

sats som trycket i tidskriften men har ompaginerats (ss. [1]–24) och försetts med eget 

omslag och titelblad som upptar uppgift om förläggare (samma som för tidskriften: 

Ernest Leroux) och publiceringsår 1884. Det tycks ha utbjudits i boklådor i både Paris 

och Stockholm (Looström) (enl. brev till Branting 12/4 1884; Brev 4, s. 154). 

Först i april 1884 fick Strindberg exemplar av broschyren i sin hand – han befann sig 

då i Ouchy i franska Schweiz – och blev mäkta uppspelt. Det var i själva verket hans 

debut som författare på fransk botten och gav flyt åt hans välkända drömmar om att 

»erövra» Paris. Han underlät inte heller att sprida kunskap om broschyren till höger och 

vänster. När han sände ett exemplar till Carl Larsson (10/4) hette det att det inte var 

meningen att vännen skulle läsa hans dåliga franska »men du skall se att jag är ’tryckt i 

Paris’. Om fem år skall jag vara känd (= nerskälld) i Paris! Vill du tro det! Det är den 

grymmaste hämd jag kan ta på åsnor och oxar! Den är raffinerad!» (Brev 4, s. 110). 

Beträffande tidpunkten för utgivandet av broschyren angav Strindberg själv i ett par av 

breven hösten 1883: »en liten skrift som i December kom ut i Paris» (till Carl Larsson 

10/4 1884); »Det utkom i fjor höstas en bok af Aug. Sg kallad Relations de la Suède 

avec La Chine etc.» (t. K.O. Bonnier 20/5 1884). Men denna uppfattning strider mot 

årtalet 1884 på titelbladet av granskade exemplar och mot uppgiften hos den rimligtvis i 

saken väl insatte Henri Cordier i hans bibliografi Bibliotheca Sinica (1:a ed., vol. 2, 

1885; col. 1236): »Il a été fait un tirage à part de cette notice (’Det har gjorts ett särtryck 

av denna notice’): Paris, Ernest Leroux, 1884, br. in-8, pp. 24.». Beträffande 

publiceringen i Cordiers tidskrift som givetvis föregått broschyren och sannolikt ägt 
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rum just hösten 1883 hävdade Strindberg på 1890-talet att han aldrig varit medveten om 

den publiceringen (jfr Bennich-Björkman 2005, s. 156 not 97). 
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»Ur Anteckningar om De Svenska Fångarnes öden 
efter Slaget vid Pultava» 

Egenhändigt manuskript till denna uppsats finns som doss. 13 i den kapsel i 

Vetenskapsakademien där manuskript till en rad andra av Strindbergs asiatiska studier 

bevarats. Texten, skriven på båda sidorna av 7 blad i folio, omfattar 14 sidor paginerade 

1–14 (enligt Berendsohn, s. 49 vattenstämpel 1877). Längst upp pag. 1 möter rubriken 

»Anteckningar / om / De Svenska Fångarnes öden efter / Slaget vid Pultava», följt av en 

passus inom klammer: »Dessa bidrag efter tryckta och otryckta förut ej begagnade 

källor till Svenska Historien äro endast ämnade att utgöra supplement till de kända 

arbetena af Fryxell, Ennes, Sander, och A. F. (Hist. Bibl. 1877, Hft 3.)» Tillsammans 

med manuskriptet ligger i dossiéen två blad med några nedkastade rader av Strindbergs 

hand som har att göra med rubrik och placering i tidskriften. Texten på det ena bladet är 

uppenbart utkast till ovan citerade rubrik på pag. 1 men med en intressant variant 

rörande huvudrubriken: »Carl XII:tes Krigare i Ryssland och Asien / efter slaget vid 

Pultava.» Texten på det andra bladet lyder: »Lämpligast en anspråkslös plats / Under / 

Strödda Meddelanden.» I manus pag. 1 längst upp till vänster finns infört en icke 

egenhändig markering »Strödda Meddelanden / 9.» Och i tidskriften möter vi 

Strindbergs uppsats just i en avdelning med rubriken »Strödda Meddelanden. / IX». 

Rubriken i trycket överensstämmer med ovan citerade rubrik i manus pag. 1 bortsett 

från att »Ur» tillfogats före »Anteckningar» och att »efter tryckta och otryckta förut ej 

begagnade källor till Svenska Historien» försvunnit. I sammanhanget bör noteras att i 

doss. 13 finns ett opaginerat blad (vattenstämpel 1886 enligt Berendsohn) som endast 

upptar titelvarianten »Svenska Fångarne i Sibirien». Vattenstämpeln visar att Strindberg 

prövat denna variant först när han mot slutet av 1880-talet ett slag återupptog sysslandet 

med sina asiatiska forskningar. 

Längst ned på sidorna i manuskriptet – i enstaka fall i marginalen på sidan – möter 

noter avseende texten på resp. sida. Manuskriptet är prydligt men innehåller en hel del 

mindre ändringar i den löpande texten – såsom byte av ord – och även några längre 

strykningar eller inskott. En jämförelse mellan manuskriptet och första trycket av 

uppsatsen i Historiskt Bibliotek. 5, 1878, tr. 1879, ss. 495–507, visar att det med all 
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sannolikhet fungerat som tryckmanus. Vissa smärre avvikelser kan förklaras som 

ändringar gjorda i korrektur. 

En särskild kommentar kräver formuleringen i rubriken att uppsatsen endast skall ses 

som »supplement» till en rad tidigare framställningar. De tre första av de åsyftade 

arbetenA är officeren B.A. Ennes (1764–1841), Biografiska minnen af Konung Carl 

XII:s krigare, 1818–19, Anders Fryxell (1795–1881), Berättelser ur svenska historien, 

främst del 27 med kap. »Krigsfångarne», och konsthistorikern Fredrik Sanders (1828–

1906) doktorsavhandling i Uppsala Om Carl XII:s krigare under fångenskapen i 

Ryssland efter slaget vid Pultawa till freden i Nystad, 1857. Det fjärde arbetet av 

signaturen »A.F.» med titeln »Om Svenska Krigarne efter Pultava-slaget» var infört ss. 

403–38 i D. 4. 1877 (tr. 1878) av Historiskt Bibliotek, dvs. närmast föregående del till 

den del 5. 1878 där Strindbergs uppsats publicerades. Bakom signaturen »A.F.» dolde 

sig enligt uppgift i Svensk bokkatalog 1876–85 (s. 32) en Alfr. Fredenberg, tydligen 

identisk med kaptenen vid Västmanlands regemente Alfred Fredenberg (1816–90) som 

senare utgav ett verk i svensk militärhistoria. Man kan notera att »A.F.» i sin uppsats 

flitigt hänvisar till Ennes och Sander men också till Fryxell. Vad nu gäller Fryxell 

spelade som bekant denne som historiker en svåröverskattad roll för Strindberg (se t.ex. 

Stockenström 1971, främst om Fryxells betydelse för Strindbergs syn på Karl XII, 

ss. 22–25, 33; jfr Gunnar Olléns kommentar i SV 47, s. 288 ff.). 

Huvuddelen av uppsatsen är disponerad som en serie presentationer av samma 

karolinska officerare som Strindberg behandlat i franska avhandlingen, liksom där med 

tonvikt på deras »lärda» insatser. I revy passerar Lorentz Lange, Peter Schönström, Joh. 

Christ. Schnitzker, Johan Renat. Strahlenberg har inte tilldelats ett eget avgränsat avsnitt 

men i stället förekommer upplysningar om honom genom praktiskt taget hela uppsatsen. 

Genomgående har framställningen om personerna utvidgats eller fördjupats med 

ytterligare stoff.  

Det inledande partiet utskiljer sig genom att inte anknyta till persongalleriet i franska 

avhandlingen. Här presenteras i stället anteckningar gällande vardagslivet under 

fångenskapen i Tobolsk, gjorda i en almanacka 1719 främst av hovkamreraren Carl 

Müller Stenhagen adlad von Stenhagen 1743 (1661–1749). Strindberg kunde här 

utnyttja otryckt handskriftsmaterial som fanns på KB dit det förvärvats 1851 efter en 

brukspatron Iverus. I arbetsmaterialet i VA-kapseln finns två blad (6:17r, v; 18r, v) fulla 
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med excerpter ur hela almanacksserien ifråga – den sträcker sig över åren 1709–22 – 

jämte relevanta biografiska notiser. 

Också det avslutande partiet utskiljer sig till viss del genom att uppmärksamma flera 

arbeten om fångar i Sibirien och förhållandena överhuvud i denna provins som inte alls 

eller endast avlägset berör persongruppen i franska avhandlingen. Dit hör t.ex. Der 

Reussische Robinson eine wahre Geschichte (1781) av tysken Johann Christian Schmidt 

(manus pag. 12; trycket 1879 s. 505; texten s. 58). Till de flesta av dessa inslag möter 

underlag i arbetsmaterialet (5C:15v; 6:12v, 13r, 14r, 16v). 

I förbindelse med analysen av hur Strindberg i den franska avhandlingen behandlat 

olika enskilda karoliner – såsom Lange, Strahlenberg, Schönström och Renat – har 

redan uppmärksammats de utvidgningar eller ändringar som sedan inträdde i Ur 

Anteckningar om De Svenska Fångarnes öden efter Slaget vid Pultava (se ovan 

s. 139 ff.). Dessa noteringar skall här inte upprepas. Endast vid en aspekt finns skäl att 

dröja något.  

Som påpekats i avsnittet om Lange (se ovan s. 121) gjorde Strindberg omfattande 

excerpter ur skotten John Bells journal över sina ryska resor, främst som deltagare i den 

ryska ambassaden till Peking 1719. Dessa excerpter avsåg i hög grad Bells möten med 

fångna svenska officerare vilka emellertid endast summariskt omnämns i den franska 

avhandlingen, förmodligen därför att Strindberg bedömde att de saknade intresse för 

fransk publik. I Ur Anteckningar tog han naturligt nog däremot ordentligt tillvara det 

han samlat av detta slag ur Bell (manus pp. 5–6; trycket 1879 s. 499; texten s. 50 f.). 

I en struken passage i manus (pag. 5) introducerar han Bell med följande fanfar: »I mera 

lifliga färger [än Lange] skildrar dock John Bell (engelsk läkare) sin resa hwilken han i 

sällskap med Lange företog 1715 [fel för 1719]. Några utdrag ur densamma [– – –] 

skola tjena till att belysa de Svenska Fångarnes belägenhet och sinnesstämning [– – –].»  

Parallellt gav en annan källa möjligheter att redovisa ytterligare glimtar ur de 

svenska fångarnas liv vid möten med en förbifarande resenär. Det gällde den kinesiska 

diplomaten Tu-Li-Chens journal över sin resa i Ryssland 1712–15. Som påpekats i 

förbindelse med den franska avhandlingen (se ovan s. 116) lyckades Strindberg först 

sedan han sänt manus av denna till Paris i maj 1878 genom Cordier få tag i ett exemplar 

av G.T. Stauntons fullständiga översättning till engelska av journalen, utgiven 1821. 

Enligt brev från Cordier den 6 juni 1878 hade denne då sänt boken och Strindberg 
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returnerade den 25 juli »le livre précieux de Staunton, enfermant mes plus vives 

reconnaissances» (’Stauntons dyrbara bok, inneslutande mina livligaste tacksägelser’) 

(Brev 21, s. 59 f.).  

I manus till Ur Anteckningar (pag. 9 f.; texten s. 56) kunde Strindberg nu införa 

översättningar till svenska ur Stauntons engelska version (med sidhänvisningar dit) av 

Tu-Li-Chens berättelse vad gällde kinesens kontakter med svenska officerare i 

Makofsky och Tjumen. I Mörnerarkivet finns i behåll blad med de excerpter på 

engelska ur Staunton som Strindberg hade som förlaga till dessa översättningar 

(III:211). Tidigare – i Framtidsuppsatsen och i den franska avhandlingen – hade han 

därvidlag endast haft som underlag torftiga och delvis missvisande notiser i det 

sammandrag han mött i den ryska källpublikationen Sammlung Russischer Geschichte. 

Stillatigande har han samtidigt passat på att eliminera sitt eget tidigare misstag att låta 

kinesen träffa på svenskar också i Nerschinsk (jfr ovan s. 117). Från kinesens andra 

möte med Gagarin i Tobolsk, efter besöket hos Törgöterna, har Strindberg med hjälp av 

Staunton gett ytterligare detaljer i förhållande till franska avhandlingen rörande vad 

Gagarin anförde om bl.a. tsar Peters framgångar i kriget mot Sverige.  

Att mera exakt fastställa när Strindberg påbörjade och avslutade sitt manus till 

uppsatsen har visat sig svårt. Veterligen finns arbetet med det inte omtalat i kända brev 

från honom. Inte heller verkar hans lån från KB ge några säkra ledtrådar. Man kan dock 

notera att han i mitten på augusti 1878 tog John Bells Travels from St. Petersburg in 

Russia to diverse parts of Asia. 1–2 (1763) på hemlån (Lindström 1990, s. 24). Vidare 

ger Strindbergs användning av Stauntonboken viss hjälp fast av begränsad räckvidd. 

Citaten ur boken är redan från början inlagda i den löpande texten i manuskriptet vilket 

visar att åtminstone de senare sidorna av detta (pp. 9–14) inte kan ha nedskrivits förrän 

boken anlänt från Paris, dvs. i mitten på juni 1878. Ett bidrag till dateringen ger också 

kontakten med Cordier rörande ett annat inslag i uppsatsen som redan omtalats i kapitlet 

om den franska avhandlingen vid utredningen rörande Abulghasi-krönikan (ovan 

s. 140 f.) Den 25 juli 1878 bad Strindberg om hjälp att identifiera en svensk officer som 

omtalades i titeln på en liten skrift om det tatariska Buchariet (Brev 21, s. 60). Cordier 

svarade den 13 augusti att han inte kunnat finna namnet. Denna kontakt, och dess 

negativa utfall, finns noterad pag. 8 i manus men inte i den löpande texten utan i en not 

längst ned på sidan. Detta innebär att åtminstone en del noter införts i manus tidigast i 
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mitten på augusti 1878. Det lilla man vet via här nämnda omständigheter jämte 

allmänna överväganden talar för att Strindberg författat åtminstone huvuddelen av 

uppsatsen tidigast sommaren 1878 och troligast under sensommaren. 

Det vetenskapligt ambitiösa organet, Historiskt Bibliotek, där uppsatsen 

publicerades, hade existerat från 1875, de två första åren i bokform, sedan som tidskrift 

1877–80 (Lundstedt 2, nr 561). Totalt utkom sju delar varav två (del 3 och 4) något 

förvirrande på titelbladen hänförs till samma år (1877). Biblioteket kan betraktas som en 

föregångare till den välkända – alltjämt pågående – Historisk tidskrift som började utges 

1880 av den då stiftade Svenska historiska föreningen. Utgivare och redaktör av 

Historiskt Bibliotek var Carl Silfverstolpe (1840–99), tjänsteman vid Riksarkivet från 

1867 (om honom se artikel i SBL 157, 2003, s. 207) och trycktes hos P.A. Norstedt och 

Söner. Uppsatsen finns införd (ss. 495–507) i vad som Svensk Bokhandelstidning 1879 

nr 11 betecknar som »Häfte 3. Femte delen. 1878» och omfattande ss. 353–515 jämte 

olika appendix numrerade med romerska siffror 65–130. I bokhandelstidningen är häftet 

registrerat som utkommet först veckan 6–12 mars 1879. Det har avslutat »D. 5. 1878» 

av biblioteket och bör ha tryckts först i början av 1879 medan de två tidigare häftena 

utkommit i juni och december 1878 (Svensk Bokhandelstidning, 8/6 nr 23, resp. 7/12 nr 

49, 1878). 

Särtryck av uppsatsen är kända. Det bör noteras att goda förutsättningar för hantering 

av särtryck av uppsatser i tidskriften skapades redan vid den ursprungliga pagineringen. 

Varje sida har nämligen getts två nummer, inplacerade i motsatta övre hörn av sidorna, 

den ena siffran giltig för löpordningen genom hela volymen, den andra begränsad till 

den enskilda uppsatsen. Strindbergs uppsats uppvisar därmed en dubbel paginering 

redan i det ursprungliga trycket: dels 496–505 i sidornas yttre hörn, dels 2–13 i de inre 

hörnen (den inledande sidan saknar enligt vanlig praxis paginasiffra). 

Som redan nämnts (ovan s. 142) finns ett särtryck bevarat i Mörnerarkivet. Detta 

exemplar är taget från samma sats som trycket i tidskriften och utan ombrytning. På 

särtrycket i Mörnerarkivet har Strindberg skrivit in en del kommentarer (avser främst 

Strahlenberg och Renat) och någon ortografisk ändring. Dessa kommentarer förefaller – 

som redan påpekats – vara införda tidigast 1882. I varje fall har de inte utövat någon 

påverkan på omtrycket i Kulturhistoriska Studier 1881 som i stort troget följer 

förstatrycket 1879 frånsett några obetydliga ändringar i typografin. Dock bör noteras att 
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»ödmjukhetstoposet» i tidskriften inom parentes i rubriken om att bidraget endast var 

ämnat att utgöra supplement etc. utgått. Vidare har en lång not om Strahlenbergs bok 

1730 (och om den där bifogade kartan) bortredigerats (jfr nedan), troligen för att 

undvika dubbleringar i förhållande till den särskilda uppsats om Strahlenberg som också 

ingick i volymen.  
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»Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta 
och beskrivning över Asien» 

Egenhändigt manuskript till denna uppsats finns i VA-kapseln (doss. 14). Den löpande 

texten är skriven på båda sidorna av 6 blad i folio (enligt Berendsohn, s. 49 

vattenstämpel 1876, 1877). Rubriken inskriven överst pag. 1 lyder »Philip Johan v. 

Strahlenberg. / Och / Hans Charta öfver Asien». På ett särskilt omslag (opag. folioark) 

är skriven variantrubriken »Strahlenberg och Hans Karta / öfver / Sibirien». 

Vattenstämpel 1886 för bladet (Berendsohn) visar att varianten prövats först under 

senare delen av 1880-talet (jfr ovan s. 243 om liknande variant gällande Ur 

Anteckningar etc.). I en av VA-kapselns dossiéer med arbetsmaterial till de asiatiska 

uppsatserna möter utkast till ett mindre parti i uppsatsen (5C:6v; avser främst 

manussidorna 5 och 8).  

Talrika större och mindre ändringar uppträder i manuskriptet. Noter och inskott är 

som regel inte införda på sidorna i den löpaNde texten utan återfinns på särskilda 

opaginerade blad och ark. Manuskriptet har med all sannolikhet fungerat som 

tryckmanus 1879. Det visas bl.a. av att det första av bladen med text till noter och 

inskott längst upp innehåller ett avsnitt med anvisningar »Till Sättaren!» om att 

asterisker i manus är nottecken men skall bytas ut mot siffror etc.  

Innan Strindberg i uppsatsen kommer in på Strahlenberg ger han som inledande 

bakgrund en exposé över de lärda insatser som andra karoliner gjort. I praktiken möter 

vi därmed här än en gång Schönström, Lange, Schnitzker och Renat i nu nämnd ordning 

(manus pag. 1; trycket 1879 ss. 1–2). Det nära beroendet till framställningen i den 

tidigare uppsatsen Ur Anteckningar belyses drastiskt av hur Strindberg kunnat 

rationalisera produktionen av manus. På det första bladet med noter har han klistrat upp 

spaltkorrektur av den löpande texten i Ur Anteckningar rörande dels Lange (där s. 4; 

28 rader), dels Renat (där s. 10; 23 rader). Dessa har han gjort till noter (trycket s. 1 

not 3, resp. s. 2 not 2) i den senare uppsatsen, med endast obetydliga ändringar i texten. 

Samma grepp har han också tillämpat längre fram i manuskriptet då han vid 

diskussionen av dateringen av olika faser i Strahlenbergs arbete med sin Asienkarta 

finner anledning beröra Leidenboken 1726 och Abulghasi-problematiken. På ett blad i 

not- och inskottsserien har han klistrat upp 35 rader korrektur av löpande text ur 
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Schönströmavsnittet i Ur Anteckningar (s. 7), med utredning om denna problematik, 

och låtit det bli underlag för en not i den nya uppsatsen (manus pag. 6; trycket 1879 

s. 7 not 1).  

Huvudtemat i uppsatsen är att försöka övertyga om att Strahlenberg som kartograf i 

sin samtid gick i täten främst vad gällde viktig kunskap om »Asiens nordöstliga udde 

med Kamtschatka» (texten s. 26 ff.). I sin tidigare här flitigt åberopade studie 1977 i 

Strindbergs kartografiska forskningar har lärdomshistorikern Staffan Rune tagit 

ställning till dessa anspråk för Strahlenbergs räkning. Han har bl.a. jämfört hur två 

1900-talsforskare bedömt Strahlenberg, nämligen engelsmannen J.F. Baddeley 1919 

(om honom se ovan s. 161 ff.) och ryskan M.G. Novljanskaja 1968 (om henne se ovan 

s. 126). Rune konstaterar att den senare skattar Strahlenberg betydligt högre än 

Baddeley (Rune, s. 166). Rune menar för egen del att Strindbergs argumentering för att 

Strahlenberg föregripit en annan kartograf (De l’Isle med en karta publicerad 1723) är 

ihålig då den bygger på det godtyckliga antagandet att Strahlenbergs tidiga 

kartversioner från 1715 och 1718 i här relevant avseende var identiska med hans 1730 

publicerade (Rune, s. 165).  

Emellertid förefaller Rune här överdrivet kritisk till Strindberg. Novljanskaja har 

stödd på gediget källmaterial utrett de invecklade turerna i Strahlenbergs kartprojekt 

(ss. 24 f., 35–37, 52–54). Den första versionen berövades honom i samband med en 

brand i Tobolsk 1715 men genom kontakter i Moskva uppmuntrades han återuppta sin 

verksamhet med utsikt att kunna sälja en ny version till engelska köpmän i Moskva för 

200 dukater. När denna nya version ett par år senare var klar togs den visserligen i 

beslag i augusti 1717 av guvernören i Sibirien Gagarin som samtidigt förbjöd svenskar i 

Tobolsk att utföra nya landkartor – den precisa tidpunkten för detta ingripande framgår 

ej av Novljanskaja men anförs här efter anteckningar i en dagbok av Strahlenbergs 

medfånge Leonard Kagg (publ. i Historiska handlingar del 24, genom A. Lewenhaupt, 

1912, s. 244). Men Strahlenberg hade i praktiken i behåll ett annat exemplar av samma 

version som han halvtannat år senare – då Gagarin avsatts från sin maktposition och 

avrättats – vågade sända till Moskva.  

Vid det laget hade de ursprungliga beställarna av kartan försvunnit från staden och 

den lämnades därför tillsvidare i förvar hos statssekreterare Josias Cederhielm (1673–

1729), en av de ledande i den stab svenskar i Moskva som tsar Peter anförtrott centrala 
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delar av administrationen av den karolinska hären i rysk fångenskap. Genom 

förvecklingar som här kan förbigås kom kartan 1721 i händerna på en förmögen rysk 

köpman Pjotr Müller som gärna ville förvärva den. Innan Cederhielm lämnade Moskva 

efter fredsslutet sommaren 1721 sålde han för Strahlenbergs räkning men utan dennes 

vetskap kartan till Müller för 100 dukater. Med köpet var förknippad en förbindelse att 

Strahlenberg i framtiden inte skulle vidta några åtgärder att få kartan utgiven. Sedan 

Müller skänkt kartan till tsar Peter såg man raskt till att främst nyheter rörande Kaspiska 

havet och Kamtjatka i förhållande till äldre kartor användes av I.B. Goman vid en 

kartutgivning i Nürnberg på tsarens uppdrag 1723. Först när Strahlenberg anlände 

vintern 1723 till Moskva på sin hemresa ur fångenskapen fick han klart för sig att kartan 

gått ur hans händer. Under vistelsen i Moskva sökte han övertala Müller att arbeta för 

uppskjutning av publiceringen utomlands, med argumentet att han efter färdigställandet 

av kartan 1717 vunnit nya insikter som först borde inarbetas. Sedan han misslyckats i 

sina försök beslöt han enligt egna uppgifter att helt avstå från kartarbetet i framtiden. 

Emellertid skall han ha repat nytt mod efter hemkomsten då många manade honom att 

fortsätta. Han fick tydligen därefter ganska snabbt Müller med på att mot återfående av 

de 100 dukaterna annullera förbindelsen att Strahlenberg skulle avstå från att söka få sin 

karta utgiven. Men givetvis kunde inte denna överenskommelse omintetgöra effekterna 

av Gomans och hans efterföljares användning av Strahlenbergs innovationer rörande 

Kamtjaktka i deras kartutgivning på 1720-talet, givetvis utan kreditering av rätt 

upphovsman. Novljanska framhåller att Strahlenberg uppmärksammade förhållandet 

och antyder en bitterhet över det. Och Strindberg har, även utan full tillgång till den 

ryska forskarens rika källmaterial, sett tillräckligt för att kunna dra relevanta slutsatser. 

För att göra Rune rättvisa bör framhållas att samtidigt som han beskyller Strindberg 

för »godtyckliga antaganden» är han beredd att medge att Strindberg har rätt när denne 

hävdar att Strahlenbergs karta 1730 i sin framställning av Tjuktjerlandet, Kamtjatka och 

den nordöstliga kustlinjen överensstämde bättre i både detaljer och helhet med 

verkligheten än De l’Isle 1723 (och den tidigare Nicolaus Witsen). Liksom att det fanns 

skäl att som Strindberg poängtera att Strahlenberg via sin orientering i ryska källor hade 

klart för sig långt före Bering (1728) att det fanns ett sund mellan Asien och Amerika 

(jfr Novljanskaja, s. 48). Eller som Strindberg uttrycker det att Bering »på visst sätt 

gjorde gjord gärning» (texten s. 30).  
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Bland de ändringar som Strindberg gjort i manus förtjänar noteras att han vid 

citerandet av tre »inskriptioner» vid topografiska enheter på Strahlenbergs karta – det 

gäller de två öarna Nya Sibirien och Prinsens av Wales ö samt »på Ishavet utanför 

Indigirkas och Kolymas mynningar» – ursprungligen nöjt sig med att återge dem i 

Strahlenbergs latin. Sedan har han via inskott (till manus pp. 7 och 10) i stället gett 

översättningar till svenska (texten s. 29 f.). Det förtjänar noteras att i det bevarade 

arbetsmaterialet till uppsatsen finns en kartskiss (6:11) avseende de nordöstliga 

kustområdena av Asien, med Kamtjatka. I praktiken visar det sig vara en 

sammanställning av olika bitar i Strahlenbergs karta 1730. Bl.a. har Strindberg därifrån 

på skissen överfört två av de nämnda »inskriptionerna» på latin 

I ett inskott har också översatts till svenska det utdrag om karolinerna i Sibirien från 

Fontenelles éloge över tsar Peter 1725 som Strindberg tidigare utnyttjat i den franska 

avhandlingen. I Strahlenberguppsatsen får utdraget tjäna som »utgångspsalm». Utdraget 

finns redan den löpande manuskripttexten (pag. 12) men där med bibehållande av 

originalets franska språkdräkt. 

Två längre passager har försvunnit i trycket 1879. Den ena strukna passagen (manus 

pag. 9; 17 rader) följer på en slutsats att Strahlenberg haft »fulla bevis för sin uttalade 

övertygelse [– – –] att Asien och Amerika icke sammanhängde, ett förhållande som man 

alltid antagit, men som Bering än i dag anses hava först bragt till visshet» (texten s. 30): 

Strahlenberg visste sålunda mer om Asiens gränser än hans samtida och efterverlden har 

dock numera svårt att tillvinna den blygsamme endast af forskarens oegennyttiga 

nitälskan drifne mannen någon större och ärofullare plats i geografiens historia. Här 

skulle möjligen kunna göras den invändningen att Strahlenberg, som utkom först 1730 

med sin karta, skulle kunna ha tillgodogjort sig några af Behrings redan 1728 började 

upptäcktsresor. Mot detta talar den af vännerna 1726 utgifna Leydenkartan; och huru stor 

Ryssarnes okunnighet var i sitt lands geografi bevisas deraf att Czar Peter år 1717 under 

sin vistelse i Holland fattar beslutet om att låta undersöka huruvida sund fans emellan 

Ostkap och Amerika, det vill säga 70 år efter sedan Deschnew rest sjövägen från Kolyma 

till Anadyr. 
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Den andra strukna passagen (manus pag. 10; 9 rader) uppträder inom parentes efter att 

Strindberg berättat om hur den svenska löjtnanten Ambjörn Molin på uppdrag av 

Sibirienguvernören Gagarin kunnat bekräfta vad korpralen Henric Busch redan några år 

tidigare rapporterat (i princip att Kamtjakta inte landmässigt hängde ihop med Amerika; 

texten s. 30): 

(I alla händelser framgår tydligt vid jemförelser mellan den tidens kartarbeten att 

Strahlenbergs eger så betydliga företräden och vittnar om en sådan sakkännedom att man 

förvånas öfver det obetydliga erkännande man gifvit honom. G.F. Müller måste mot sin 

vilja erkänna att S:s’ karta var den bästa på sin tid, men tillägger att han som rest med 

densamma i handen haft tillfälle att se dess många fel.) 

Ytterligare ett större ingrepp kan noteras gällande den centrala sakfrågan i uppsatsen när 

och hur kunskap etablerats om att Nordostasien och Nordamerika inte hängde samman. 

Men detta fall är tekniskt mera komplicerat än de två som återgivits ovan. På sid 11 i 

manus finns ett långt citat (översatt till svenska) ur noterna i Histoire Généalogique des 

Tartars etc. (Leiden 1726) vilka Strindberg ju menade härstammade från Strahlenberg. 

I senare delen av citatet heter det bl.a. »Man har hittills trott, att Asien sammanhängde i 

nord-ost med Nord-Amerika och att av denna orsak det var omöjligt att komma ifrån 

Ishavet in uti La Mer Orientale, men sedan Kamtschatka upptäcktes, vet man positivt att 

Amerika icke sammanhänger med Asien [– – –].» (texten s. 32). Efter »Man har hittills 

trott» har Strindberg gjort följande tillägg i marginalen: »Detta är icke sant, ty alla 

geografer ända sedan Plinius hafva trott att förhållandet var tvertom. Nordenskiöld 

uppger samma oriktighet i sin ’Framställning’». Hela tillägget har först »annullerats» 

med ett vertikalt streck men därpå har »återställningspunkter» satts ut kring alla rader 

utom den avslutande meningen om Nordenskiöld som överkorsats. Det kan alltså verka 

som om Strindberg i ett stadium stannat för att behålla tillägget bortsett från påpekandet 

om Nordenskiöld – att låta det senare utgå kan ha förestavats av lätt insedda taktiska 

skäl. Emellertid har tillägget i sin helhet försvunnit i trycket 1879. 

Strindbergs studie om Strahlenberg och hans karta presenterades för offentligheten 

vid ett sammanträde den 15 februari 1879 i den geografiska sektionen av Svenska 

sällskapet för antropologi och geografi. Sällskapet hade bildats i mars 1873 och från 
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1875 utgett en tidskrift kallad Tidskrift för antropologi och kulturhistoria. I december 

1877 skedde en viktig omorganisation av sällskapet genom att det uppdelades i två 

sektioner, en för antropologi och en för geografi, samtidigt som man ändrade namnet till 

Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Förändringen påverkade också 

sällskapets publiceringsverksamhet. Under 1878–80 utgav man separata serier av 

tidskriften, en för respektive avdelning. Bakom den starka markering av geografisk 

forskning som förändringarna signalerade torde i hög grad ha legat A.E. Nordenskiöld 

som från denna tidpunkt började utöva ett starkt inflytande i sällskapet (för sällskapets 

uppkomst, organisation etc. se Olof Ljungström, Oscarisk antropologi. Exotism, 

förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn, 2002 [diss. i idé- och 

lärdomshistoria], främst ss. 59–62, 76–79, 105–06; för tidskrifterna jfr Lundstedt 2, 

nr 518).  

I februari 1878 hade – efter långvarigt förberedelsearbete – öppnats en etnografisk 

utställning i Arvfurstens palats vid Gustaf Adolfs torg. Den innebar en storsatsning från 

sällskapet, med arkeologen och etnografen Hjalmar Stolpe (1841–1905) som en av 

pådrivarna. Det förefaller knappast vara någon överdrift om han betecknas som 

huvudansvarig för den (om utställningen och Stolpes relation till den se Ljungström, 

s. 116 ff.). I juni 1878 publicerades en pepprad recension i Nya Dagligt Allehanda av 

Strindberg rörande främst katalogen över expositionen. Han listade ett antal fel i 

uppgifterna om prov på kinesiska böcker och tidningar, dvs. han passade på att 

demonstrera de kunskaper han nyligen förvärvat vid katalogiseringen av sådant tryck 

tillhörande KB och Göteborgs museum. Han avslutade med en kvalificerad giftighet om 

att katalogförfattarens »framställning av Kina» tycktes bygga på »källskrifter, 

synbarligen författade av opiihandlare eller vederlikar – således de allra opålitligaste!» 

(SV 4, ss. 361 ff., 441).  

Efter denna insats har Stolpe och hans krets knappast sett på Strindberg med blida 

ögon. Det kan därför te sig något överraskande att sällskapet ett halvår senare är villigt 

att fungera som medium till offentligheten för Strindbergs presentation av Strahlenberg 

och dennes karta. En viktig förutsättning därvidlag var nog den från 1878 genomförda 

uppdelningen i två sektioner. Stolpe fungerade 1879 som sekreterare i den 

antropologiska sektionen men i den geografiska bekläddes samma post av en annan 

person, geologen och statistikern Elis Sidenbladh (1836–1914; för honom se art. i 
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Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. 7, 1954; SBL 156, 2003). Enligt ett 

referat från sammankomsten lördagen den 15 februari 1879 i Aftonbladet den 17 

februari samma år ägde den rum »i lantbruksakademiens sessionsal» – Sidenbladh var 

ledamot av akademien från 1876 – och »var talrikt besökt». Av referatet framgår att det 

inte var Strindberg som föredrog sitt opus utan Sidenbladh. Efter att ha redogjort för en 

geografisk upptäckt som nyligen gjorts i Norra Ishavet avslutade enligt referatet 

Sidenbladh sammankomsten på följande vis: 

 I anledning häraf erinrade föredraganden om äldre tiders bidrag från svensk sida till 

kunskapen om dessa trakters geografi och framför allt om det nu ett och ett halft sekel 

gamla, på sin tid epokgörande arbete af kaptenen vid Södermanlands regimente Philip 

Johan von Strahlenberg, hvilken använde sin 13-åriga fångenskap i Sibirien efter slaget 

vid Pultava att insamla materialer till en beskrifning och en karta öfver norra Asien, som 

visar sig stå ofantligt långt framom sina föregångare. En fotolitografi af ett i k. biblioteket 

befintligt exemplar af denna märkliga karta förevisades. Efter meddelandet af några 

biografiska notiser om Strahlenberg († 1747) uppläste föredraganden derefter en af e.o. 

amanuensen i k. biblioteket Aug. Strindberg författad uppsats, som på ett anslående sätt 

ådagalagde det i fråga varande kartarbetets många och stora förtjenster. 

Sällskapet utgav 1882 – alltså flera år senare – en volym Förhandlingar med protokoll 

över sammanträdena i båda sektionerna 1878–80 där man också möter en redogörelse 

för mötet den 15 februari 1879 (s. 29 f.). Beskrivningen av upptäckten i Norra Ishavet 

och större delen av stycket om Strahlenberg överensstämmer nästan ordagrant med 

referatet i Aftonbladet 1879. Eftersom sekreteraren rimligen svarat för det tryckta 

protokollet tyder den verbala överensstämmelsen mellan det och referatet i Aftonbladet 

på att också referatet stammade från Sidenbladh. Sista meningen i det 1882 tryckta 

protokollet avviker dock något från Aftonbladet 1879: 

Efter meddelandet af några biografiska notiser om Strahlenberg (död 1747) uppläste 

föredraganden derefter en af hr Aug. Strindberg författad uppsats: »Philipp Johann von 

Strahlenberg och hans karta öfver Asien» (se Geografiska sektionens tidskrift N:r 6). 
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Uppenbart förelåg Strindbergs uppsats enbart i manuskript vid Sidenbladhs uppläsning 

den 15 februari men har därefter relativt raskt – redan efter ett par månader – publicerats 

i tryckt form i angivet häfte (nr 6) av geografiska sektionens tidskrift, grafiskt 

producerad på Centraltryckeriet (»Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta öfver 

Asien. Teckning af August Strindberg. Föredragen i Geografiska Sektionen d. 15. Febr. 

1879. (Härjämte en karta).», Svenska sällskapet för antropologi och geografi / 

Geografiska sektionens tidskrift. Band I. 1979. N:r 6, 1879, ss. 1–12). I trycket följde på 

den svenska texten ett sammandrag på franska (s. 12; 29 rader). 

Enligt det tryckta protokollet (och det tidigare referatet i Aftonbladet) förevisade 

Sidenbladh vid sammanträdet en »fotolitografi af ett i k. biblioteket befintligt exemplar» 

av Strahlenbergs karta från 1730. Strindberg har redan i Ur Anteckningar en 

hänsyftning på vad som bör vara denna fotolitografi. I manus till uppsatsen (not till 

pag. 8) heter det om Strahlenbergs karta 1730 att den »är sednare reproducerad på 

General-Stabens Litografiska anstalt och väckte liflig uppmärksamhet vid geografiska 

kongressen i Moskwa 187». Ett tomrum för ifyllande av den sista siffran i årtalet är 

reserverat (tydligen var Strindberg vid skrivandet inte säker på det exakta året). I trycket 

1879 (s. 5 not 4) är formuleringen justerad: »Kartan är 1872 fotolitograferad af Säberg i 

Sthlm och väckte liflig uppmärksamhet vid utställningen i Moskwa.» Vid omtrycket i 

Kulturhistoriska Studier har hela den not om Strahlenberg där upplysningen ingår 

försvunnit. I trycket av Strahlenberguppsatsen i Geografiska sektionens tidskrift 

upplyses rörande den bifogade kartan (s. 1 not 1) att den »är en fotolitografi i hel skala 

af ett i Kongl. Biblioteket befintligt exemplar». Vid mätning av kartan i ett ex. av 

tidskriften i UUB kan måtten fastställas till ca 65 x 100 cm. I Strindbergs kommentar 

till s. 5 not 4 i det ovan nämnda särtrycket av Ur Anteckningar i Mörnerarkivet heter 

det: »Kartan fotolit. ånyo på General-Stabens Litogr. Anst. 1879 för Geogr. Sällsk.».  

Det manus Sidenbladh disponerade vid uppläsningen bestod troligen enbart av den 

löpande texten på de 12 paginerade sidorna medan noterna och inskotten – såsom t.ex. 

de nämnda översättningarna till svenska av citaten på latin och franska – på de särskilda 

opaginerade bladen (och arken) tillfogats senare av Strindberg, med sikte på 

tryckningen. Redan våren 1879 kunde Strindberg sända ett exemplar av den tryckta 

texten, med den bifogade kartan, till Cordier i Paris (Brev 21, s. 67). I tackbrev i juni 

samma år uttryckte den franske sinologen stor uppskattning av studien. I ett 1885 
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distribuerat häfte av sin bibliografi Bibliotheca Sinica, med notiser om Strahlenbergs 

vetenskapliga insatser, återgav han hela den franska sammanfattningen i Strindbergs 

uppsats (Bennich-Björkman 2005, ss. 105, 144 f.). 

Vid omtrycket i Kulturhistoriska Studier 1881 ändrades rubriken på uppsatsen till 

Philipp Johann von Strahlenberg, hans karta och beskrifning öfver Asien. Själva kartan 

bifogades inte men i en not (s. 10) påpekades: »En i fotolitografi utförd kopia af 

densamma medföljde geografiska sektionens tidskrift 1879 n:r 6, utgifven af svenska 

sällskapet för antropologi och geografi.». Hela den exposé över andra karoliners lärda 

insatser som inleder uppsatsen i trycket 1879 (ss. 1–3) har försvunnit liksom den långa 

noten längre fram om Abulghasi-problematiken (s. 7). Skälet till dessa strykningar är 

uppenbart att Ur Anteckningar ingick i samma volym – oförändrad övertagen från första 

trycket 1879 i Historiskt bibliotek – och att nämnda avsnitt i den ursprungliga versionen 

av Strahlenberguppsatsen var, som utretts ovan, delvis »inklipp» från Ur Anteckningar. 

Utan strykningar skulle alltså läsaren ha mött samma texter två gånger i samma volym. 

Frånsett nämnda förändringar följer omtrycket 1881 troget första trycket 1879.  
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»Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer  
[– – –] uppsatt av Ambjörn Molin» 

Som framgått av början på kapitlet om den franska avhandlingen (ovan s. 108) angavs i 

Kulturhistoriska Studier – i förbindelse med rubriken på den inledande uppsatsen – att 

de fem första uppsatserna i volymen var »utdrag» ur den franska avhandlingen. Till viss 

del kunde påståendet ha fog för sig rörande de fyra första på så vis att kärnan i dem 

återgick på inslag i det tidigare skrivna verket. Däremot måste det sägas helt sakna 

grund vad gäller den femte och sista uppsatsen som presenterade etnografiska 

iakttagelser från Nordostasien av karolinen Ambjörn Molin. Hans namn förekommer 

överhuvud inte i den franska avhandlingen utan dyker upp först i Ur Anteckningar. 

Strindbergs intresse för honom där hänger emellertid nära ihop med en annan karolinsk 

fånge Heinrich Busch som i motsats till Molin redan omnämnts i den franska 

avhandlingen. Han införs där på scenen i anslutning till Strahlenbergs kartläggning av 

Nordostasien: 

l’an 1713 un caporal suédois, ci-devant charpentier de marine, nommé Henrich Busch, fut 

envoyé à la presqu’île Kamtchatka où il construisit un bateau tout en bois de tremble et de 

bouleau, faute d’autre matière, et dans lequel il traversa le golfe de Kamtchatka. L’auteur 

remarque qu’il ne lui a fallu que six jours pour son retour. Comme on le voit, ce caporal 

touche à la grande découverte que fit Bering quelques années plus tard (1728).  

(’år 1713 sändes en svensk korpral, tidigare skeppstimmerman, vid namn Henrich Busch, 

till halvön Kamtjatka där han byggde en båt helt i trä från asp och björk i brist på annat 

material och i vilken han korsade Kamtjatkagolfen. Författaren anmärker att han inte 

behövde mer än sex dagar för sin återresa. Som man ser snuddade denne korpral vid den 

stora upptäckt som Bering gjorde några år senare (1728).’) (Texten s. 253.) 

Den stora upptäckt som Strindberg syftar på är »l’existence d’un passage entre Asie et 

Amérique» (’existensen av en passage mellan Asien och Amerika’) – det framgår direkt 

av den sammanfattning som han ger i marginalen till B-manus (pag. 9). Emellertid är 

det svårt att förstå att korpralens färd med båt från sibiriska fastlandet till Kamtjatka och 

tillbaka igen hade någon som helst relevans för den s.k. nordostpassagefrågan. Det 
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verkar inte heller hävdas i de två källor som Strindbergs framställning går tillbaka på. I 

huvudsak refererar han Strahlenberg – det är denne som åberopas som »författaren» – 

och man finner notisen i boken 1730 (s. 17). Men i en not (A-manus pag. 7) hänvisar 

Strindberg inte till Strahlenberg utan i stället till G.F. Müller i dennes serie av 

källpublikationer Sammlung Russischer Geschichte (del 3, 1758, ss. 102–04; om Müller 

och dennes serie se ovan s. 92). I motsats till Strahlenberg ger Müller vederbörande ett 

namn (Heinrich Busch) som Strindberg också infört i en not i A-manus (förnamnet 

försvenskat till Henrick) men sedan flyttat upp till löpande texten i B-manus (pag. 9) 

och i trycket 1883–84 (särtrycket s. 7). Müller menar att Strahlenberg misstagit sig om 

mannens antecedentia: han var egentligen holländare (från Hoorn) och hade 

ursprungligen tjänat som matros men senare låtit sig värvas till ryttare i ett svenskt 

kavalleriregemente och i den egenskapen hamnat i rysk fångenskap redan 1706 i 

Viborg.  

Müllers utredning om holländaren och hans Kamtjatkaresa bygger på ett möte med 

honom 1736 i Jakutsk där Busch enligt Müller då bodde sedan länge. Utredningen är 

utförlig och inger förtroende. Enligt vad Busch berättade för Müller hade han ingått i en 

trupp på 20 personer under en kosacks ledning som anlänt till Jakutsk i maj 1714 och 

därifrån gått vidare till Ochotsk vid kusten. Müller har redan från början klargjort att ett 

motiv bakom utsändandet av expeditionen var önskan hos ryska myndigheter att söka 

etablera en enklare och säkrare väg att ta sig till Kamtjatka än landvägen långt norrut 

där halvön hänger ihop med det sibiriska fastlandet. Först efter två år sommaren 1716 

hade expeditionen blivit färdig med byggandet av en båt lämpad att ta sig över till 

Kamtjatka med. Fortsättningsvis ger Müller en detaljerad skildring av olika turer och 

missöden vid denna seglats. Först sommaren 1717 återvände gruppen från Kamtjatka till 

Ochotsk på fastlandet. 

I Ur Anteckningar återkommer Busch (texten s. 58) varvid Strindberg citerar och 

refererar ur de två källor som han redan utnyttjat i den franska avhandlingen. Han 

påpekar att Müller korrigerar Strahlenberg (i samband därmed misstar Strindberg sig 

om orten där Müller träffat Busch och uppger Irkutsk i stället för Jakutsk). Men 

samtidigt verkar Strindberg inte alls ha tillägnat sig det väsentliga i Müllers berättelse 

utan upprepar påståendet i franska avhandlingen: »Denne corporal skulle sålunda 1713 

ovetande hava vidrört Berings stora upptäckt: att Asien och Amerika ej sammanhänga, 
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vilken upptäckt gjordes av B. först 1728.» Introduktionen av Ambjörn Molin i 

uppsatsen sker i det rapsodiskt hållna avslutande partiet där han presenteras som en av 

de svenska fångar som omnämnes i G.F. Müllers »Sammlung» och som »gjort sig 

bemärkta genom kunskaper och skicklighet»: 

 År 1716 företogos expeditioner till Kamtschatka och Ochotsk för att undersöka dessa 

trakter och verifiera en del uppgifter av äldre expeditioner som sökt finna den s.k. 

nordostpassagen. Bland kommenderade officerare befann sig även svenske 

skeppslöjtnanten Ambiorn Molyn vilken skulle i händelse av behov leda skeppsbyggeriet. 

(Texten s. 57 f.) 

I arbetsmaterialet (6:13r) möter en notering »Ambiorn Molyn löjtnant i flottan» 

hänvisande till Müllers Sammlung Russischer Geschichte, del 3, s. 106 där grundvalen 

för notisen mycket riktigt återfinns. Emellertid är Strindbergs referat av notisen föga 

rättvisande när han antyder att syftet med »expeditionerna» hade fokus på att verifiera 

tidigare uppgifter om nordostpassagen. Uppenbarligen drivs Strindberg vid 

snedvridningen av en önskan att passa in Molin i samma mönster som han redan 

tilldelat Busch. Enligt Müller skulle expeditionen i fråga – ledd av en överste Jeltschin – 

»verschiedene Untersuchungen um Kamtschatka herum anzustellen» (’utföra olika 

undersökningar rörande Kamtjatka’) som Müller också specificerar och där det 

svårligen låter sig fastställa något rörande frågan om nordostpassagen. Ett viktigt mål 

förefaller i stället ha varit att anknyta till och understödja de ännu pågående försöken 

från expeditionen påbörjad 1714 att etablera en sjöväg till Kamtjatka via Ochotsk. 

Molin omtalas också hos Strahlenberg – som kallar honom Mulyn – i god 

överensstämmelse med uppgifterna hos Müller att han skulle inom ramen för en större 

expedition ansvara för skeppsbyggeri: »nach dem Kamtschatkischen Meer-Busen 

wegen des Schiffbaues versendet ward» (’blev sänd till Kamtjatka-havsbukten för 

skeppsbyggande’) (s. 58; mera kortfattat s. 17). Strindberg har uppmärksammat 

omnämnandet och återger det så att Molin »skickades av Gagarin för att undersöka 

Kamtschatka» (texten s. 58). I sammanhanget kan för övrigt noteras att man i en dagbok 

från en annan svensk kavalleriofficer i Tobolsk Leonard Kagg (1682–1760) möter en 

uppgift helt i överensstämmelse med Strahlenbergs: 
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Den 15 juli [1716] om natten bortreste lieutnanten af Nårre Skåninga Ambiörn Molin från 

Tobolsko åth Camsiatki att bygga där skepp för Czaren. (Leonard Kaggs dagbok 1698–

1722 utg. genom Adam Lewenhaupt, Historiska handlingar. [– – –] Kungl. Samfundet för 

utgivande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. 24, 1912, s. 235.)  

Tydligen har Strindberg under författandet av Ur Anteckningar sökt spåra biografiska 

uppgifter om Molin och påträffat honom »såsom ryttmästare på Norra Skånska 

regementet» i A.J. v. Henels samtida ämbetskalender Det Anno 1729 florerande Sverige 

(1729) som Strindberg ofta refererar till. I arbetsmaterialet 6:12v möter också en 

notering rörande Molin av denna innebörd och i första trycket 1879 av uppsatsen har 

Strindberg i not 2 till s. 10 redovisat uppgiften. Emellertid ströks noten i omtrycket 

1881, möjligen därför att uppgiften hos Henel ju uppenbart verkade vara svår att förena 

med den från Müller hämtade och i samma text återgivna att Molin var »skeppslöjtnant» 

(hos Müller »löjtnant i flottan»). 

I Strahlenberguppsatsen återkommer Busch och Molin, nu sammanflätade med 

varandra på följande vis: 

År 1713 skickar denne [Gagarin] en svensk korpral Henrich Busch på upptäckter till 

Kamtschatka. Denne bygger sig därstädes ett fartyg av asp och björk och gick därmed 

verkligen över Kamtschatkiska havsviken från fasta landet och även tillbaka, på vilken 

återresa han blott använde sex dagar. Tyvärr hava vi ej kunnat erhålla närmare 

upplysningar om denna märkliga färd. Kom Henrich Busch till Amerikas fastland eller 

uppnådde han endast någon av Aleuterna? 

 För att verifiera Buschs uppgifter skickade Gagarin tre år senare en svensk löjtnant, 

vilken förut blivit använd som fästningsbyggare, Ambjörn Molin till samma trakter och 

bekräftar denne Buschs utlåtande rörande landets naturbeskaffenhet. (Texten s. 30.) 

Som synes verkar Strindberg nu ha släppt tanken på att Busch och Molins resor kunde 

beröra frågan om existensen av en fast förbindelse eller ej mellan Asien och Amerika. 

Som en slags ersättning uppträder ett annat hugskott, nämligen att Busch skulle ha 

deltagit i avancerade seglingar långt österut från Kamtjatka, möjligen rentav över till 

Alaska men i varje fall till Aleuterna. 
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Det lilla som står om Ambjörn Molin i Strahlenberguppsatsen från februari 1879 

torde rätt väl spegla vad Strindberg kände till om denne karolin när han reste ner till 

stiftsbiblioteket i Linköping i september samma år, närmast med sikte på att spåra 

Renatkartor (se ovan s. 148). Mest av en slump – kan man förmoda – stötte han 

emellertid i bibliotekets Benzelianska samling också på en handskrift innehållande 

etnografiska iakttagelser rörande en rad folkstammar i Nordostasien. Handskriften – 

som fortfarande är bevarad i biblioteket under signum G 7 – omfattar 32 blad 

paginerade 1–64. Emellertid finns ingen text inskriven på pp. 1–8. Texten på pag. 9 

börjar högst upp på sidan mitt i en mening, med beskrivning av den rika tillgång på all 

slags fisk och villebråd som gör det enkelt för dessa stammar att livnära sig. 

Framställningen fortsätter så fram t.o.m. pag. 64, hela tiden prydligt skriven i bläck med 

tysk-svensk skrivstil och av samma hand, utan några som helst ändringar.  

Därpå vidtar i samma band en annan handskrift – skriven på papper av samma sort – 

med sidor paginerade 65–84 av vilka dock pp. 82–84 är blanka. Texten pp. 65–81 

innehåller enligt (nuv.) chefen för biblioteket Mathias von Wachenfeldt »uppgifter 

rörande ett planerat arbete om ’Ottomansiska rijkets nu för tijden warande stat’». Längst 

ner pag. 81 finns angivelsen »Stockholm d. 1. October 1723. H. Olivecrona» (jfr om 

denne Olivecrona och projektet i fråga S.E. Bring, »Hans Perman Olivecrona och hans 

dagboksfragment från Konstantinopel 1709», Karolinska förbundets årsbok, 1913, 

s. 324 f.). Denna andra handskrift har samma formella egenskaper som den första; det 

verkar dock ovisst om de är skrivna av samma hand. Båda förefaller kunna 

karakteriseras som avskrifter. 

På insidan av främre pärmen till volymen med de två handskrifterna finns fästad med 

lack i de båda övre hörnen en papperslapp med den titel på den första handskriften som 

Strindberg kom att ta fasta på och själv använda. Texten där är skriven i en helt annan 

»modernare» skrivstil – latinsk-fransk – än de två följande handskrifterna. I princip 

samma uppgifter som på lappen förekommer i en 1793 tryckt förteckning över 

bibliotekets handskrifter in folio som kyrkoherden Petrus Kylander (1737–93) – vid 

denna tid flitigt verksam som uppordnare av biblioteket – svarat för (Linköpings 

Biblioteks Handlingar. Första Delen, 1793, s. 38): 
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 XXXVII 

 Ryttmästarens vid Norra Skånska Regementet Ambjörn Molins berättelse om de slags 

Tartarer, eller åtminstone i stora Tartariet boende, som han träffat längst Nord-Ost i 

Asien. 21 ark. 

 På Ärkebiskop Eric Benzelii begäran upsatt 1725. 

Det signum (XXXVII) Kylander anger överensstämmer med det äldre med bläck 

skrivna signum som återfinns på insidan av främre pärmen längst upp till vänster på den 

aktuella handskriftsvolymen (dock med ett »B» adderat till den romerska siffran). 

Påfallande är att Kylander inte nämner något om den kortare handskriften som följer på 

den etnografiska berättelsen,  

Såsom en hyllning till Nordenskiöld och Palander vid deras triumfartade ankomst till 

Stockholm i april 1880 på Vega efter deras genomförande av nordostpassagen: 

verkställde Strindberg en utgåva av hela den etnografiska berättelsen. I inledningen 

(texten s. 203) till denna attribuerade han anteckningarna till Ambjörn Molin utifrån de 

uppgifter i dels själva handskriften dels Kylanders katalog som här redovisats: 

Handskriften utgöres av 64 [skall vara 32] blad fol., av vilka tyvärr de 4 första fattas.  

 Finnes i Linköpings Biblioteks Handlingar upptagen under den titel här begagnats och 

vilken i handskriften endast förekommer på en lös lapp. (Sign. XXXVII B; nysign. G. 7.) 

Rimligen bör Strindberg ha blivit något överraskad över att påträffa en berättelse av 

renodlad etnografisk karaktär knuten till en person som han tidigare mött i källorna 

endast som en officer med kompetens att bygga skepp. Möjligen kan man också spåra 

en viss tveksamhet bakom attribueringen i hans första publicistiska rapport om fyndet 

som skedde i Nya Dagligt Allehanda den 14 januari 1880 under rubrik »Den äldsta 

svenska beskrifning öfver tschuktscherfolket». Han upprepade där endast de uppgifter 

om Molin som han redan redovisat i Strahlenberguppsatsen och tillade: 

Detta är allt hvad undertecknad vet; kan någon upplysa mera, vore det glädjande. Om 

handskriften är original, kan ej nu avgöras, då icke en rad af Molins hand varit att jemföra 
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med och ifriga forskningar, både i Benzelianska samlingen i Linköping och v. 

Engeströmska i K. biblioteket i Stockholm, ej lemnat önskadt resultat. 

Den etnografiska texten ifråga utmärks av en relativt klar logik i framställningen av 

olika sidor hos den rad av stammar eller folk som författaren – »jaget» i texten – har 

kunskap om (de kallas ofta »nationer»). Han avslutar med att anföra deras namn – det är 

totalt fråga om tolv – och ungefärliga antal, varvid den senare uppgiften ofta förknippas 

med hur många som är »skattlagda» under antingen ryssar eller kineser (s. 28; om ej 

annat framgår avser citaten och sidhänvisningarna här och i det närmast följande 

trycket, inte handskriften). Antalet är starkt växlande. I en klass för sig står jakuterna – 

»öfwer 100 000 skattlagde Männer» – medan det om flera andra som tunguser, koraker 

och annadirsker heter ett par tusen eller några tusen. Den minsta uppgivna siffran avser 

juccagirer med »allenast 300 man skattlagde». Gången i beskrivningen är i grova drag 

att författaren börjar med tillgången på födoämnen (s. 7), övergår till religion (ss. 7–10), 

samhällsskick och socialpsykologiska drag (ss. 11–13), familjeliv (s. 13), bostäder 

(s. 14), matlagning (s. 15), äktenskapsseder (ss. 15–16), hantverk eller snarast frånvaron 

av sådant (ss. 17–18), kläder och utsmyckning av utseendet (ss. 19–21), seder och bruk 

(ss. 21–23), frekvens av olika temperamentstyper (ss. 23–25), sjukdomar (s. 25), världs- 

och livsåskådning (ss. 25–26).  

I stort gör författaren anspråk på att karakterisera de tolv »nationerna» generellt 

men någon gång stannar han vid en namngiven enskild, främst då han uppfattar den 

som i något avseende avvikande. Sålunda framhåller han att »Gillakij» – som bor nära 

Kina – är de enda som har hantverkare men att dessa är »Excellente Smeder» (s. 17). 

I förbindelse med temperamentstyper framhäver han hur få dråp som förekommer och 

hur allmänt fridsamma dessa folk är. Men samtidigt ger han exempel på att man kan slå 

bakut om man blir provocerad av ryssar – ryssar och ryskt inflytande skildras 

överhuvud genomgående i mörka färger som en destruktiv faktor i dessa »goda» 

hedningars liv. För ett utförligt berättat exempel svarar »Jucagerii» som slutligen tar 

hämnd för alla övergrepp (ss. 23–24). Beträffande »Tunguserna» framhålles att de är 

»dät aldra storhjärtigaste och Genereusaste» folket och att de har »Ryssarne uthi fult 

Positur attaquerat och dem underlagt» (s. 25). 
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En annan av de tolv nationerna uppmärksammar författaren utförligt i förbindelse 

med klädedräkt och utsmyckning av utseendet. Det är »Ziuckzier» (ss. 19–21; den 

anförda stavningen i trycket s. 19 men i handskriften pag. 44 rad 13 »Zuchzier»). På den 

avslutande nationslistan s. 28 förekommer stammen under namnformen »Schuchtier» – 

rimligtvis är det fråga om samma folk – och det heter där »Många tusende under ingens 

lydno». Strindberg identifierade »nationen» ifråga som tjuktjerfolket, bosatt på den 

halvö som utgör den nordostligaste spetsen på Asien, vid Berings sund. Partiet om 

»Ziuchzierna» har en påtagligt pittoresk prägel. Dels får man veta att folket pryder sig 

genom att ersätta utbrutna eller utfallna tänder med att »fastläka» stora fågelklor på 

bägge kinderna så att de liknar vildsvin och vidare att en del öppnar huden på ansiktet 

och händerna men också på andra kroppsdelar och strör in finkrossat kol så att det 

bildas »underlige Caracterer och Figurer» (tydligen fråga om någon typ av tatuering). 

Dels berättas en burlesk historia om hur en »gammal anseenligh Man» (s. 20) besökt 

författarens koja varvid dennes skojfriske dräng inbillat den gamle att en tennskål på 

trefot och med två grepar i själva verket tjänade som huvudbonad. Gubben hade blivit 

så förtjust att han köpte skålen till högt pris och dessutom några dagar senare ville 

förvärva också locket till den. 

Tjuktjerfolket var högaktuellt i svenska media sommaren och hösten 1879 på grund 

av att Vega på senhösten 1878 försmädligt nog blivit infrusen i isen utanför halvön, helt 

nära den hägrande passagen genom Berings sund. Under de händelselösa 

vintermånaderna uppehöll expeditionen livliga kontakter med grupper ur halvöns 

befolkning och lyckades fördriva en del av tiden med etnografiska studier av tjuktjerna: 

av deras språk, verktyg och vapen, mat och dryckesvanor, klädedräkt, bostäder etc. Det 

var också genom förmedling av tjuktjer som efter lång fördröjning rapporter från 

Vegamännen i deras isolerade vinterkvarter slutligen trängde fram till civilisationens 

utposter i Sibirien och kunde stilla oron över vad som hänt dem. Efter de första 

lakoniska livstecknen till Dickson i Göteborg (en av sponsorerna) i mitten av maj 1879 

blev efterhand den svenska allmänheten väl underrättad genom utförliga brev från 

främst Nordenskiöld och Palander. Den första skörden nådde Sverige lagom till 

midsommarhelgen 1879 och en andra i början av augusti. Tidningarna tävlade om att 

sprida innehållet i breven. Och där var tjuktjerna och deras liv av lätt insedda skäl 

tacksam materia, med appell till »human interest» på ett annat sätt än meteorologiska 
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iakttagelser och mätningar av jordmagnetism (jfr Bennich-Björkman, Strindberg och 

Nordenskiölds japanska bibliotek, 2007, s. 14 ff.).  

Det var i detta läge Strindberg i Linköping stötte på den etnografiska handskriften 

attribuerad till Ambjörn Molin. Förmodligen blev den högintressant för honom i samma 

ögonblick som han där upptäckte ett parti som verkade handla om tjuktjerna och 

dessutom hade en pittoresk-burlesk prägel. Betecknande nog är det enbart detta parti 

han låter publicera i den nämnda artikeln i Nya Dagligt Allehanda i januari 1880. Det 

föregås av en kortfattad presentation av Molin och handskriften i sin helhet och 

dessutom följande ingress: 

 Alldenstund tschuktscherna torde vara de, som nu närmast för stunden kunna hava 

något grand intresse för oss, skola vi, för deras skull, som tagit del av de beskrivningar, 

vilka varit synliga angående desse Nordenskiölds och hans följeslagares vinterkamrater, 

meddela några utdrag ur den gamle karolinens iakttagelser, gjorda på platsen. De få icke 

ringaktas, dessa meddelanden, om de ock förefalla naiva, ty de äga även ett större intresse 

än det, att de äro svenska: de äro bland de äldsta originaluppteckningar om 

tschuktscherne man känner. För att göra läsningen möjlig måste texten »normaliseras» 

begriplig på vår yngre svenska. (Texten s. 63.) 

I brev strax efter fyndet till vännen Stuxberg – på väg hem med Vega efter 

nordostpassagen – betonade Strindberg på liknande vis dels anknytningen till tjuktjerna, 

dels skildringens vördnadsbjudande ålder: 

 P.S. Vid forskningar i Linköpings bibliotek har jag nyligen funnit en beskrifning 

(etnografisk) öfver Koriäker, Tchutscker o.fl. folk i Nordostligaste Asien. Mannen var 

Ryttmästare på Skånska Kavalleriet och beordrades på Undersökningar uppåt 

Kamtschatka 1716 under sin fångenskap i Sibirien. Hans beskrifning är således äldre en 

herrarnes. Möjligen kommer den att utges som festskrift till Er hemkomst. Den är 26 blad 

folio! (24/9 1879; Brev 2, s. 82.) 

Ursprungligen hade Strindberg tänkt sig att genom bibliotekarien Segersteen i 

Linköping få handskriften avskriven därnere och kopian uppsänd till Stockholm. Men 
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då det visade sig kunna bli en långdragen historia lånades handskriften upp till KB på 

kortare tid, tillsammans med Renatkartan. Den 13 oktober 1879 kvitterade Strindberg ut 

lånet på KB. (Strindberg t. Segersteen 14/9 och 1/10 1879, Brev 2, ss. 79, 84; 

Segersteen t. Strindberg 27/9 och 10/10 1879, i Mörnerarkivet; lånebeställningar [1/10] 

och kvitton, Brev 21, s. 74). Vem som sedan utförde kopieringen i Stockholm är okänt. 

I en artikel från 1910 om sina förbindelser med Nordenskiöld uppger Strindberg att 

»nuvarande Överbibliotekarien E. Dahlgren hjälpte med läsningen» (SV 71, s. 143) 

vilket i och för sig inte verkar osannolikt – den med Strindberg jämnårige E.W. 

Dahlgren (1848–1934) var kollega med honom på KB och de verkar vid denna tid ha 

haft goda relationer. Men den sena artikeln om Nordenskiöld uppvisar åtskilliga grova 

minnesfel – t.ex. att handskriften var »hittad av Elof Tegnér i K.B.» (s. 143) – varför 

man inte gärna kan lita på att uppgiften om Dahlgrens assistens är korrekt. 

I varje fall vände sig Strindberg nu åter till sekreteraren Sidenbladh i geografiska 

sektionen av Antropologiska sällskapet – som han gjort i början på året beträffande 

Strahlenberguppsatsen – för att bekantgöra fyndet av såväl den etnografiska 

handskriften som Renatkartan. Sammanträdet i sektionen den 15 november ägnades helt 

åt olika rapporter med anknytning till Vega och därvid inte minst rörande tjuktjerna, 

såsom en hemsänd avhandling av Nordenskiöld själv, Bidrag till kännedom om 

tschuktschernas lefnadsvanor. I Aftonbladets referat den 18 november av 

sammankomsten omtalas bland annat följande inslag: 

Sedan åtskilliga af tschuktscher förfärdigade teckningar, äfvensom ett par dylika af 

expeditionens medlemmar förevisats, samt dr Sidenbladh framlagt det äldsta svenska, af 

en vid Pultava fången svensk krigare författade arbete om tschuktscherna äfvensom på en 

nordasiatisk karta från samma tid, hvilka båda arbeten insändts af biblioteksamanuensen 

Strindberg [– – –].  

I det först 1882 tryckta protokollet över sammanträdet har, som tidigare påpekats, 

Renatkartan bortredigerats. Däremot möter där en fyllig presentation av den 

etnografiska handskriften som ju under mellantiden publicerats: 
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Efter uppläsandet af denna afhandling [Nordenskiölds om tjuktjernas levnadsvanor] och i 

sammanhang dermed förevisade sekreteraren Sidenbladh den veterligen äldsta svenska 

beskrifning öfver tschuktscher-folket, författad af ryttmästaren vid Norra Skånska 

kavalleriet Ambiörn Molin, en af fångarne efter slaget vid Pultava, hvilken under sin 

fångenskap i Sibirien deltog uti expeditioner till Kamtschatka, som för geografiska och 

etnografiska ändamål företogos på befallning af guvernören Gagarin. Handskriften, 

tillhörig Linköpings bibliotek, förevisades för sällskapet och har sedermera blifvit 

utgifven af hr Aug. Strindberg, under titel: »Berättelse om de i Stora Tartariet boende 

Tartarer, som träffats längst nordost i Asien, på Ärkebiskop E. Benzelii begäran uppsatt 

af Ambjörn Molin 1725», Sthlm 1880. (Svenska sällskapet för antropologi och geografi. 

Förhandlingar 1878–1880, tr. 1882, s. 35.) 

Rimligen var det inte handskriftsoriginalet som Strindberg hade lämnat till Sidenbladh – 

detta fick enligt lånevillkoren inte avlägsnas från KB – utan den därifrån gjorda 

avskriften som alltså bör ha varit klar senast vid mitten av november 1879. Denna 

avskrift som sedan på vintern eller våren 1880 bör ha tjänat som tryckmanus för 

festskriften till Vegamännen verkar inte ha bevarats. 

Av artikeln i Nya Dagligt Allehanda i januari 1880 lät Strindberg redigera ut ett 

särtryck (8 sidor) där rubriken ändrats till densamma som finns på den senare 

festskriften. (Observationerna rörande det sällsynta särtrycket baseras på granskning av 

ett ex. som finns i UUB, Raritetsavdelningen.) Ändringen av rubriken i förhållande till 

artikeln i tidningen har nödvändiggjort en konsekvensändring av första stycket. Frånsett 

detta verkar särtrycket ha tryckts från samma sats som artikeln i tidningen. I ett brev till 

Stuxberg i mitten på mars 1880 bifogade Strindberg ett ex. av särtrycket med 

kommentaren: »Till Nordostpassagens hemkomst utkommer som festskrift af Sg. den 

förr omnämnda Tschucktserhandskriften. Se bilagan» (15/3; Brev 2, s. 117). Och 

Stuxberg bekräftade mottagandet från Nürnberg den 20 mars: »Tack för Din Molinska 

broschyr och Ditt senaste bref af 14de dennes, hvilka båda jag mottog i går afton i 

München just som jag stod färdig att skynda till jernvägsstationen för att resa hit.» 

(Ep S 53b, KB).  

Festskriften försåg Strindberg med en inledning på två sidor som främst återgav vad 

han kände till om Molin. Det visar sig då att han i stort stod kvar i samma kunskapsläge 
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som då han skrev Ur Anteckningar och Strahlenberguppsatsen. Den enda nya källa han 

kunde komplettera med (texten s. 201) är en notis som han nu funnit i Ennes om Molin 

som där upptas inom gruppen löjtnanter i Norra skånska kavalleriregementet. Och 

notisen är torftig: »hemkom ur fångenskapen i Tobolski 1722 och fick Ryttmästare 

caracter. Hade Lieutnants indelning vid Majorens Compagnie, då han dog 1731» 

(uppgifterna återfinns hos Ennes s. 186; i arbetsmaterialet i VA-kapseln möter 6:9r en 

avskrift av dessa uppgifter som notisen återgår på). Däremot citerar och refererar 

Strindberg frikostigt från de källställen hos Strahlenberg och G.F. Müller, som han 

tidigare begagnat sig av, med bibehållande av tyskan i citaten. Därvid uppträder ett 

grovt meningsstörande avläsnings- eller tryckfel i citatet från Strahlenberg med »Viel» 

(’mycket’) i st. f. det rätta »Vieh» (’boskap’).  

Det mest anmärkningsvärda i inledningen är Strindbergs sätt att vantolka den 

framställning hos Strahlenberg som han ändå direkt citerar. Denne skildrar hur Molin 

1716 »mit seiner Russischen Convoy» (’med sin ryska konvoy’) beger sig i väg från 

Jakutsk i östlig och sydöstlig riktning mot »dem Kamtschatkischen Meer-Busen» 

(’Kamtjatka-havsbukten’), dvs. det som numera brukar kallas Ochotska havet. Efter 

hand kommenterar Strindberg: »Molin har alltså färdats landvägen till Kamtschatka och 

måhända även undersökt Tschukotskoi Noss, såvida han icke träffat de tschuktscher han 

beskriver under dessa vandringar söderut» (texten s. 202). På samma sätt talas det i Nya 

Dagligt Allehanda-artikeln om att Strahlenberg i sin bok 1730 nämnt några 

omständigheter under Molins »färd genom jakuternes område, då expeditionen gick 

landvägen till Kamtschatka» (texten s. 201). Uppenbarligen menar Strindberg med 

»landvägen till Kamtschatka» vägen dit via det område långt norrut där halvön hänger 

ihop med fastlandet. Men om denna äldre väg kunde det ju inte alls vara fråga när man 

från Jakutsk gick åt sydost mot kusten. Det skulle ju också varit fullständigt i strid mot 

expeditionens allmänna uppgifter och inte minst Molins speciella uppdrag som 

skeppsbyggare (jfr ovan). Redan i det anförda brevet till Stuxberg i september 1879 

förekommer en formulering som verkar spegla samma missuppfattning om 

expeditionens rörelse efter uppbrottet från Jakutsk. Strindberg talar där om att Molin 

»beordrades på Undersökningar uppåt Kamtschatka 1716» (kursiv här).  

Emellertid har Strindberg tydligen uppfattat att hans tolkning av Strahlenberg kom i 

konflikt med Müllers framställning att expeditonen endast resulterade i en »liten resa till 
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ön Schantar» vid Amurflodens mynning (dvs. man hade överhuvud inte rört sig över till 

Kamtjatka). Strindberg kommenterar: »Denna uppgift hänger dock icke tillsammans 

med Strahlenbergs, vilket dock icke hindrar att den senares måste tros då han, i motsats 

mot Müller, som har sina uppgifter i sista hand, har sina i första» (texten s. 202). 

Troligen har Strindberg hamnat i sin vantolkning av Strahlenberg vid försök att 

förstå hur Molin kunnat komma i kontakt med tjuktjerfolket vid sin expedition 1716. 

Sådana kontakter blev först möjliga om man stakade ut en färdväg till Kamtjatka för 

honom via landförbindelsen i norr.  

Det har framgått att Strindberg visste föga om den kavalleriofficer Ambjörn Molin 

vilken uppgavs 1725 ha nedtecknat den etnografiska berättelsen, därtill uppmanad av 

Eric Benzelius d.y. som vi tidigare mött i samband med de Renatska kartorna. Genom 

sökning i litteratur och register som senare tillkommit går det att relativt enkelt något 

komplettera kunskapen om Molin. Enligt Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. 

Biografiska anteckningar, 1921, Andra delen, s. 459, var han född i Stockholm 1682, 

kom i tjänst 1702 och passerade olika grader i Norra skånska kavalleriregementet 

(korpral, reg. adjutant 1705, kornett 1707, sekundlöjtnant 1708). Efter att ha blivit 

fången vid Perevolotjna 1709 hemkom han i juli 1722, fick ryttmästares karaktär 1723 

och dog 1730. Lewenhaupts uppgift om dödsår skiljer sig som synes från Ennes (1731) 

och ter sig mera pålitlig med tanke på kvalitén hos Lewenhaupts åberopade källmaterial 

(riksregistratur, regementschefens skrivelser, lönelikvidation från riksens ständers 

kontor).  

Enligt register till Storkyrkoförsamlingens i Stockholm dopbok 1623–1717 (SSA) 

döptes Ambjörn Molin 3/11 1682 som son till kommissarie Magnus (Måns) Molin. 

Kommissarien bör ha bott i Gamla stan senast från 1670 och fram till åtminstone 1686 

eftersom registret också redovisar dop för fyra äldre syskon 1670–80 och ett yngre 1786 

(fyra flickor och en pojke). Kommissarien synes på 1690-talet ha varit välbeställd. 

»Ambernus Molinus» visar sig nämligen ha blivit inskriven vid Uppsala universitet den 

24 januari 1691, utrustad med egen informator, nämligen den småländske 

bondestudenten Magnus Lacherus (1659–99) som på våren samma år promoverades till 

fil. magister. Molin uppges vara 8 år, ha sitt ursprung i Stockholm och fadern heta 

Magnus. Informatorn lät senare prästviga sig (1696) och dog som kyrkoherde i 

Skärstad, mellan Gränna och Huskvarna. (Upsala Universitets matrikel. Första bandet. 
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1595–1700, utg. 1900–11, s. 336; P.G. Vistrand, Smålands nation i Uppsala. I. 1637–

1844, 1894, s. 119; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne. 7, 1932, s. 289.)  

Vid konfrontation mellan referenser och resonemang i de etnografiska 

anteckningarna om folken i Nordostasien å ena sidan och den visserligen tills vidare 

begränsade kunskap vi har om kavalleriofficeren Ambjörn Molin inställer sig en viss 

skepsis till påståendet att anteckningarna härrör från honom. Det har redan framgått att 

Strindbergs föreställning om att Molin rört sig i trakterna av tjuktjerhalvön vid 

expeditionen 1716 helt saknar grund. En vidare grund för skepsis är att anteckningarna 

genomgående tycks förutsätta att författaren tillbringat många år i de vidsträckta 

områden där de olika folken levde utspridda och rest runt i regionen. Ingenting är känt 

om att Molin under sin fångenskap – enligt Ennes placerad i Tobolsk – varit inkopplad 

på uppdrag som kunnat ge en naturlig bas för sådan verksamhet. Ytterligare ett skäl att 

ifrågasätta attribueringen är att resonemang och reflexioner speglar ett inte ringa mått av 

dåtida akademisk bildning. Därvidlag är det onekligen en intressant omständighet att 

Molin verkligen visar sig ha varit inskriven vid Uppsala universitet. Men samtidigt vet 

vi tillsvidare ingenting om hur denna kontakt vid åtta års ålder utvecklade sig och vad 

den i sak innebar. I varje fall verkar det tydligt att Molin från det han var ca 20 år gått in 

i en distinkt militär karriär. Det bör emellertid noteras att Strahlenberg ett par gånger 

omnämner Molin till Erik Benzelius efter hemkomsten 1723 – det finns bevarade åtta 

brev i Linköpingsbiblioteket från Strahlenberg till dåvarande professorn i Uppsala 

1723–25 vilka innehåller många intressanta upplysningar om Strahlenbergs pågående 

arbete med sin karta och därmed förbundna texter (dessa brev ej utnyttjade av 

Novljanskaja i hennes här tidigare flitigt åberopade avhandling). Det framgår där (brev 

30/1 1723 och 4/1 1724) dels att Strahlenberg umgås med Molin i Stockholm, dels att 

han till Benzelius förfogande översänder kopior av material som Molin lämnat in till 

honom. Däremot är det oklart vad materialet har för närmare karaktär. 

Festskriften – med texten satt i en slags frakturstil som uppenbarligen var vald för att 

harmoniera med den ålderdomliga svenskan – noterades i Svensk Bokhandelstidning 

(1880, nr 21) som utkommen på bokmarknaden först under vecka 13–19 maj. Efter 

angivande av författarnamn (Ambjörn Molin) och titel på skriften fortsätter notisen på 

följande vis: »[Utg. af Aug. Strindberg]. Stor 8:o, 28 s. Sthlm, J. Seligmann & C:i, 

Uppl. 101 ex., 1.50.» Emellertid måste skriften ha förelegat tryckt senast några dagar 
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före Vegas ankomst till Stockholm den 24 april. Redan den 20 april kunde Strindberg 

nämligen till Jacob Grot i Petersburg sända:  

2 exemplar af en högst märklig liten skrift – kanske den äldsta beskrifning – på autopsi 

grundade – om Tschuktscherna. Jag fann handskriften i fjor i Linköpings Bibliotek och 

har nu utgifvit den i 100 exemplar såsom helsningsskrift till de hemvändande Vega-

fararne. (Brev 21, s. 85.) 

I brev den 26 april till Stuxberg hälsade Strindberg den andre »välkommen till 

hembygden» – det dröjde ytterligare några dagar innan de två vännerna personligen 

möttes – och undrade samtidigt: »Har Du fått min festskrift? Skön typografi?» (Brev 2, 

s. 132). Det hade tydligen Stuxberg eftersom han tackade för den i brev 29 april, dock 

utan att kommentera vare sig innehåll eller typografi (Ep S 53 b, KB). Foto av främre 

omslaget på det exemplar som Stuxberg erhöll finns återgivet hos A. Ollfors, August 

Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning (1987, s. 101). 

Förläggarfirman Joseph Seligmann & C:i som gett ut Röda rummet på senhösten 

1879 och med vilken Strindberg i början av 1880 skrev kontrakt på Gamla Stockholm 

verkar ha påtagit sig förlaget för festskriften, dvs. i praktiken bekostat tryckningen och 

haft ägarkontroll över troligen större delen av upplagan. Firmans namn återges längst 

ned på omslagets framsida och uppträder ju också i den ovan citerade notisen i 

bokhandelstidningen.  

På Strindbergs lott torde för egen utdelning ha fallit en mindre del av upplagan. I 

mitten på juli 1880 var han tvungen att vädja till Hugo Geber (Seligmanns kompanjon) 

för att biblioteket i Linköping skulle få ett utlovat exemplar. »Sg. har intet ex. qvar 

hvilket är bedröfligt. Mycket bedröfligt!» (Brev 2, s. 156). Rimligen har Nordenskiöld 

och Palander förärats var sitt exemplar av den till dem dedicerade skriften. I 

Nordenskiölds efterlämnade boksamling i Helsingfors UB möter också mycket riktigt nr 

1 av boken där Nordenskiöld skrivit in sitt namn som ägare. I övrigt saknar exemplaret 

anteckningar.  

I Kulturhistoriska Studier 1881 medtogs den korta artikeln i Nya Dagligt Allehanda 

om Molin, med utdraget om tjuktjerna. En viss omredigering och förkortning av början 

hade då företagits. Besöket i Linköping med upptäckten av handskriften hade i Nya 
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Dagligt Allehanda daterats till »föregående sommar». Denna precisering utgick av lätt 

insedda skäl. Två mindre stycken ströks också. I Nya Dagligt Allehanda skildrade 

Strindberg sin reaktion vid fyndet: »Som nu Molin var en af de Pultavafångar, hvilkas 

geografiska och etnografiska arbeten undertecknad dragit i ljuset, blef glädjen icke 

liten.» I not hänvisades till de två uppsatserna i Historiskt Bibliotek och Geografiska 

sällskapets tidskrift. Vidare försvann också följande mening efter presentationen av 

Molin: »Detta är allt hvad undertecknad vet; kan någon upplysa mera, vore det 

glädjande.» En stilistisk putsning kan antecknas. I Nya Dagligt Allehanda heter det att 

Strindberg i Linköping råkade »stöta upp en handskrift». Detta ändrades till »få upp». 

Man kan vidare notera att en meningsstörande felavläsning i Nya Dagligt Allehanda av 

handskriften (pag. 46 rad 24) som rättats i festskriften (s. 20 rad 35) kvarstår orättad i 

Kulturhistoriska Studier 1881 (s. 58 rad 35). Den avser uttrycket »behändig och 

förslagen» med felaktig avläsning »förflugen» (jfr texten s. 64). Ordet »oombyteliget» i 

handskriften (s. 45 rad 21) som återgetts korrekt i både Nya Dagligt Allehanda (med lätt 

»normalisering» till »oombyteligt») och i festskriften (s. 20 rad 18) har i 

Kulturhistoriska Studier 1881 felaktigt återgetts med sin motsats »ombyteligt» (s. 58 

rad 14; jfr texten s. 64 rad 9). Båda felen kvarstår i Landquists upplaga (SS 4, s. 82 rad 

24–25; s. 82 rad 1). Detsamma gäller ett fel som insmugit sig i Kulturhistoriska Studier 

1881 vid namnet på det folk som identifierats som tjuktjer (s. 57 rad 7; texten s. 63), 

nämligen »Schuchtiar» i stället för »Schuchtier». Felet uppträder när namnet återges i 

den refererande framställningen – det är då hämtat från listan över de behandlade folken 

i slutet av handskriften – medan det är korrekt i förhållande till handskriften i avsnittet 

med direktcitat ur den (»Zuchzier») (jfr texten s. 63). 

I notform insmög sig i Kulturhistoriska Studier (s. 56; jfr texten s. 62) följande 

felaktiga uppgift om artikeln som uppenbart berodde på förväxling med festskriften: 

»Tryckt i 100 exemplar 1880.» Förväxlingen traderades i Landquists kommentar i SS 4 

(s. 266) där det heter att inslaget varit »separat publicerat i ett tryck på 100 ex 

(Stockholm 1880, st. 8)». 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 275 

»Ett litet ord i Birka-frågan».  
»Svar på ’Ytterligare ett par ord om staden Birkas läge’» 

Enligt en väletablerad tradition i svensk historieskrivning skall landets kristnande ha 

inletts på 830-talet genom en från Tyskland utsänd missionsgrupp ledd av Ansgar 

(»Nordens apostel»). I staden Birka skall gruppen ha förmått många att låta döpa sig 

och där skall den första kristna kyrkan i Sverige ha uppförts. Från 1700-talet och 

framgent har förekommit en stående tvistefråga rörande var i landet Birka egentligen 

var beläget, medan staden tidigare mera oomstritt förlades till Björkön i Mälaren. Från 

1871 och flera följande år företog arkeologen och etnografen Hjalmar Stolpe – jfr ovan 

om dennes roll i Antropologiska sällskapet i Stockholm – med statligt stöd omfattande 

grävningar på Björkön och ansåg sig slutligen 1877 kunna säkert fastslå att Birka legat 

där. Detta har som bekant inte hindrat att det fortfarande uppträder engagerade 

förespråkare – t.ex. inom den s.k. Västgötaskolan – för lokalisering av staden till helt 

andra områden i landet.  

Medan Stolpes grävningar ännu pågick framträdde en kyrkoherde i Linköpings stift 

Levin Christian Wiede (1804–82) – självlärd fornforskare som flitigt brevväxlade med 

riksantikvarien Bror Emil Hildebrand – 1875 med en avhandling i Östergötlands 

fornminnesförening betitlad Nytt svar på den gamla frågan: Hvar låg Ansgarii Birka? 

(1875, tr. 1876; 72 s.). Wiede argumenterade där för att Birka i själva verket skulle vara 

Söderköping i Östergötland. I en monografi över Wiede har Allan Ranius på ett 

inträngande sätt behandlat Wiedes utspel i tvisterna om Birkas lokalisering och den 

tidningspolemik i frågan som efterhand – vintern 1880 – utspann sig mellan Strindberg 

och honom. Framställningen här av polemiken grundas i hög grad på Ranius’ utredning 

(A. Ranius, Levin Christian Wiede, Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie. B. 14, 

1993, ss. 68–78; jfr Stig Welinder, Strindberg som arkeologikritiker, 1994, ss. 45–50). 

Samma år (1876) som Wiede låtit trycka sin studie underkastade Hans Hildebrand 

(1842–1913) – son till den nyss nämnde riksantikvarien Bror Emil Hildebrand och 

amanuens i Vitterhetsakademien – skriften en kritisk granskning i akademiens 

månadsblad. Den mynnade ut i följande avfärdande dom: »Hufvudfrågan har icke 

genom denna undersökning vunnit något. Hela arbetet bär prägeln af en förgången tids 

forskningssätt» (cit. efter Ranius 1993, s. 71). Wiede bemötte inte Hildebrand offentligt 
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– det skulle vara att inlåta sig i »ett käbbel som lika litet skulle främja vetenskapen, som 

intressera allmänheten» – men lade däremot ner stor möda på att i brev till olika 

korrespondenter försvara sig mot Hildebrands angrepp. En av dem var KB-chefen 

Klemming med vilken Wiede sedan länge hade nära brevkontakt (den bevarade 

korrespondensen omfattar inte mindre än 254 brev under 35 år; Ranius 1993, s. 10). Det 

sammanhängde med att Wiede under drygt två decennier förestått stiftsbiblioteket i 

Linköping (1847–69). Wiede hade för övrigt låtit Klemming granska sin studie innan 

den publicerades och denne hade då en så positiv uppfattning av den att han var beredd 

att söka skaffa fram pengar till tryckning (Ranius 1993, s. 71).  

En av Wiedes yngre vänner läroverksadjunkten Karl August Hagson (1840–1923) 

ryckte efterhand ut till hans stöd i offentligheten och ifrågasatte utifrån Wiedes broschyr 

i juli 1878 i Nya Dagligt Allehanda under signaturen »K.A.H.» lokaliseringen av Birka 

till Björkön i Mälaren (20/7). Den mängd gravar som utgrävningarna påvisat kunde 

enligt Hagson tolkas som att Björkön tjänat som gravö för befolkningen på 

kringliggande kuster samtidigt som ön var alldeles för liten för att hysa en forntida stad. 

Efter ett par veckor kom ett beskt genmäle i samma tidning från Stolpe rörande 

hypotesen att identifiera Söderköping med Birka: »Ty det få vi väl komma öfverens om, 

att till sådana orter, der den arkeologiska forskningen ej lyckats upptäcka några spår af 

en forntida stad, dit eger man ej heller rätt att ens gissningsvis förlägga den.» (Cit. efter 

Welinder som s. 46 f. behandlar polemiken i NDA 1878; för uppgiften att Hagson döljer 

sig bakom sign. »K.A.H.», se Ranius, s. 74).  

Först halvtannat år efter debatten mellan Hagson och Stolpe i Nya Dagligt Allehanda 

gjorde Strindberg i samma tidning den 26 januari 1880 ett utspel som innebar en 

distinkt uppslutning kring Hildebrands och Stolpes kritik av Wiedes studie. Det skedde 

redan i inledningen till hans artikel Ett litet ord i Birka-frågan där Strindberg uppträdde 

under pseudonymen »Percontator» (frågvis). Det heter där att man »skulle haft skäl att 

vänta» att Birkafrågan »genom d:r Stolpes forskningar på Björkö en gång för alla blivit 

besvarad». Men Wiede hade inte desto mindre »1876 ansett sig hava bevisat, att Birka 

var Söderköping» och dessutom »i en yngre forskare fått en vapendragare» (texten 

s. 190). Welinder antar (s. 48) att Strindberg med den yngre forskaren åsyftade 

signaturen »K.A.H» – dvs. Hagson – från debatten 1878. Efter denna introduktion kom 

kärnan i Strindbergs inlägg som gick ut på att demonstrera att Wiede i sin utredning 
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förtigit ett viktigt belägg för att Birka låg på Björkö i Mälaren. I en historisk 

framställning från 1400-talet – som i regel går under namnet Prosaiska krönikan – 

förekom nämligen en sådan otvetydig utsaga. 

Strindbergs inlägg lockade den åldrige kyrkoherden till ett bemötande. Kanske 

berodde det delvis på att Wiede bedömde »Percontator» som en lättbesegrad 

motståndare i en lärd antikvarisk polemik av denna typ. Men avgörande var nog att han 

ansåg sig sitta inne med starka kort när det gällde det av »Percontator» åberopade 

stället i Prosaiska krönikan. Krönikan hade redan getts ut av Messenius 1615 och senare 

i en textkritisk utgåva i serien Scriptores rerum svecicarum medii ævi (Tom. I, 1818, 

utg. Erik Michael Fant, Sect. prior, ss. 239–251) av dåvarande amanuensen vid Uppsala 

universitetsbibliotek, sedermera professor och chef för biblioteket J.H. Schröder. 

Rörande det åberopade stället hade utgivaren anfört: »Hæc apud Messenium p. 51 

inveniuntur» (s. 242 i ed. 1818). Enligt Wiedes uppfattning hade utgivaren – J.H. 

Schröder enligt Wiede – därmed velat säga »att passagen är ’inflickad’ i Messenius», 

dvs. att Messenius hittat på och lagt till passusen på eget bevåg. »Detta hade 

ins[ändaren] bort veta» tillfogade Wiede som reprimand. Men i själva verket hade 

utgivaren med sin kommentar endast noterat att orden också förekom hos Messenius 

som utgått från en annan handskrift av krönikan än utgivaren 1818 – om läget rörande 

olika handskrifter av krönikan se G.E. Klemming i »Efterord» (s. 292 ff.) i hans samling 

Småstycken på forn svenska (1868–81). Wiede avrundade triumferande sitt resonemang 

om Prosaiska krönikan med: »Efter nu anstäldt vattuprof framstår klart, att jag icke 

vågat fästa ringaste värde vid en så grumlig källa, utan gått den med tystnad förbi.» I sitt 

genmäle serverade han också en elegant giftighet med hjälp av en bibelhänvisning. Han 

sade sig inte hoppas med sina argument kunna omvända insändaren »hvars öfvertygelse, 

en gång fattad, tyckes vara orubblig (Ordspr. bok. 27:22)». Ifrågavarande bibelställe 

lyder (i dåförtiden gällande översättning): »Om du stötte en dåre i mortel med stötare 

såsom gryn, så går dock hans dårskap icke ifrån honom.»  

Wiedes utförliga genmäle infördes i Nya Dagligt Allehanda den 3 februari 1880 

under rubriken »Ytterligare ett par ord om staden Birkas läge». Strindberg måste ha fått 

ta del av det redan innan ty den 2 februari skrev han till J.A. Björklund, dåvarande 

redaktionssekreterare på tidningen: 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 278 

 I det jag frambär min tacksamhet för tryckningen af mina små utgjutelser, ber jag ännu 

en gång få säga ett ord i Birkafrågan genom hos följande. Du kan vara fullt trygg hvad 

mina uppgifter beträffar, ty jag har Klemming bakom mig; icke som om han skulle ha 

skjutit mig fram, han har bara hjelpt mig vid undersökningarne. Om Wiedes svar kan jag 

bara säga: det är kolossalt! Men det är näsvist också! Wiede har icke kännt krönikans 

uppgift, det är sjukan! Jag har talat vid Stolpe och visat honom på stället, hvilket han icke 

heller kände och öfver hvilket han blef både belåten och upprörd, samt förklarar sig icke 

ha något jäf emot källan, hvilket han icke heller kan ha! 

 Om min ton är häftig, så är det naturligt när man hör okunnighet och tvärsäkerhet 

predika; den är icke ohöfvisk; dock är jag icke noga om ett eller annat ord går ut! 

 Låt nu icke detta svar ligga, ty mina lastare få nog rum ändå då de ha hela dagen i 

morgon på sig att jubilera! (Brev 2, s. 108.) 

Strindbergs svar på Wiedes genmäle infördes den 5 februari 1880, under rubriken Svar 

på ’Ytterligare ett par ord om staden Birkas läge’. Han utnyttjar där skickligt främst 

Wiedes misstag vid tolkningen av det latinska uttrycket hos Schröder och understryker 

att det relevanta stället ur krönikan »är icke avskrivet ur Scriptores såsom edert, utan ur 

K. bibliotekets pergamentscodex av gamla Krönikan (sign. D. 26), vilken daterar sig 

från 1400-talet, då vännen Messenius ännu icke kunde interpolera, och anförda stället är 

icke på något sätt inskjutet» (texten s. 192).  

Man har skäl fråga sig vad som föranledde Strindberg till inhoppet i Birkafrågan 

vintern 1880. Sedan polemiken mellan Hagson och Stolpe i Nya Dagligt Allehanda 

sommaren 1878 hade det hunnit förflyta en ordentlig tidrymd. Brevet till Björklund ger 

emellertid två intressanta upplysningar.  

Den ena gäller den direkta kontakten med Stolpe. För honom levererade Strindberg 

genom sin polemik mot Wiede ett ostentativt stöd. Något år tidigare hade han gjort ett 

utspel i rakt motsatt anda. Vintern 1878 hade Svenska sällskapet för antropologi och 

geografi samlat sig till en påkostad etnografisk utställning i Arvfurstens palats, med 

Stolpe som främste pådrivare (om utställningen och Stolpes relation till den, se 

Ljungström, s. 116 ff.). I en recension i juni 1878 (Nya Dagligt Allehanda) framförde 

Strindberg hård kritik främst mot hur de kinesiska inslagen behandlats i 

utställningskatalogen (SV 4, s. 361 ff.). Efter denna recension hade emellertid 
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Strindberg uppenbarligen fått klara motiv att skapa och underhålla en gynnsam 

inställning till sig hos ledningen i det antropologiska sällskapet. Det var dit han vände 

sig under 1879 för att få hjälp att publicera olika asiatiska studier. Och Stolpe och i än 

högre grad Hans Hildebrand – som i Birkafrågan var helt solidarisk med Stolpe – ingick 

i ledargarnityret. 

Den andra intressanta upplysningen gäller KB-chefen Klemmings roll bakom 

Strindbergs kritik av Wiede. Visserligen försäkrar Strindberg i brevet att han inte skall 

betraktas som bulvan för Klemming (att denne »skulle ha skjutit mig fram») men det 

blir samtidigt uppenbart att aktionen är direkt välsignad av Klemming. Som framgått 

verkar Klemming 1876 ha intagit en övervägande positiv hållning till Wiedes arbete. 

Men våren 1879 ges andra signaler. Så länge inte »lika många, stora och vigtiga 

fornsaker kan uppvisas från Söderköping som från Björkön är det icke att tänka på att 

påståendet skulle taga skruf» (Ranius 1993, s. 71, med citat ur brev från Wiede till 

Hagson, där Wiede torde återge Klemmings inställning i ej bevarat brev). Väsentligt är 

vidare att Klemming 1880 var i färd med att avsluta en nyutgivning av Prosaiska 

krönikan, med den av Strindberg i polemiken utnyttjade passusen. Wiede gjorde på 

senhösten 1880 ett desperat försök att övertala Klemming att ge ut krönikan så att hans 

blunder i görligaste mån doldes: 

Pros. Krön. tryckes, likasom Rimkrönikorna [som Klemming tidigare gett ut], i flere 

reduktioner, den äldsta först och den eller de yngre efteråt. Dock passas så, att den strofen 

om Birkas läge på Björkö, hvarom Schröder sagt Haec apud Messenium inveniuntur, 

kommer att stå såsom en interpolation. Ty jag förmodar att samma strof ej finnes i alla 

codices, och då äro de kortaste de älsta, och de omständligare öfverarbetningarna de 

yngsta. Då kan jag ock få rätt! (Cit. efter Ranius 1993, s. 75.) 

Wiedes sätt att resonera tyder på att han fortfarande inte insett att passagen om Birka 

och Björkön inte endast förekom i Messenius’ utgåva utan också i den handskrift av 

krönikan som fungerade som »bastext» för både utgivaren 1818 och Klemming (kallad 

»Hufvudcodex» av den senare).  

Försöket var därmed dömt att misslyckas. Klemming översände efter hand ett 

dedicerat exemplar till Wiede av den ovan nämnda samlingsvolymen Småstycken på 
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forn svenska där Prosaiska krönikan ingick (s. 217 ff.; passagen om Birka s. 226). 

Den åtföljdes av kommentaren: »Emot begäran oförfalskad må dock väl mottagas» 

(Ranius 1993, s. 75). I Klemmings »Efterord» möter för övrigt (s. 292) en småspydig 

reflexion som troligen har adress till Wiede. Denne hade i sitt inlägg i Nya Dagligt 

Allehanda i förbigående hävdat att »den lilla Rimkrönikan [– – –] legat till grund för 

den prosaiska krönikans författande». Klemming berör »det nära sambandet mellan de 

två Krönikorna» och pekar på en speciell detalj »som nog kan gifva en förslagsrik 

kommentator anledning att, tvärtemot verkligheten, förfäkta den förras [dvs. 

rimkrönikans] prioritet».  

Det förtjänar noteras att när Strindberg hösten 1881 sökte ammunition för 

motangrepp på kritiker av Svenska Folket passade han på att än en gång utnyttja den 

passus i Prosaiska krönikan med vars hjälp han vunnit poäng på Wiede vintern 1880. 

Det gällde nu att styrka allmän okunnighet hos arkeologen och historikern Oscar 

Montelius som starkt kritiskt recenserat första häftet av det kulturhistoriska verket och 

inte minst anmärkt på flera detaljer i den skildring av Birka som där getts betydande 

utrymme. I polemiken på omslaget till andra häftet heter det från Strindberg om 

Montelius att »jag [kan] icke inlåta mig djupare» med en historiker »vilken skriver 

historia efter gamla läroböcker och icke läser källorna»: 

Herr Montelius har exempelvis skrivit om Hednatiden och äldre Medeltiden och har icke 

läst gamla prosaiska krönikan från 1400-talet, eftersom han kan påstå att staden »Birka 

endast omtalas av författare, som skrivit på latin». (SV 10, ss. 429 ff., 536.)  
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Artikeln »Djefvul» i Nordisk familjebok 1880 

Försommaren 1880 publicerades i tredje bandet av Nordisk Familjeboks första upplaga 

under uppslagsordet »Djefvul» en artikel signerad »J.A.S». Artikeln förekom på ark 41 

(sp. 1286 f.) av nämnda band. På arket finns noteringen att det är tryckt den 21 april 

1880. Ett brev från Strindberg den 25 september 1880 – en månad efter att band 3 var 

tryckt i sin helhet – till Theodor Westrin som ingick i redaktionen för uppslagsverket 

visar att han hade arvode att lyfta för medarbetarskap i bandet. Signaturen under 

djävulsartikeln överensstämmer med Strindbergs initialer »Johan August Strindberg». 

Av listan i början av bandet över vilka som medarbetat i detta band framgår också att 

signaturen ifråga avsåg »Strindberg, J.A., e.o. Biblioteksamanuens». Därmed kan texten 

otvetydigt knytas till honom. Uppslagsverket distribuerades till subskribenterna i form 

av häften omfattande fem ark. På s. 4 av omslaget till band 3 häfte 9 – där arket med 

djävulsartikeln ingick – är intagen en lista med rubrik »I detta häfte finns artiklar af». 

På listan förekommer bland en rad andra namn »J.A. Strindberg». Häftet ifråga 

distribuerades enligt Svensk Bokhandelstidning (1880, nr 27) 24–30 juni och kostade 

75 öre – denna period kan därmed betraktas som tidpunkt för artikelns publicering. 

Häftet recenserades i Aftonbladet den 17 juli – »i dessa dagar utkommit» – varvid 

Strindbergs bidrag uppmärksammades med följande ord: »Bland de kulturhistoriska 

uppsatserna möter man artikeln Djefvul hvilken är undertecknad af J.A. Strindberg och 

vittnar om studier i ämnet.» 

Den förste i Strindbergsforskningen som gjorde attribueringen av djävulstexten i 

Nordisk Familjebok till honom tycks ha varit Ruben G:son Berg. Det skedde i en 

tidningsartikel i slutet av 1920-talet (»August Strindberg som medarbetare i Nordisk 

Familjebok», DN 6/1 1929). Berg stödde sig där främst på det ovan nämnda brev till 

Westrin som återgavs i artikeln (sedan omtryckt i Brev 2, s. 186). Berg utgick från att 

det var Strindbergs personliga bekantskap med Westrin som lett till uppdraget att skriva 

djävulstexten. Något kvalificerat stöd för denna tanke framlades dock inte. Berg antog 

vidare att uppdraget utdelades omkring nyåret 1880, dvs. några månader innan bidraget 

trycktes.  

Torsten Eklund har i en efterlämnad otryckt uppsats velat datera tidpunkten för 

uppdraget betydligt tidigare. Han tycks mena att det bör ha varit utlagt innan 
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tryckningen av tredje bandet överhuvud började vilket skedde redan i augusti 1878 

(»Tillägg och exkurser. 1. Strindberg, Richard Bergström och Svenska Folket», s. 4; 

KB). För Eklunds mening talar att ett uppdrag till Strindberg att skriva en artikel om 

hovmarskalken och teaterchefen Erik af Edholm för band 4 av uppslagsverket utdelats 

till honom så tidigt som våren 1879 (Magnus v. Platen, »Strindberg och Erik af 

Edholm», Meddelanden från Strindbergssällskapet, nr 22, 1958, s. 12 ff.; jfr Brev 21, 

s. 69). Tryckningen av första arket i band 4 är daterad den 18 oktober 1880 och ark 5, 

med artikeln om Edholm, den 2 november s.å., dvs. Strindberg vidtalades i detta fall 

halvtannat år innan tryckningen ägde rum. Om en framförhållning av samma längd 

tillämpats rörande djävulsartikeln bör en överenskommelse ha förelegat hösten 1878. 

Liksom Berg tycks Eklund utgå från att det var Westrin som beställde artikeln av 

Strindberg. Mot denna uppfattning kan ställas en uppgift att det var Strindberg själv 

som bad att få skriva den. Det hävdade nämligen Eugène Fahlstedt – en av Strindbergs 

äldsta vänner – enligt en uppteckning av Vilhelm Carlheim-Gyllensköld rörande ett 

samtal denne haft med Fahlstedt i november 1911 (Margareta Brundin, »När Strindberg 

läste Djävulsbibeln och om ’Orgierna i K. Biblioteket 1877’», Humanismen som salt & 

styrka. Bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv, 1987, s. 117 f.). Uppteckningen 

lyder: 

Eugen Fahlstedt berättar d. 14/11 1911, att Strindberg skrifvit denna enda artikel, ingen 

annan; han kom och bad om att få skrifva den.  

Fahlstedt var själv medlem av redaktionen för Nordisk Familjebok först från 1883 och 

Brundin drar den slutsatsen att han antingen fått uppgiften från Strindberg själv eller 

från Westrin som inträtt i redaktionen redan 1877.  

Beträffande tidpunkten för Strindbergs arbete med artikeln finns ett viktigt spår i 

själva texten. I det avslutande stycket ger Strindberg exempel på »minnesmärken efter 

folkets vidskepliga föreställningar om djävulen» i det nordiska folkspråket (texten 

s. 195 f.). Det heter där att Loke – som bekant en representant för det onda i nordisk 

mytologi – är en »efterbildning av L u c i f e r (under medeltiden den vanliga 

benämningen på djävulen)». Därpå fortsätter texten: »’Fan är lös’ är ett urgammalt 

uttryck, vilket Grimm anser leda sitt ursprung från edda-föreställningarna om den 
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bundne Loke.» Med Grimm syftar Strindberg på Jacob Grimm (1785–1863) – den ene 

av bröderna bakom den berömda sagosamlingen – som vid sidan av grundläggande 

insatser i germansk språkforskning bl.a. också gav ut ett inflytelserikt arbete i tysk 

mytologi, med en första upplaga 1835 som utkom i utvidgade nya upplagor 1844 och 

1854 (Deutsche Mythologie). I dessa senare (innehållsmässigt identiska) två upplagor är 

ett helt omfångsrikt kapitel ägnat åt djävulen (»Teufel», kap. 33, ss. 936–982). Där 

finner man (s. 963) det resonemang om Loke som Strindberg åberopar i artikeln: 

wie Prometheus gefesselt ist liegt Ahriman tausend jahre in ketten und Loki gebunden; 

nicht bloss in Deutschland, auch in Scandinavien, hat sich die ausdrucksweise: ’der teufel 

ist los’ [– – –] durch lange jahrhunderte im munde des volks fortgepflanzt.  

(’liksom Prometheus är fängslad ligger Ahriman tusen år i bojor och Loke bunden; inte 

bara i Tyskland, också i Skandinavien, har uttryckssättet »djävulen är lös» genom långa 

århundraden fortplantat sig i folkmun.’)  

(I en not ger Grimm hänvisningen »schwed. ’nu är fan lös.’ Hallmans skrifter, Stokh. 

1820 p. 224».)  

Enligt Lindström (1990, s. 26) tog Strindberg den 30 juni 1879 Grimms mytologi på 

hemlån från KB. (Lindström anger att lånet gällde 2:a upplagan men troligen var det i 

stället fråga om 3:e då KB åtminstone numera inte äger ex. av 2:a men däremot av 3:e.)  

I inledningen till djävulskapitlet tecknar Grimm en allmän religionshistorisk 

bakgrund till uppkomsten av djävulstron inom kristendomen. Huvudperspektivet är att 

den traderats från judendomen som i sin tur efter den babyloniska fångenskapen ersatt 

sin tidigare monoteism med denna dualistiska teologi enligt vilken det pågår en ständig 

kamp om väldet över världen och människorna mellan goda och onda makter där 

fursten över de onda makterna omväxlande benämns Djävulen, Satan, Lucifer m.m. 

Förändringen bottnade i att den judiska teologien tagit intryck av persisk religion med 

dess kamp mellan Ormuz (den gode guden) och Ahriman (den onde). Varken indisk, 

grekisk eller nordisk gudalära präglades av ett sådant dualistiskt betraktelsesätt. 

Strindbergs artikel visar sig vid en jämförelse ansluta i både stort och smått till Grimms 

inledande framställning.  
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Detsamma gäller även fortsättningen, t.ex. om hur i folktron under medeltiden 

djävulstro blandades samman med »gamla hedniska föreställningar om häxor, feer, 

elementarandar, älvor och troll» (häxorna är för övrigt hos Grimm tilldelade ett eget 

kapitel). Ett betecknande prov på det nära beroendet av Grimm möter då Strindberg 

hävdar att »Jätten Finn, vilken var behjälplig vid byggandet av Lunds domkyrka, torde 

icke vara någon annan än djävulen» (texten s. 195 f.). Här har Strindberg utnyttjat ett 

inslag i en utförlig genomgång hos Grimm av motiv i folklore om hur den kristna 

djävulstron ingått förening med äldre föreställningar om jättar, i detta fall motiv om 

jättar som bygger broar, kyrkor etc. (Grimm, s. 977).  

Ett annat talande exempel på beroende erbjuder en diger lista hos Grimm över 

beteckningar på djävulen i medeltida folktro där han bl.a. anför en del eufemistiska 

avledningar från vad man kan kalla de centrala namnen (såsom diabolus på latin, teufel 

på tyska, djefvul på svenska), nämligen bl.a. följande: »schwed. djäkul, knäkul, knäfvel 

[– – –], auch westfäl. knüvel f. düvel; franz. diacre, poln. djachel, djasek, djablko, und 

viele ähnliche vor» (Grimm, s. 939). Denna räcka återger Strindberg i stort sett 

ordagrant: »’djäkul’, ’knäkul’, ’knävel’ (jfr Westfal. ’kniivel’, Fr. ’diacre’, Polsk 

’djachel’)» (texten s. 195). Notera att Grimms »knüvel» har blivit »kniivel» i Nordisk 

Familjebok (detta rättas inte i SV). Han fortsätter därpå direkt med »’fanen’ och ’fan’ 

(av fornn. fjandi, fiende)». Dessa exempel är tagna från ett annat avsnitt i Grimms 

kapitel (s. 941) där det heter: »aus dem altn. fiandi im sinn von teufel entsprang die dän. 

form fanden, schwed. fanen, fan» (’ur det fornnordiska fiandi i betydelsen djävul 

framgick den danska formen fanden, svenska fanen, fan’). 

Det ligger nära till hands att också tänka sig ett samband med Strindbergs arbete på 

djävulstexten och ett annat boklån ett par månader tidigare. Artikeln avslutas med en 

lista på »svenska folkböcker, som behandla djävulen». Den 10 april 1879 (Lindström 

1990, s. 26) lånade Strindberg P.O. Bäckström, Svenska folkböcker, sagor, legender och 

äfventyr, 1845–48. Eftersom Bäckströms bok inte bara kategoriserar en mängd svenska 

folkböcker och kartlägger deras upplagor utan också i stor utsträckning återger deras 

innehåll kunde den tjäna som ett utmärkt hjälpmedel vid uppställandet av en lista av den 

typ som Strindbergs artikel mynnar ut i. I kategorin »Trolldomshistorier» hade 

Bäckström listat sex texter, samtliga historier där Satan (Djävulen) uppträder såsom 

»Luxenburgs förbund med Satan» och »Satans grasserande i Roslagen» (Bäckström, 



– Dok. nr 7:1. Bo Bennich-Björkman: Utredning för »Tillkomst och mottagande» i SV 7 – 

 

 285 

1848, Senare afd., s. 115 f.). På Strindbergs lista möter de fyra första historierna hos 

Bäckström. Till dem har han lagt två, »Prins Joka och hin onde» (1842) och »Djävulen 

och käringen» (1847), som hos Bäckström återfinns i kategorin »Äfventyr» (Senare 

afd., s. 151 f.). 

Åtskilligt pekar sålunda på att det var först under våren och sommaren 1879 som 

Strindberg arbetade på djävulstexten. Som en förfelad hypotes torde man bl.a. därför 

kunna beteckna uppslaget att se ett samband mellan Strindbergs hemlån 1876 av 

»åtskillig magisk och ockultistisk litteratur» från KB och författandet av artikeln i 

Nordisk Familjebok (G. Brandell, Strindbergs Infernokris, 1950, s. 40 f.; jfr H. 

Lindström, Hjärnornas kamp, 1952, s. 223). I huvudsak gjordes de åsyftade lånen för 

övrigt inte 1876 utan redan sommaren 1875 och endast ett par i början av 1876 (för 

titlarna se Lindström 1952, s. 223, densamme II 1990, s. 14 ff.). Att ett uppdrag rörande 

djävulsartikeln i tredje bandet av Nordisk Familjebok så tidigt varit aktuellt ter sig 

närmast omöjligt eller i varje fall helt osannolikt. Rimligare är att sätta lånen i samband 

med att Strindberg sommaren 1875 kommit in den Wrangelska kretsen där man 

intresserade sig för spiritistiska experiment (jfr Lindström 1952, s. 219) varför det kan 

ha varit naturligt för honom att visa sig välorienterad på området. I själva verket ligger 

tyngdpunkten i de lånade verken just åt det hållet medan de föga berör uppkomst, 

utveckling och funktion av föreställningar om djävulen.  

Samtidigt är det uppenbart att Strindberg senast ett par år före den här hävdade 

sannolika tiden för arbetet på texten till Nordisk Familjebok intresserat sig för 

religionshistoriska perspektiv på föreställningar om djävulen och därutöver omsatt 

kunskaperna i egen litterär produktion. Senhösten 1877 (8–14/11 enligt Svensk 

Bokhandelstidning, nr 46, 1877) utkom i svensk översättning ett verk av en tysk 

konsthistoriker om framställningar i bildkonsten av döden och djävulen (J.E. Wesseley, 

Dödens och djefvulens gestalter i den bildande konsten, 1877). Översättaren var 

Strindbergs kollega på KB Christopher Eichhorn. I den kortlivade dagstidningen 

Stockholms Morgonblad anmäldes boken den 17 december 1877 under rubriken »Nytt 

bidrag till en gammal meritförteckning». Stilen i den anonyma recensionen präglas 

genomgående av samma kvicka raljans och språkliga vighet som rubriken. Den har 

också i övrigt drag som gör det sannolikt att Strindberg skrivit den, så mycket mer som 

han säkert kan bindas till bidraget »Etnografiskt» ett par veckor senare i samma tidning 
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(jfr SV 4, ss. 335–337, 438; recensionen återges i TK 4, s. 127 f.) under rubriken: 

»Texter vilkas anknytning till Sg är osäker». Innehållsligt rör sig anmälan enbart om 

djävulsdelen av boken och där uteslutande om de utförligt behandlade 

religionshistoriska perspektiv på djävulsgestalten som föregår den ikonografiska 

genomgången. Dessa perspektiv överensstämmer för övrigt i hög grad med Jacob 

Grimms i Deutsche Mythologie och det finns betecknande nog talrika direkta 

hänvisningar till Grimm från Wesseley (i den svenska översättningen ss. 81, 84, 87, 97, 

99, 102). Det verkar därmed rätt troligt att det var genom Wesseley som Strindberg hade 

klart för sig Grimms användbarhet när han senare skulle skriva artikeln för Nordisk 

Familjebok.  

Vid ungefär samma tidpunkt som recensionen av Wesseleys bok inflöt i Stockholms 

Morgonblad författade Strindberg ett »Efterspel» till den versifierade bearbetning av 

Mäster Olof som trycktes vintern 1878. Kärnan i Efterspelet är en lek med 

djävulsgestalten. Strindberg utgår från ett existerande bibeldrama från 1500-talet om 

skapelsen och syndafallet men ändrar det till ett spel om världens skapelse och dess 

sanna mening. I striden om makten över människosläktet mellan Gud och Djävulen 

kastar Strindberg om de moraliska accenterna och låter Gud representera det onda och 

upprorsmannen Djävulen eller Lucifer företräda det goda. Lucifer vill få människorna 

att i de pessimistiska filosoferna Schopenhauers och Hartmanns anda inse livets sanna 

villkor av lidande utan hopp och därmed kväva deras vilja till liv (för den vidlyftiga 

diskussionen i Strindbergsforskningen om datering av och impulser till Efterspelet se 

SV 5, kommentaren s. 520 ff.). I och med att Efterspelet publicerades tillsammans med 

versupplagan av Mäster Olof under hösten 1878 kunde Strindberg kanske sägas ha 

dokumenterat sig som åtminstone hjälpligt orienterad på djävulsforskningens område 

och därmed komma ifråga för uppdraget att skriva en artikel i ämnet för Nordisk 

Familjebok. Men rimligen bör han själv har anmält intresse för uppgiften såsom 

Fahlstedt hävdade 1911. Det naturliga hade väl i annat fall varit att anmoda en teolog av 

facket såsom sedan skedde vid redigeringen av uppslagsverkets andra upplaga. Där har 

Nathan Söderblom svarat för en i stort sett nyskriven artikel i ämnet (1907). 

I Strindbergs fortsatta författarskap återkommer djävulsgestalten ofta, uppträdande i 

växlande former och uppfattad på skiftande sätt. I anmälan av Wesseleys arbete 1877 

finns synpunkten att man numera inte tar djävulen på allvar: 
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Från den stund, då uttrycket stackars djefvul (»pauvre diable») fick burskap i språket 

såsom beteckning för en riktigt ömklig figur, kan man säga att den ondes makt och 

herravälde äro påtagligen förbi. Folktron hyser numera ingen respekt för honom och de 

bildade dissekera honom på alla möjliga sätt. 

Liknande reflexioner återkommer i artikeln i Nordisk Familjebok. I linje med detta 

betraktelsesätt är det en djävul som föremål för gyckel som Strindberg uppmärksammar 

hösten 1880 i kapitlet »Gatmusik och folknöjen» i Gamla Stockholm. I de scener han 

återger ur marionettspelaren Heusermanns repertoar på Djurgården förekommer 

djävulen i två sekvenser som centralaktören Kaspers protagonist. I båda fallen kommer 

djävulen ömkligen till korta då han skall föra den förslagne Kaspers själ till helvetet. 

(SV 8, ss. 67–75; för dessa sammanhang se Bo Bennich-Björkman, »Strindberg och 

kasperteatern. Några fakta och en probleminventering», Tidskrift för litteraturvetenskap 

1984, nr 2–3, ss. 37–89, här närmast ss. 52–54). 

En annorlunda linje är produktiv redan ett par år senare. Ett inslag i Strindbergs 

utspel av militant social och politisk radikalism 1882–83 är att låta djävulsbegreppet 

flyta ihop med krafter som – i överensstämmelse med vänsterhegeliansk historiefilosofi 

– svarar för ett brutalt men i princip moraliskt rättfärdigt krossande av föråldrade sociala 

strukturer vilka står i vägen för fortsatt utveckling.  

Ett välkänt prov i den andan är dikten »Lokes Smädelser», först publicerad i en 

tidskrift försommaren 1883, sedan intagen i Dikter på vers och prosa hösten samma år 

(SV 15, ss. 25 ff., kommentaren 299 ff.). Där företräder djävulsfiguren Loke vid sina 

smädelser av »Tidens Gudar» på ett uppenbart sätt samtidigt en författarroll: »I han 

makten, jag har ordet, / Jag har ordet i min makt».  

Ett annat något tidigare nerslag på samma linje är balladen om Beaujolais de Beaune 

i novellen »Odlad frukt», som inleder samlingen Svenska öden och äventyr och skrevs 

på hösten 1882 (SV 13, novelltexten s. 7 ff.; balladen s. 32 ff.; ang. tillkomsten s. 253). 

Där krossas den medeltida adelsmannens borg – representanten för en moraliskt 

belastad och historiskt utdömd feodal struktur – av en lavin, utlöst genom en vissling 

från »alpens spets» av »En gammal falk, som folket tror / Att han är med Hin Onde 

bror» (för en genomgång och diskussion av denna motivlinje i författarskapet se Bo 
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Bennich-Björkman, »Fåglar och författarroller hos Strindberg, Samlaren 1962, ss. 5–66, 

här främst ss. 16–45).  
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»Skomakarämbetets i Västerås låda» 

Från årsskiftet 1879/80 hade Artur Hazelius som ledare för Nordiska museet börjat utge 

en serie häften Minnen från Nordiska museet (i formatet tvärfolio). Varje häfte innehöll 

tre avbildningar av föremål i museets samlingar, med åtföljande text av olika författare. 

Texterna hade varierande omfång men var genomgående korta. När tolv häften hunnit 

ges ut samlades de till en volym som utkom 1885. Av Hazelius förord till denna bok 

framgår rätt tydligt – liksom vid en genomgång av innehållet – att avbildningarna i form 

av påkostade »planscher i färgtryck» var ryggraden i projektet och att texterna i princip 

skulle tjäna som kommentar till bilderna. Till de flitigaste textförfattarna – ansvariga för 

5 respektive 8 av de totalt 36 bidragen – var två tjänstemän i Nationalmuseum Gustaf 

Upmark (1844–1900) och Ludvig Looström (1848–1922), båda betecknande nog med 

ett starkt engagemang på 1870-talet i Svenska Slöjdföreningen. Efterhand blev också 

Christopher Eichhorn ett ofta återkommande namn – 6 bidrag – men först från femte 

häftet. 

I tredje häftet, utkommet till julen 1881 (8–14/12 enligt Svensk Bokhandelstidning, 

nr 50, 1881), medverkade Strindberg med en text (4 sidor; ca 90 rader) under rubriken 

Skomakarämbetets i Västerås låda. Bidraget har uppmärksammats på flera håll i 

tidigare Strindbergslitteratur men endast summariskt såsom av Sölve Nettelbladt, 

»August Strindberg som svensk kulturhistoriker» (Svenska kulturbilder. Ny följd, III, 

1936, s. 312); Sten Lundwall, »Strindberg, Nordiska museet och Vilhelm Carlheim-

Gyllensköld» (Fataburen, 1972, s. 79 f.); Hans Medelius, Strindberg och Nordiska 

museet, 1999, s. 6; SV 10, kommentaren s. 385). I Nordiska museets arkiv finns bevarat 

ett av Strindberg skrivet manuskript till artikeln (4 sidor), med en del mindre 

strykningar och tillägg vilka åtminstone i regel också verkar egenhändiga. 

Den »låda» det gäller är en s.k. ämbetslåda i vilken ett hantverksskrå förvarade 

handlingar av juridisk-ekonomisk vikt, t.ex. skråstadgan. I senare nummer av 

häftesserien förekom flera bidrag om andra ämbetslådor skrivna av Christopher 

Eichhorn (vagnmakarämbetet i Stockholm, h. 8; guldsmedsämbetet i Karlskrona, h. 9; 

smedsämbetet i Stockholm, h. 10; jfr Nettelbladt, s. 312). Det har sitt intresse att 

jämföra Strindbergs uppläggning av sitt bidrag med Eichhorns sätt att ta på ämnet. Den 

senares artikel om guldsmedernas låda är kortare (ca 65 rader) än Strindbergs men de 
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två andra har ett ordentligt omfång (vagnmakarna ca 230, smederna – i praktiken 

klensmederna – ca 360 rader). Eichhorn utnyttjar i båda fallen tillfället att leverera 

fylliga översikter av respektive hantverks utveckling genom seklen internationellt och i 

Sverige liksom att söka etablera längder för åldermännen i de skrån det gällde. Däremot 

kommenterar han själva ämbetslådan sparsamt och schablonmässigt (ca 15 rader i båda 

fallen). Strindberg återigen fokuserar rätt påtagligt på att notera detaljer i lådans 

utseende, bedöma den som prov på en möbelstil etc. och använder för det ungefär 

hälften av artikelns omfång. Skillnaderna i uppläggning verkar kunna vara en spegling 

av olikheter hos två författarprofiler där Eichhorn företräder fördjupning åt ekonomi- 

och personhistoria, Strindberg starkt sinne och intresse för det visuella och 

stilhistoriska. 

Som Nettelbladt påpekat (s. 312) delade Strindberg KB-chefen Klemmings intresse 

för skråväsendet. Redan 1856 hade Klemming svarat för en volym Skrå-ordningar, i 

serien Samlingar utgifvna af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Denna bok hade Strindberg 

flera gånger på hemlån 1875–80 vilket troligen har samband med hans arbete dessa år 

på skådespelet om byggandet av domkyrkan i Uppsala Gillets hemlighet (juni 1875, 

november 1879, april 1880; Lindström 1990, ss. 14, 27, 30). I dramat spelar nämligen 

förhållanden inom ett medeltida byggnadsgille – i stort fungerande som ett skrå – en 

väsentlig roll (jfr SV 11, kommentaren s. 394).  

Strindbergs lån av samma bok i två omgångar vintern 1881 (13/1, 8/2; Lindström 

1990, s. 33) måste däremot ges en annan bakgrund. I andra häftet av Svenska Folket 

som utkom i oktober 1881 (SV 10, kommentaren s. 531) bygger Strindberg i hög grad 

på Klemmings samling för kap. 5 »Hantverkaren», framför allt utnyttjande den hos 

Klemming tryckta (Skrå-ordningar, 1856, ss. 13–34) äldsta bevarade stadgan för 

skomakarna i Stockholm (SV 9, ss. 120–123). Det är därmed möjligt att lånen skall 

sättas i samband med arbetet på nämnda kapitel. Samtidigt verkar det inte riktigt troligt 

att Strindberg redan vid denna tidpunkt sysslade med att utarbeta texten till kapitlet 

ifråga även om han i mitten av juni till tecknaren Robert Haglund hävdade att 

manuskript till fem häften då var klara (21/6; Brev 2, s. 265). Det kan i stället ha varit 

författandet av texten för Hazelius som motiverade lånen. Även där har Strindberg 

nämligen dragit nytta av Klemming som ur riksregistraturet för 1613 avtryckt en 

bekräftelse för skomakarna i Västerås på deras skråordning (Skrå-ordningar, 1856, 
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s. 41 f.). Ur denna bekräftelse citerar och refererar Strindberg i sin artikel, med direkt 

hänvisning till Klemmings arbete (texten s. 240). Det förtjänar emellertid noteras att 

Strindberg citerar texten hos Klemming på ett delvis missvisande sätt. Av Klemmings 

utdrag ur riksregistraturet 1613 kan man utläsa att det var Johan III som 1589 beviljat 

skomakarna i Västerås en egen skråordning. När nu denna ordning bekräftades 1613 

heter det att den »dem aff ålder haffuer warit effterlåthett». Denna formulering är 

troligen ingenting mer än en hänsyftning på Johan III:s åtgärd. Men Strindberg anför 

citatet som om det ingick i motiveringen just till Johan III:s beslut, dvs. han suggerar 

därmed att skomakarna i Västerås långt före 1589 ägt kunglig stadfästelse på eget skrå. 

Längre fram i texten (s. 3) använder Strindberg – utan hänvisning – också 

Klemmings samling av Skrå-ordningar för uppgifter om att skrået för 

stockholmssnickarna 1575 föreskrev ett mästarprov i form av en kista som liknade 

Västeråsskomakarnas ämbetslåda (hos Klemming, s. 255). 

En biljett till Hazelius i mars 1881 visar att Strindberg i varje fall då sysslar med 

artikeln: 

Handlingarne innehålla intet om lådan, hvilken är från 1600talet enligt drägterna. De 

äldsta handlingarne saknas. Rörande initialerna kan jag endast rekommendera 

Kongespeilet. De Svenska äro så fula. (Brev 2, s. 239 f. noten.) 

Metoden att datera lådan delvis med hjälp av kläderna på två avbildade mansfigurer 

återkommer i artikeln. Det heter där (s. 241) att för »samma mening» (nämligen att 

kistan ifråga bör vara identisk med den som i ett inventarium kallas den nya kistan) talar 

även den omständigheten »att dräkterna, som de på lådan inlagda bilderna bära, äro 

1600-talets».  

Manuskriptet uppvisar utöver en del mindre ändringar av stilistisk-språklig natur ett 

par större inskott av saklig art, vilka liksom de språkliga ändringarna iakttagits vid 

tryckningen i häftet från Nordiska museet. Ett sådant inskott är det ovan nämnda 

försöket att datera lådan med hjälp av dräkterna hos två på den avbildade män (trycket 

3:7–9), ett annat påpekandet om förekomsten av »förträffliga finsnickare» i Sverige 

redan under Gustav Vasas tid varför lådans stilmässiga kvalitet inte hindrade att den 

tillverkats inom landet (trycket 4:3–6). I trycket uppträder också några intressanta 
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avvikelser från manus. Där anges att nycklarna till lådan är bevarade (3:4; »jämte 

nycklar»), i manus däremot på motsvarande ställe »nycklarna äro förkomna». Vidare 

saknas i manus de sex avslutande raderna i trycket (4:17–22). Förutom uppgift om vem 

som skänkt lådan till museet innehåller raderna iakttagelser rörande dess lock och sidor. 

Omedelbart före dessa rader anges vilka namn som förekommer på fyra plåtar under 

»låset med sina två nyckelhål». Dessa namn framträder med stor tydlighet på den 

litografi av lådan som Strindbergs text utgår från. Vid en jämförelse mellan namnen på 

bilden och de namn som anges i den tryckta texten kan man notera vissa skillnader. Det 

visar sig också att namnen i manus ligger närmare bilden än namnen i Strindbergs 

tryckta text. Den mest påfallande avvikelsen gäller förnamnet på den nedersta av de fyra 

plåtarna. På litografin uppges personen heta »Berkh Larson», i manus »Berk Larson» 

men i trycket »Erikh Larson». Förklaringen till dessa förbryllande skillnader får man i 

ett odaterat brev från Strindberg till – sannolikt – Hazelius. Det är bilagt manus i 

Nordiska museets arkiv. Det tycks tidigare inte vara uppmärksammat i 

Strindbergsforskningen och återges därför i sin helhet i kommentaren i textvolymen, 

s. 428. 

Av uppgifterna i brevet att döma har det troligen skrivits i samband med att 

Strindberg fått korrektur på artikeln. Tidpunkten bör vara någon gång hösten 1881 

sedan han i september återvänt till Stockholm efter sommaren på Kymmendö och 

övervakade utgivningen av de första häftena av Svenska Folket. Uppgifterna i brevet 

förutsätter ju att Strindberg haft möjlighet att ordentligt granska själva lådan i museets 

lokaler på Drottninggatan. Troligen har det ovan nämnda tillägget i trycket – i 

förhållande till manus – rörande locket och sidorna också tillkommit efter ett sådant 

besök.  
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»På vandring efter spåren till en svensk kulturhistoria. 
Strödda anteckningar» 

Senare hälften av oktober 1881 infördes i Nya Dagligt Allehanda tre artiklar av 

Strindberg under den gemensamma rubriken »På vandring efter spåren till en svensk 

kulturhistoria. Strödda anteckningar» (15/10; 21/10; 28/10; jfr allmänt om artiklarna i 

SV 10, kommentaren ss. 391 f., 423). I artiklarna berättar Strindberg om exkursioner till 

arkiv inrymda i tre olika byggnader i Gamla stan – Storkyrkan, Krigskollegiets hus vid 

Munkbron (nr 2) och slutligen Wrangelska palatset på Riddarholmen som Svea hovrätt 

och Kammarkollegium disponerade och där en del äldre handlingar från 

»räknekammaren» tydligen placerats i ett par rum i södra tornet. Strindberg har bemödat 

sig om att ge dramatisk nerv åt sina »vandringar». De utmålas som äventyrliga och 

strapatsrika skattsökarexpeditioner i olidlig hetta eller bitande köld, i moln av damm 

och sot som täpper till lungorna men där uthålligheten belönas med rika fynd. Ett 

huvudsyfte med artiklarna var uppenbart att göra reklam för Svenska Folket vars andra 

häfte kom ut samtidigt med deras publicering (13–19/10 1881 enligt SV 10, 

kommentaren s. 531). Den sista artikeln avrundar rapporteringen av de upptäckter 

Strindberg gjort i räkenskaperna om Gustav Vasas hov, med direkt marknadsföring av 

det kulturhistoriska verket: 

Men om allt detta skall på annan plats utförligare berättas jämte mycket annat, som han 

icke fann i tornet eller arkivet, utan i Kommerskollegium, Rådhuset, Byggnadskontoret 

och på många andra ställen, dit han icke vågar föra sin trötte läsare. 

 Han lägger därför ned sin promenadkäpp under förhoppning om återseende på annat 

ställe, havande härmed endast velat antydningsvis bekräfta, att kunskapens rötter äro 

bittra, men dess frukter – kunna också vara ganska sura. (Texten s. 239.) 

I samma artikel hävdas bl.a. (texten s. 238) att »Alla gamla föreställningar om 

sällsyntheten [i Sverige under medeltid och 1500-tal] av glas, ur och vagnar blåsas bort» 

vid studium av räkenskaperna. En serie belägg för detta påstående radas upp. Samma 

exempel tillsammans med ytterligare andra möter läsaren av häfte 7 i Svenska Folket 

som kom ut först i slutet av mars 1882 (SV 9, s. 333 ff.; ung. tidpunkten för utgivning 
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SV 10, kommentaren s. 531). Förmodligen var emellertid Strindbergs text för häftet i 

stort redan klar då artiklarna publicerades i Nya Dagligt Allehanda, dvs. i början på 

hösten 1881. Enligt brev till Richard Bergström den 29 juli 1881 hade han då 

»manuskript till 7 häften färdiga» (Brev 21, s. 111; jfr SV 10, kommentaren s. 403).  

Artiklarna ger endast svävande uppgifter om vid vilka tidpunkter och under vilka 

förutsättningar Strindberg genomfört exkursionerna i de olika arkivmiljöerna. Vissa 

upplysningar i dem ger emellertid hållpunkter för ungefärliga dateringar. Besöket »i 

Krigskollegiets vindskontor» – artikel nr 2 – skall ha ägt rum medan rötmånadens 

»brännande sol» glödgade takplåtarna (texten s. 232). Detta kan bekräftas genom 

dokument i KB:s ämbetsarkiv i så måtto att Strindberg måste ha gjort sin visit där 

sensommaren 1880. I själva verket var det tydligen ett uppdrag i tjänsten som KB-

chefen Klemming anförtrott honom. 1865 hade Krigskollegiet – ett av de ärevördiga 

centrala ämbetsverken med anor från 1600-talet – upplösts men dess funktioner liksom 

dess ämbetslokaler hade övertagits av Arméförvaltningen (Birger Steckzén, 

Krigskollegii historia, II–III, 1697–1865, 1937, s. 672 ff.). Kollegiet hade sedan 1767 

varit inhyst i en byggnad vid Munkbron 2 som övergått till staten från dess tidigare 

ägare den beryktade hattpolitikern och handelsborgmästaren i Stockholm Gustaf 

Kierman sedan denne vid mösspartiets seger under 1765–66 års riksdag berövats 

ämbeten, burskap och egendomar samt dömts till livstidsfängelse (Steckzén, s. 302 f.). 

Det förtjänar påpekas att Strindbergs medförfattare i Gamla Stockholm Claes Lundin i 

ett av sina kapitel (»Borgerskapet»; originaluppl. s. 413 f.) både uppmärksammar 

fastighetens 1700-talsankytning till Kierman och att den nu – dvs. i början på 1880-talet 

– var Arméförvaltningens hus. 

I början på mars 1880 skrev Klemming till Arméförvaltningen att det på vinden i 

dess hus låg sedan äldre tid »ett större parti tidningar och annat tryck m.m.» som han 

förmodade var »af föga eller intet gagn» för förvaltningen. Han anhöll därför om 

tillstånd »att få till Kongl. Biblioteket afhemta hvad som deraf kan vara behöfligt eller 

önskvärt för dess samlingar». Förvaltningen tog god tid på sig att fundera på saken men 

svarade i början på juli 1880 positivt på Klemmings begäran att hämta partiet från 

vinden. Men innan det skedde ville man att Klemming skulle »låta uppsätta och till 

Kongl. Förvaltningen inlemna förteckning öfver hvad sålunda för Kongl. Biblioteket 
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afses» (Klemming t. Arméförvaltningen 5/3 1880; Arméförvaltningen t. Klemming 5/7 

1880; Ämbetsarkivet, KB, E 1:40). 

Som Uno Willers påpekat (1962, s. 119) finns i KB:s ämbetsarkiv bevarad en 

förteckning egenhändigt skriven av Strindberg och försedd med följande ingress: 

»Förteckning på Handskrifter och Böcker utlemnade från K. Krigs-Collegii Arkiv till 

Kongl. Biblioteket. Augusti 1880». »Krigs-Collegii» är dock överstruket och ovanför 

ersatt med »Armee Förvaltningens». Dokumentet upptar tre foliosidor med text. Det är 

disponerat så att med bläck skrivna poster av Strindberg kortfattat anger vilka 

handskrifter och tryck det gäller. Dessa upptar vänsterspalten på sidorna medan 

Klemming gjort noteringar med blyerts i högerspalten. Inledningsvis har Klemming 

dock med bläck noterat: »Enligt Kongl Armee Förvaltningens resolution af d. 5e sistl. 

Juli äro de å bilagde förteckning upptagne handskrifter och tryck aflemnade till Kongl. 

Biblioteket. Stockholm 26 Augusti 1880. GEK.» (Ämbetsarkivet, KB, E 1:40). 

Tydligen har Klemming, sedan Arméförvaltningen i början av juli meddelat sitt 

beslut, gett Strindberg i uppdrag att kartlägga vad som fanns på vinden i Munkbrohuset 

av intresse för KB. I sin årsberättelse för 1880 anför Klemming också uppdraget bland 

de arbeten Strindberg under denna tid fullgjort: »inventerat skrubbar i Krigskollegii 

Arkiv och derifrån utgallrat tryck och handskrifter till K. Biblioteket» (Kongl. 

bibliotekets handlingar, 3, 1881, s. 12). Vid en jämförelse med skrivelserna utväxlade 

mellan Klemming och Arméförvaltningen i mars och juli å ena sidan och Strindbergs 

förteckning jämte Klemmings årsberättelse å andra sidan noterar man en påtaglig 

skillnad. Skrivelserna nämner endast tryck medan det sedan i praktiken i hög grad visar 

sig också vara fråga om handskrifter. Förändringen kan mycket väl ha varit initierad av 

Strindberg och bottnade i så fall kanske i ett särskilt intresse från honom för 

handskrifterna? I varje fall kan man konstatera utifrån Klemmings anteckningar på 

förteckningen att Strindberg för KB:s räkning av handskrifterna behöll endast en rulla 

över fångarna i Ryssland 1719 jämte räkenskaper rörande Kanslikollegium för 12 år 

under 1700-talet – detta tydligen motiverat av att dessa räkenskaper delvis inkluderade 

KB – samt slutligen räntekammarkvittenser för år 1633. I övrigt skulle handskrifterna 

överföras till andra ämbetsverk som Kammarkollegium, Hovexpeditionen och 

Sundhetskollegium. I Klemmings ovan nämnda årsberättelse för 1880 redovisas också 

dessa tre poster i ett avsnitt om handskriftssamlingens utökning: »Öfverlemnade från 
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Arméförvaltningen: Rulla öfver svenska fångar i Moscou 1719 med anteckning om 

deras död eller hemkomst t.o.m. 1724; 1633 års räntekammar-qvittenser samt några 

band äldre räkenskaper, i hvilka äfven K. Bibliotekets ingå» (s. 4 f.). 

Strindbergs summariska uppgifter i Nya Dagligt Allehanda-artikeln om vad han fann 

i »Krigskollegiets vindskontor» stämmer rätt väl överens med posterna i förteckningen 

över vad som tagits över till KB. Bland avvikelser kan dock noteras att 

kassaräkenskaperna för Kanslikollegium gällde 12 i stället för 10 år. Några dokument 

nämner han överhuvud inte i artikeln: rullan över fångarna i Ryssland 1719, Kollegium 

Medicums huvudböcker för 7 år mot slutet av 1700-talet, Nummerlotteriets räkenskaper 

för 1758, räntekammarkvittenser 1633, »Commissupphandlingar 1653». Med tystnad 

förbigår han också det som egentligen var utgångspunkten för uppdraget, nämligen 

serier av årgångar av en mängd stockholmska tidningar och tidskrifter från främst 1820-

talet. Enligt förteckningen rör det sig om ett 20-tal organ och ett 90-tal årgångar. 

Klemming nämner dem för övrigt inte heller under avsnittet om tryckförvärv i 

årsberättelsen. 

I artikeln anför Strindberg några citat ur de handskrifter han funnit rörande 

hovhållningen 1690, 1701, 1708 och 1710 (i NDA angavs visserligen de två senare 

årtalen vara »1608» och »1610» men detta är rimligen ett rent tryckfel som f.ö. kvarstår 

vid omtrycket i SS 17, s. 180 och även i SV, texten s. 233). Bakom valet av citat spårar 

man framför allt viljan att torpedera bilden av Karl XII i fält som en vän av umbäranden 

och asketism i sin egen livsstil. Förbryllande är därvidlag att förteckningen över vad 

som förts över till KB endast för ett av åren upptar en relevant handskrift (hovstaten 

1690). En trolig förklaring är att Strindberg i själva verket hämtat de övriga citaten från 

källmaterial som han påträffat på annat håll – antingen i andra arkiv eller i tryck – men 

fingerar att han träffat på det vid rannsakningen i Krigskollegiets skrubbar. I Svenska 

Folket, avsnittet »Ute i kriget», återkommer exemplen från 1708 som belägg för »att 

den för sin tarvlighet mest berömde kungen hade det i allmänhet ganska bra» (SV 10, 

s. 199). I de »Samlingar till en Svensk Kulturhistoria» som Strindberg 1891 sålde till 

Nordiska museet finns också bevarade excerpter ur ifrågavarande källmaterial (enhet 

67, 669 »Mat och dryck»; ang. försäljningen se SV 10, kommentaren s. 528 f.).  

Besöket i Wrangelska palatsets södra torn – som Strindberg beskriver i artikel nr 3 – 

skall ha ägt rum en »midvintersdag» (texten s. 235) då han var tvungen att vada i 
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snödrivor för att ta sig in i tornet. Av artikeln framgår att i ett par rum längst ned i tornet 

finns en del arkivalier som sorterats ut från »kammararkivet» vilket ligger i 

»Kammarrättens hus». Svea hovrätt hade på Strindbergs tid liksom nu (2008) sin 

verksamhet förlagd till Wrangelska palatset (också kallat Kungshuset) – i förbigående 

nämner Strindberg att hovrättens arkiv var förlagt till »en av de övre våningarna» i 

tornet. Då som nu (och redan från 1756) disponerade förvaltningsdomstolen 

Kammarrätten – numera specificerad som Kammarrätten i Stockholm – ett intilliggande 

hus (i sydlig riktning; Birger Jarls Torg nr 13). Också det har en förhistoria som 

adelspalats under 1600-talet, det s.k. Cruusiska huset. Sedan huset i stort förstörts under 

en brand 1802 återuppbyggdes det i nyantik stil 1804. I samband därmed inrättades 

särskilda rum för Kammararkivet. Dess valv sträckte sig genom två våningar och var 

»en av de första för arkivändamål speciellt inrättade lokalerna» (B. & G. Glase, Gamla 

stan med Slottet och Riddarholmen, 1977, s. 135 f.; H.O. Andersson & Fredric Bedoire, 

Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm, 4 uppl., 1988, 

s. 60 f.). På branden 1802 anspelar Strindberg för övrigt i artikeln då det heter (texten 

s. 237) att »hela längor» av Uppsala universitets räkenskaper finns i tornet  

med tydliga spår efter den besynnerliga eldsanläggning, som en gång bort i tiden höll på 

att göra slut på hela kammararkivet och vilken nog kommer att närmare skildras, då den i 

manuskript liggande svenska bokförstöringshistorien kommer att utgivas. 

I ett häfte (med text av Lundin) av Gamla Stockholm utkommet redan senhösten 1880 

har branden 1802 beståtts en utförlig skildring (originaluppl. s. 224 f.). En odaterad 

promemoria från Strindberg till »C.L.» berör förstörelsen vid branden av – enligt 

Strindberg – det enda kvarvarande exemplaret av den äldsta vyn över Stockholm 

(gravyr från 1524). Uppgifterna i promemorian återkommer i Lundins framställning 

varför den får antas vara riktad till denne och kan dateras till hösten 1880. Den är 

återgiven i Brev 21, s. 96 men där antas den – troligen felaktigt – vara riktad till Carl 

Larsson (se den textkritiska kommentaren till Gamla Stockholm).  

Som redan nämnts avrundar Strindberg sin artikel om besöket i tornet med 

redovisning av upptäckter om förhållandena vid Gustav Vasas hov som han gjort i 

räkenskapsarkivalier. Vid noggrann läsning blir man emellertid allt tveksammare till om 
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han verkligen bygger på källmaterial som han funnit i tornet. Det han uttryckligen 

hävdar att han där påträffat är »Pomerska arkivet» i yttersta rummet (texten s. 236) och i 

inre rummet »några band från förra århundradet av Rasp- och Spinnhusets räkenskaper, 

fortsättning på dem han några dagar förut hittat i Kommerskollegii arkiv» (texten 

s. 236). Vidare i inre rummet »Livrustkammarens inventarier – förmodligen dupletter, 

eljest hade de icke sin plats här» och »Uppsala universitetets räkenskaper» (texten 

s. 237) – jfr ovan. Därpå följer denna passage: 

Men här i fönstersmygen ligger i form av ett avstjälpt lass återigen spridda delar av 

hovens räkenskaper, vilka återigen äro en fortsättning av dem, som stå på hyllorna 

härnere, och dem, som finnas däruppe i själva arkivet, och det är ur dem man hämtat icke 

allenast spridda drag till svenska kulturhistorien, utan även materialierna till de revisioner 

av Sveriges historia under de första Vasarne, som Ahlqvist och Forssell delvis företagit. 

(Texten s. 237.) 

När Strindberg talar om räkenskaperna »som finnas däruppe i själva arkivet» syftar han 

med »själva arkivet» uppenbarligen på kammararkivet. Och de historiska verk han 

anspelar på är Växjölektorn A.G. Ahlqvists Karin Månsdotter (1876), Om Sturemorden 

(1877) och Konung Erik XVI:s sista lefnadsår (1878). Dessa lånade Strindberg i ett par 

omgångar sommaren och hösten 1880 (Lindström 1990, s. 31 f.). Hans Forssells 

pionjäravhandling Sveriges inre historia från Gustaf I med särskilt afseende på 

förvaltning och ekonomi 1–2 (1869) hade han likaledes på hemlån sommaren 1880. 

Både Karin Månsdotter och Erik XIV av Ahlqvist liksom Forssells avhandling ingick 

efterhand i Strindbergs bibliotek 1883 (Lindström 1977, ss. 30, 34). Vid kontroll i dessa 

verk finner man talrika hänvisningar till källor i Kammararkivet (om Forssells 

forskningar där se Herman Schück, Hans Forssell. Historiker, publicist, statsråd, 2001, 

ss. 76 ff., 107, 137, 179 ff.). 

Strindberg påpekar sedan att också flera äldre historiker med arbeten inriktade på 

ekonomi och teknik – såsom J.D. Flintenberg (1762–1819), J. Murberg (1734–1805), 

J.J. Tengström (1755–1832) – har »här» – dvs. i Kammararkivet – hämtat material. När 

han därpå övergår till att lyfta fram uppgifter om t.ex. kläder och husgeråd vid 

Vasahovet och hänvisar till »kammarräkenskaper» gäller det säkerligen sådant som han 
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funnit i själva Kammararkivet och inte bland det bortsorterade materialet i tornet. 

Greppet ligger nära den tidigare påtalade fiktionen rörande hovräkenskaper 1708–10 i 

Krigskollegiets vindsskrubbar. Glidningen över från det ena – handlingar i tornet – till 

det andra – material i Kammararkivet – sker nästan omärkligt för läsaren. Man får 

anstränga sig ordentligt för att inse att Strindbergs expedition till tornet i praktiken tycks 

ha varit helt resultatlös. Vill man hårdra kan man tala om ett mästarprov i illusionskonst. 

Beträffande Strindbergs kontakter med räkenskaper från olika tidevarv i 

Kammararkivet innehåller Klemmings tidigare nämnda årsberättelse för 1880 en 

intressant uppgift. Bland de uppdrag Strindberg fullgjort nämns: »för K. Bibliotekets 

räkning verkstält undersökningar i Kammar-arkivet». Vad dessa »undersökningar» gällt 

går Klemming tyvärr inte in på. I samma redogörelse uppger han också att Strindberg 

»tjenstgjort i Riks-Arkivets lokal vid svenska trycksakers utgallring till K. Biblioteket». 

Som synes ligger detta nära utgångspunkten för uppdraget i Arméförvaltningens hus i 

augusti. Man skulle kunna gissa att undersökningarna i Kammararkivet varit motiverade 

på samma vis, dvs. att spåra trycksaker som kunde komplettera KB:s samlingar. Men 

oavsett motiveringen bör uppdraget ha gett Strindberg möjlighet att för sin egen 

forskning lokalisera givande räkenskapsserier rörande både Vasahovet och Karl XII i 

fält och därur göra excerpter.  

Dessa besök i Kammararkivet har alltså skett 1880, däremot oklart när under året. 

Beträffande expeditionen till tornet är det naturligt att tänka sig att den skedde först efter 

det att Strindberg blivit bekant med källmaterialet i Kammararkivet – det förefaller 

troligt att det var tjänstemän där som upplyste honom om förekomsten av det 

utsorterade materialet i tornet. Bakgrunden till expeditionen verkar ha varit 

förhoppningar – som uppenbart gäckades – att i tornet göra fynd som undgått andra. I 

själva verket utvecklar Strindberg i artikeln öppet sådana tankar när han träder över 

tröskeln till det inre rummet: »han har levat för länge att icke hysa en viss förhoppning 

om att kunna finna en pärla i en sophög eller en förtjänst hos de refuserade eller en 

värdefull egenskap hos de föraktade» (texten s. 236). Besöket i tornet sker ju enligt 

Strindberg själv »en midvintersdag». Året måste givetvis vara antingen 1880 eller 1881. 

Båda möjligheterna kvarstår även om man räknar med att besöket har ägt rum efter 

undersökningarna i Kammararkivet – dessa kan ha skett tidigt vintern 1880. Det är 

emellertid troligare att de skett under en varmare och ljusare årstid vilket betyder att det 
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är troligare att besöket i tornet ägde rum först vintern 1881. Därmed kommer också 

ordningsföljden för de tre olika artiklarna att överensstämma med den kronologiska 

ordningen mellan de tre exkursioner som där beskrivs och där besöket i Storkyrkan »en 

grå februarimorgon» – ämnet för den första artikeln – otvivelaktigt ägde rum vintern 

1880. 

Strindbergs berättelse i den första artikeln om sitt sökande i Storkyrkan 

dokumenterar hur han gör ett verkligt och närmast sensationellt »arkivfynd». 

Upptäckten berör tillkomsten av den berömda statyn Sankt Göran och draken gjord av 

Berndt Notke och uppsatt i kyrkan nyåret 1490. I en träask som förvarades i kyrkans 

arkiv och som i dess inventarium angavs innehålla »lappar» fann Strindberg en del 

reliker – fingerade benflisor från en rad helgon med S:t Göran i spetsen – som vid 

uppsättningen av statyn placerats i ett särskilt utrymme med fyra fack i riddarens 

bröstharnesk. Det centrala i fyndet var emellertid inte resterna av relikerna – de var 

kända från äldre litteratur om statyn – utan ett dokument (pergament) på latin som låg 

tillsammans med relikerna. Det är skrivet av en Antonius Mast som där beskriver hur 

han som påvligt sändebud medfört relikerna till Stockholm och placerat dem i statyn vid 

dess uppsättande, samt slutligen – det viktigaste i sammanhanget – otvetydigt anger att 

Sten Sture d.ä. och dennes maka Ingeborg bekostat statyn. I sin artikel gör Strindberg ett 

rättvisande referat av dokumentet på svenska bortsett från att han karakteriserar det som 

»en egenhändig skrivelse till Sten Sture den äldre» (texten s. 235). Statyn och dess 

bakgrund i en rad avseenden belyses utförligt i Jan Svanberg & Anders Qwarnström, 

Sankt Göran och draken, 1998 [1993]; en översättning av det påvliga sändebudets 

skrivelse s. 45 f.; Strindbergs insats s. 214 f.  

I sin artikel underlät Strindberg att berätta hur han hanterade fyndet. Det skulle dröja 

flera decennier innan detta blev klarlagt. Sedan den framstående bokhistorikern och 

medeltidsforskaren Isak Collijn blivit chef för KB 1916 kom han enligt vad han 

upplyser i den uppsats som han publicerade 1919 av en händelse att  

närmare undersöka innehållet i en låda i ett i mitt ämbetsrum befintligt skåp, som synes 

ha varit nästan orört allt sedan överbibliotekarien Klemmings dagar. De i lådan förvarade 

föremålen voro av vitt skilda slag [– – –]. Dessutom fanns här en rund pappask, närmast 

liknande en större pillerask. Då jag öppnade densamma, fann jag till min överraskning, att 
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innehållet utgjordes av några av Storkyrkan förlorade reliker jämte ett av Strindberg på ett 

halvt brevpappersark gjord anteckning, varav framgick, att han »räddat dem från 

förstöring ur en skrubb (arkivet) i Stockholms Storkyrka och deponerat dem i Kongliga 

Biblioteket». Han tillägger, att de övriga relikerna voro uppsprättade och berövade sitt 

innehåll, då han år 1880 påträffade dem, och att han då genast gjorde anmälan om saken 

till överbibliotekarien i Kungl. Biblioteket, vilket hade till följd avgåendet av en skrivelse 

från denne till kyrkorådet i Storkyrkan. Enligt vad registrator Gyllensvärd meddelat, har 

emellertid någon sådan skrivelse icke anmälts till kyrkorådets protokoll; ej heller finnes i 

Kungl. Bibliotekets handlingar koncept till en dylik skrivelse. [– – –] Tydligen har 

Klemming glömt bort depositionen eller ansett den så föga värdefull ur bibliotekets 

synpunkt, att han ej vidare befattat sig med densamma. (»Stockholms Storkyrkas 

återfunna reliker jämte några arkivaliska bidrag till S:t Göransstatyns datering», 

Fornvännen. Meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1919. 

Årg. 14, ss. 21–42; det citerade s. 31 f.) 

Collijn lämnar (s. 33 f.) en noggrann redogörelse för askens innehåll, beledsagad av 

foton bl.a. av den dyna som Strindberg enligt sin artikel sprättade upp och av den 

påvlige legatens attest som skall ha legat inne i dynan tillsammans med en benskärva. 

En transkription av den latinska texten på attesten ges också, däremot inget motsvarande 

av vad Collijn kallar »Strindbergsautografen från år 1880». Hos Svanberg 1998 

(s. 214 f.) finner man däremot ett foto av texten i Strindbergs rapport. Den lyder på 

följande vis: 

 Reliker af St Georg St Germanus och St Blasius, räddade från förstöring ur en skrubb 

(arkivet) i Stockholms Storkyrka och i Kongliga Biblioteket deponerade af A. Strindberg. 

 Återfinnas beskrifna i Rüdlings Stockholm, och Grundels Dissert. de Templo S. 

Nicolai; återfinnas ej i Klockarens inventarium, der de gå under rubriken »en ask med 

lappar». De öfriga relikerna voro uppsprättade och beröfvade sitt innehåll, då de 

påträffades af A.S. 1880, hvilken genast gjorde anmälan om saken, hvilket hade till 

påföljd afgåendet af en skrifvelse från öfverbibliotekarien i K. Biblioteket till Kyrkorådet 

i Storkyrkan.  
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I sin uppsats 1919 påvisade Collijn (s. 22 f.) att det publicerats viktiga uppgifter om 

relikerna i Sankt Göransstatyn i två arbeten från början på 1700-talet, nämligen i 

A.J. Grundels dissertation (på latin) De Stockholmia från 1724 (del 1, s. 31) och 

J.G. Rüdling, Det i flor stående Stockholm (1731, s. 26 f.). Namnen på de fyra helgon 

som Strindberg knyter sina benfynd till återfinns där (jämte ytterligare några). Hos 

Grundel anges också att relikerna var inlagda i små dynor som numera var utplockade 

från statyn och förvarades i en ask. I en fotnot i sin artikel påpekar Strindberg själv att 

»Relikernas tillvaro beröras» i de två böckerna men »utan att de beskrivas» och 

tillägger: »De hava sålunda vid något tillfälle fallit ur ’S:t Göran och draken’ och blivit 

undanlagda» (texten, s. 231). I sin rapport bilagd depositionen i KB hävdar Strindberg – 

konfunderande nog – i rakt motsatt riktning att relikerna är »beskrifna» hos Rüdling och 

Grundel. Samtidigt anger han felaktig titel på Grundels avhandling, nämligen »de 

Templo S. Nicolai» – troligen beroende på en sammanblandning med en avhandling av 

Fant-Lilljenwalldh, De templo urbis Stockholmensis primario, St Nicolai dicto (1788) 

där relikerna också omnämns (jfr Collijn, s. 33). Det visar sig att Strindberg hade 

Rüdlings bok på hemlån från 23 februari 1880 fram till slutet på maj (Lindström 1990, 

s. 28). Liknande hemlån av Grundel eller Fant-Lilljenwalldh är däremot inte belagda. 

Om lånet av Rüdling gjordes före besöket i kyrkan – vilket verkar troligt – kan notisen 

där ha fäst hans uppmärksamhet på möjligheten att påträffa relikerna i kyrkans arkiv. 

Det hindrar inte att Strindberg samtidigt kan ha varit på jakt efter något annat som han 

däremot inte påträffade. Åtminstone förekommer en antydan i berättelsen om något 

ditåt.  

I första omgången tar han sig med »kyrkovaktaren» (texten s. 227) som guide upp till 

ett vindsrum: »Han ser sig omkring; det är här han skall finna vad han söker» (texten 

s. 228) Men inventeringen av rummet mynnar ut i: »nu skulle återtåget börja och 

luckorna stängas, och därmed var hoppet om att finna några papper eller pergament 

slut» (texten s. 229). Därpå sker en abrupt övergång till rannsakning i nästa lokalitet: 

»strax bredvid sakristidörren går trappan upp till Storkyrkoarkivet». Strindberg 

understryker att det inte var »med några vilda illusioner han inträdde i den lilla 

skrubben, där så många store män varit och letat och funnit» (texten s. 229). Läsaren får 

sedan bevittna hur han går igenom den ena bunten arkivalier efter den andra. Och 

återigen dyker i berättelsen upp en antydan om att han söker någon sorts dokument: 
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»Han plockar blad för blad igenom hela längor av konsistorii cirkulär i hopp att finna 

instucket, vilsekommet det där han sökte. Förgäves!» När han slutligen öppnar en ask 

som enligt inventariet skall innehålla »lappar» och där gör fyndet av relikerna och den 

påvlige nuntiens attest lämnar han läsaren i villrådighet (texten s. 230). Var det i själva 

verket detta dokument som han hela tiden sökt? Mot det talar att den äldre litteratur om 

relikerna som han kan ha orienterat sig i inte tycks ha känt till förekomsten av attesten 

(jfr Svanberg, s. 215).  

En möjlighet är att Strindberg genom notiserna i tidigare litteratur funnit det troligt 

att relikerna förvarades mer eller mindre bortglömda i någon gömma i Storkyrkan och 

att det skulle ge honom poäng om han förmådde leta rätt på dem. Däremot kan det ha 

kommit som en överraskning för honom att det också fanns ett viktigt dokument 

förbundna med dem. I efterhand, när han komponerade berättelsen om sökandet, kan 

han medvetet ha gjort den tvetydig. Den skulle kunna tolkas så att han sökte – utrustad 

med närmast divinatorisk förmåga – efter ett dokument som ingen tidigare visste 

existerade men som han slutligen lyfter i dagen. Men samtidigt har han ingenstans 

direkt påstått att det var det han letade efter. Denna tredje möjlighet går att uppfatta som 

en parallell till ovan diskuterade illusionskonster i de senare artiklarna.  

Enligt den rapport från Strindberg som sent omsider påträffades av Collijn i 

Klemmings ämbetsrum skulle Klemming ha underrättat kyrkorådet om fyndet i en 

skrivelse. Som ovan framgått sökte Collijn förgäves efter spår av en sådan skrivelse. 

Nya försök (dec. 2004) att finna något i ärendet i kyrkorådets protokoll och handlingar 

för åren 1880–82 (Storkyrkoförsamlingens arkiv, SSA, KII:17–21) har gett samma 

negativa utfall. Men det förtjänar noteras att ett inventarium – uppgjort 1885 men 

säkerligen delvis byggande på äldre likartade listor – anger rörande innehållet i 

»Arkivet» bl.a.: »1 Trädask innehållande små lappar af skrudar» (ovan nämnda arkiv, 

N:III a:2; jfr Collijn, s. 30). Det kan jämföras med Strindbergs uppgifter var han fann 

relikerna dels i rapporten förvarad i KB, dels i artikeln i Nya Dagligt Allehanda. En 

uppgift i inventariet att i arkivet också fanns »en gammal bibelperm» kan jämföras med 

att Strindberg enligt artikeln där påträffade »ett par avrivna pärmar av en Karl XII:s 

bibel med drivna beslag, i pressat läder, ett praktstycke» (texten s. 230). Det bidrar 

onekligen till att stärka den allmänna trovärdigheten i hans berättelse.  
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Marknadsföring och mottagande av  
Kulturhistoriska Studier 1881 

Första veckan i juni 1881 släppte Albert Bonniers förlag ut Kulturhistoriska Studier på 

den svenska bokmarknaden (Svensk Bokhandelstidning, nr 23, 11/6 1881). Det hade då 

gått ett år sedan kontraktet skrivits under – den 28 juni 1880 – och man frågar sig varför 

förlaget inte tagit fram volymen snabbare. I varje fall kan det inte gärna ha berott på 

produktionsproblem hos Strindberg eftersom allt i boken tidigare varit tryckt. 

Visserligen har det ovan visats att han någon tid efter tidpunkten för kontraktet – 

troligen senhösten 1880 – sysslade med att komplettera den ursprungliga listan över 

uppsatser som skulle ingå. Men ingenting tyder på att han övervägt att erbjuda något 

annat än tidigare tryckta texter. Och i så fall gällde det ju endast föga tidskrävande 

kopierings- och redigeringsinsatser som för övrigt delvis kunde skötas av andra.  

Dock bör noteras att den ursprungliga listan som nr 1 upptog avhandlingen på 

franska från 1878. Titeln har översatts till svenska men hänsyftningen framgår 

otvetydigt av bl.a. en upplysning inom parentes: »(Otryckt. Refererad i Fr. Academiens 

Handlingar)». Emellertid förblev avhandlingen otryckt ända till 1883 då den 

publicerades i Paris. Men redan i juli 1879 hade Strindberg – tydligen med negativt 

resultat – bjudit ut den till dåvarande redaktören av Nordisk Tidskrift Claes Annerstedt. 

Han påpekade att han inte kunde bifoga den i manus: han ägde den inte på svenska »då 

den är ursprungligen skrifven på franska, och jag icke eger mod att verkställa en 

öfversättning, om inga utsigter till densammas tryckning föreligga» (2/7 1879; Brev 21, 

s. 70). Genom förhandlingarna med Albert Bonnier ett år senare om en antologivolym 

öppnades ju utsikter till tryckning men det förutsatte givetvis att avhandlingen blev 

översatt till svenska vilket onekligen innebar en större komplikation än kopiering och 

översyn av redan på svenska tryckta texter. Detta är möjligen förklaringen till att 

avhandlingen i praktiken sedan uteslöts ur Kulturhistoriska Studier och ersattes med 

sista tredjedelen av Kinauppsatsen i Framtiden 1877. En annan förklaring – och nog 

mera sannolik – är att Strindberg vid närmare övervägande fann att väl mycket av 

stoffet i den franska avhandlingen återkom i uppsatserna om fångarna i Sibirien, om 

Strahlenberg och om de svenska missionärerna i Kina.  
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Att publiceringen av Kulturhistoriska Studier lät vänta på sig så länge kan ha berott 

på att förlaget velat invänta avslutningen av häftesutgivningen av Strindbergs 

ungdomsarbeten I vårbrytningen hos Isidor Bonnier. Den hade pågått från november 

1880 till mitten på maj 1881 då ett sjunde och sista häfte distribuerades (SV 2, 

kommentaren s. 204 f.). 

Ett bevarat korrektur till titelsidan i Kulturhistoriska Studier (Nordiska museet) 

avslöjar att bokens definitiva titel tillkom först i sista stund genom ingripande från 

Strindberg. På ett blad med helt genomförd layout av titelsidan står »Svenska 

Kulturminnen / samlade / af / August Strindberg». Strindberg har strukit över »Svenska 

Kulturminnen / samlade» och ovanför skrivit »Kulturhistoriska Studier». På samma sida 

motiverar han ändringen: »Titeln kan icke blifva annorlunda, ty för det först[a] äro dej 

[’de ej’] alla Svenska och för det andra är det inga Minnen.» Samtidigt ber Strindberg på 

samma korrekturblad »Herr Bonnier» att skicka »tillräckligt många exemplar innan 

boken släppes ut», tydligen för att han dessförinnan skall kunna sända över exemplar till 

förhoppningsvis välvilligt inställda personer i pressen (jfr nedan). Han anger också 

»Adress: Dalarö!», rimligen med tanke på dessa exemplar. Upplysningen om adressen 

ger en möjlighet till ungefärlig datering av korrekturändringen. Först den 22 maj 

lämnade Strindberg Stockholm för sommarvistelse på Kymmendö (Brev 2, s. 255 f.). 

Säkerligen har korrekturbladet returnerats till Bonniers innan han reste ut till 

Kymmendö men knappast senare än ett par veckor innan. Annars hade det väl inte varit 

motiverat att destinera exemplaren till sommaradressen.  

Att Strindberg ändrade bokens titel kan ha andra förklaringsgrunder än dem han själv 

pekade på. Då Strindberg ett år tidigare, i maj 1880, erbjöd Albert Bonnier att ge ut »en 

samling af kulturhistoriska, etnografiska, geografiska och konstuppsatser» framhöll han 

att alla rörde »Svenska Saker» och menade att »det är konjunktur för Svenska Saker». 

Med tanke på hur Strindberg hade lagt ut texten för Bonnier i sin säljstrategi i maj 1880 

överraskar det inte att ordet »Svenska» ingår i titeln på volymen i kontraktet som skrevs 

i slutet på juni: »Svenska Kulturminnen m.m.». I själva verket återgår alltså titeln i det 

korrektur Strindberg fick i maj 1881 på titeln sådan den formulerats i kontraktet, bortsett 

från »m.m.». Ett rimligt perspektiv på uttrycket »minnen» i sammanhanget är väl att se 

det som en mera elegant, mera »poetisk» variant till »historia» och därför mera lämpad 

för marknadsföring av en bok som den föreliggande. Strindbergs tvära avvisande av den 
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gamla titeln strax före utgivningen förvånar, liksom den motivering han kastar fram. 

Visserligen fanns en uppenbar brist med den titel Strindberg hade att ta ställning till, 

nämligen att den inte alls täckte de viktiga uppsatserna om samtida svensk konst. 

Förmodligen var det ett medvetande om det som låg bakom tillägget »m.m.» i 

kontraktstiteln. Men denna brist avhjälpte ju på inget vis den nya titel Kulturhistoriska 

Studier som Strindberg drev igenom.  

En möjlig förklaring till att Strindberg förkastade »Svenska Kulturminnen» och i 

stället våren 1881 ville ha Kulturhistoriska Studier kan vara att han nu var starkt 

upptagen av arbetet på Svenska Folket och dess lansering på marknaden senare under 

året. Detta verk innebar en reell satsning på bred kulturhistoria i samtidens mening (jfr 

kommentaren i SV 10, s. 381 ff.). Genom att ge den heterogena samlingsvolymen en ny 

titel – med mera vetenskaplig klang än den tidigare – ville han kanske försöka länka den 

till det stora pågående projektet.  

Ett antal illustrationer av två olika typer var inlagda i volymen. Den ena är kinesiska 

skrivtecken. Sådana förekommer dels i den inledande behandlingen om Sveriges 

relationer till Kina (ett kinesiskt sjöpass 1742; texten s. 13), dels på tre ställen i den 

långa essän om Kina i avsnittet om språket och skriften (texten ss. 92, 94), dels i 

artikeln om svenska missionärer i Kina (Hambergs av honom själv påhittade kinesiska 

namn; texten s. 37). Samtliga dessa fem illustrationer hade förekommit redan i första 

trycket av uppsatserna i Framtiden 1877 resp. i Svenska Familj-Journalen 1881 (se ovan 

ss. 85 f., 224) och återvänds nu alltså i samlingsvolymen 1881. 

Den andra typen av illustrationer bestod dels (s. 29) av ett porträtt signerat av 

xylografen Evald Hansen och föreställande Hamberg som redan förekommit i 

förstatrycket (jfr ovan s. 224), dels av fyra xylografier av föremål i fajans och porslin i 

Porslinsbilder. När denna uppsats publicerades i Dagens Nyheter våren 1878 – såsom 

recension av Svenska Slöjdföreningens konstindustriella utställning (se ovan s. 15 ff.) – 

beledsagades den inte av några illustrationer. Dessa fyra avbildningar har alltså 

tillkommit först i förbindelse med bokutgivningen 1881. Bildtexterna till de fyra 

bilderna är lapidariska och anger inget om förlagor: »Kinesisk vas» (texten s 153); 

»Jaktflaska av majolika från Urbino» (texten s. 155); »Vas av jasper ware. Av 

Wedgwood» (texten s. 158); »Vas av ’vieux sèvres’» (texten s. 159). Den första bilden i 

serien (»Kinesisk vas») är signerad av xylografen Wilhelm F. Meyer (1844–1944), en 
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trolig indikation på att denne också svarat för de följande tre. Meyer var för övrigt flitigt 

anlitad för illustrationerna i Gamla Stockholm (jfr Brev 2, ss. 141 f., 193; SV 8, 

kommentaren s. 217 f.).  

På titelsidan till Kulturhistoriska Studier anges »Med 5 illustrationer». Denna uppgift 

återkommer också i annonseringen. Återgivningen av kinesiska skrivtecken har alltså 

inte räknats som illustrationer. En annan intressant omständighet i förbindelse med 

bilderna förtjänar också noteras. På det korrektur till titelsidan som Strindberg fick 

våren 1881 angavs illustrationerna vara »4». Strindberg ersatte denna siffra med »5». 

Troligen var den ursprungliga siffran baserad enbart på illustrationerna i Porslinsbilder 

medan Strindberg fått det till fem genom att addera Hambergporträttet. Möjligen 

bottnade skillnaden i att det först sent på våren 1881 blivit klart att missionärsuppsatsen 

skulle kunna inkluderas i volymen. En förutsättning var säkerligen att tidskriftsnumret 

med primärtrycket på Gernandts förlag hunnit komma ut innan boken publicerades. Och 

därmed kan den ansvarige på Bonniers förlag ha förbisett att en illustration utöver de 

fyra i Porslinsbilder tillkommit.  

Förlaget verkar ha varit inställt på att satsa på en ordentlig marknadsföring av boken 

i samband med utgivningen, främst i Stockholmspressen. Onsdagen den 8 juni 1881 

möter de första annonserna, då i eftermiddagstidningarna Aftonbladet och Nya Dagligt 

Allehanda – båda organ vända mot de bildade skikten – och återkommer sedan där två 

gånger med ett par dagars intervall (11/6 och 15/6). De identiskt lika utformade 

annonserna räknade under rubriken »Ur innehållet» upp rubrikerna på 11 av de 15 

uppsatserna. Samma annons förekommer i morgontidningarna Stockholms Dagblad och 

Dagens Nyheter den 9, 11 och 14 juni. Några dagar efter midsommar lät förlaget 

Strindbergs volym ingå i annonser i de nämnda tidningarna – dock med undantag för 

Nya Dagligt Allehanda – gällande 11 nyutkomna böcker på förlaget, samlade under 

rubriken »Landt- och Sommarlektyr» (Aftonbladet 29/6, 2/7; StD 29/6; DN 25/6, 28/6). 

I veckotidningen Ny Illustrerad Tidning – som kom ut på lördagarna – marknadsfördes 

volymen den 11 juni (nr 21) i en stort uppslagen annons tillsammans med tre andra 

böcker på förlaget. Där förekommer en lista »Ur innehållet» liksom i de fyra 

dagstidningarna men fylligare än i dessa, genom att samtliga rubriker på de 8 

uppsatserna i volymens senare avdelning »Konst, litteratur» tagits med, dvs. också Från 

Café de l’Ermitage till Marly-le-Roi och Konstakademiens utställning 1877 vilka 
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förbigåtts i den standardiserade annonsen i dagstidningarna. Troligen är avvikelsen att 

se som en anpassning från förlaget till den särskilda målgrupp Ny Illustrerad Tidning 

var orienterad mot.  

Sin ovan citerade begäran till »Herr Bonnier» om exemplar av boken före 

utgivningen motiverade Strindberg på följande vis: »så garanterar jag tre hyggliga 

Stockholmsrecensioner, men det skall vara innan, ty eljes köper man och skäller ner 

den!». Vid utgivningen av Röda rummet hösten 1879 hade Strindberg för dess 

förläggare Seligmann skisserat en likartad strategi. Sedan romanen genom notis i 

Dagens Nyheter blivit omnämnd vara under utgivning skulle Stockholms Dagblad och 

Nya Dagligt Allehanda få exemplar »med ursäkt för dröjsmålet, hvarunder jag håller 

enskildt samtal med D. Allehandas recensent». Vidare heter det bl.a. att Adolf Lindgren 

– en umgängesvän – »som blir Stockholmsredaktör för den nya Svensk Tidskrift bör ha 

ett exemplar och enskildt samtal» (Brev 2, s. 88).  

Vilka tre pressorgan – och personer – Strindberg hade i tankarna vad gällde 

Kulturhistoriska Studier kan man endast spekulera i. Och det är också ovisst om han 

genomförde planen. Men i varje fall kan man konstatera att boken faktiskt fick tre 

ordentliga recensioner i Stockholmspressen, varken mer eller mindre, och att alla tre kan 

karakteriseras som »hyggliga». Den första kom i Aftonbladet (9/7), alltså en månad 

efter utgivningen. Sedan dröjde det ytterligare en dryg månad innan Nya Dagligt 

Allehanda publicerade sin anmälan (20/8) varpå Ny Illustrerad Tidning avslutade raden 

först i mitten på september (nr 38, 17/9). Omfånget på recensionerna i Aftonbladet och 

Nya Dagligt Allehanda (båda osignerade) låg på ungefär samma nivå – ca 1350–1400 

ord – medan anmälaren (signaturen »-n») i Ny Illustrerad Tidning var betydligt mera 

kortfattad (drygt 500 ord). En markerad skillnad i stil föreligger också. Mot en i stort 

sett sakligt utredande och respektfull ton hos de två första skribenterna bryter en 

lättfotat kåserande uppläggning i Ny Illustrerad Tidning. Men ett förenande drag är att 

tonvikten vilar på behandling av de kinesiska uppsatserna och framhållandet av 

Strindberg som sinolog. 

I Aftonbladet heter det sålunda inledningsvis att man »har länge känt, att hr 

Strindberg med ifver egnat sig åt sinologiska studier, och här har man åtskilliga frukter 

af detta hans arbete». Efter att utförligt ha refererat innehållet i uppsatsen om Sveriges 

relationer till Kina menar skribenten emellertid att av »vida större intresse» är »de 
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artiklar om Kina och kineserna, dem författaren sjelf på grund af egna forskningar 

skrifvit». Han går därefter in på uppsatsen Svenska missionärer i Kina som han menar 

»innehåller synnerligt tilltalande lefnadsteckningar av Hamberg, Elgqvist och Fast» och 

återger åtskilligt ur Strindbergs berättelse om Hamberg och Taipingrörelsen. 

Behandlingen av de sinologiska inslagen i boken avslutas med reflexioner kring 

uppsatsen Kina. Några synpunkter och belysningar där skribenten menar att Strindberg 

framlägger »sina egna åsigter om det märkvärdiga gamla riket och dess inbyggare. Som 

väl knappast någon i vårt land eger den kännedom som han om Kinas språk och 

literatur, så torde häller ingen hos oss vara kompetent hvarken att attestera riktigheten af 

hans uttalanden eller motsäga dem». Den försiktiga gardering som här anas blir mera 

uttalad i fortsättningen. »Nog förefaller det någon gång, som om kärleken till 

teckningens föremål något bevingat den eljest på erkännande tämligen njugge 

författarens ord, samt att samma kärlek kommit honom att vid paralleller och 

jämförelser med Europa nog mycket ojämnt dela sin gunst mellan parterna.»  

Jämfört med Aftonbladet är Nya Dagligt Allehanda helt klart ett par grader mera 

uppskattande mot boken – där möter man knappast en enda kritisk reflexion. Påfallande 

är att skribenten i hög grad har valt att arbeta med långa citat ur uppsatserna. Intressant 

är vidare att han vid sin redovisning av de enskilda styckena börjar med att entusiastiskt 

dröja vid Strahlenberguppsatsen som Aftonbladet helt förbigått, liksom de övriga 

sibiriska artiklarna. Här påpekas att uppsatsen om Strahlenberg har sin särskilda 

aktualitet genom »den nu lyckligen fullbordade Nordostpassagen». I fortsättningen tar 

skribenten fasta på det viktiga temat hos Strindberg om de karolinska krigarnas 

civilisatoriska insatser och försummar inte att återge dennes citat från Fontenelles tal 

1725 i franska vetenskapsakademien. Han understryker att artikeln om Strahlenberg 

»liksom några af de öfriga hithörande uppsatserna bildar [– – –] en vacker 

vederläggning» av åsikten »om Carl XII:s arméer såsom halvvilda krigarehorder». 

Genom detta inslag i Nya Dagligt Allehanda-recensionen blir det sinologiska 

perspektivet där inte lika dominerande som i Aftonbladet. Mer än halva utrymmet ägnas 

dock åt referat av och citat ur Kina. Några synpunkter och belysningar, efter en 

introduktion av denna uppsats som sägs vara »särdeles underhållande och i hög grad 

egnad att häfva gängse missuppfattningar och gamla fördomar angående det så olika 

bedömda och ännu för mången halft sagolika landet i den yttersta östern».  
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Enligt skribenten i Ny Illustrerad Tidning har Strindberg som bekant »’slagit sig på’ 

Kina och kinesisk literatur». Recensenten fortsätter:  

Vi veta icke huru mycket af det här offentliggjorda som är alldeles nytt eller af 

vetenskapligt värde; men säkert är att man, äfven der ämnet är rätt torrt, mötes en 

saftighet i framställningen som för den i ämnet oinvigde antyder att de korta uppsatserna 

äro frukten af långa studier.  

Redan i ett tidigare avsnitt av recensionen har betonats det lättsmälta i den orientering 

om Kina som de första kapitlen i den »intressanta» volymen ger. Och till yttermera 

visso har skribenten inlett sin recension med att återge några »saftiga» formuleringar ur 

Kina. Några synpunkter och belysningar, såsom att kinesen »uppträder som geting i 

andras kupor». Det bör även noteras att han kortfattat också uppmärksammar 

uppsatserna om Sveriges relationer till Kina och de svenska missionärerna i Kina.  

Som redan antytts har alla tre recensenterna avsatt ett begränsat utrymme för sin 

behandling av volymens senare del »Konst, litteratur». Vad gäller värderingen av 

artiklarna om samtida målarkonst framträder en intressant skillnad mellan Aftonbladet å 

ena sidan och Nya Dagligt Allehanda och Ny Illustrerad Tidning å den andra. 

Skribenten i Aftonbladet – som yttrar sig mest utförligt om dem – uppfattar att 

Strindberg beträffande »vår nya franska skola [– – –] i grund och botten [är] entusiast, 

ehuru han också glimtvis låter ana, att han alls icke är ur stånd att se äfven dessa saker 

nyktert samt spåra de svagheter, till hvilka de nya också på detta område alt emellanåt 

kunna göra sig skyldiga». Recensenten konstaterar att »Mången verkligt god intention 

finnes derför också i dessa uppsatser». Men samtidigt markerar han en kritisk 

inställning till skrivsättet: de skulle ha vunnit betydligt på att »framträda i en mindre 

affekterad stil». Och han fortsätter faderligt förmanande: 

Vi förmoda, att författaren numera står så nära det stadiet, der han ej längre känner sig 

smickrad af deras bifall, som först och sist äflas efter hvad de kalla »piff» i stilen, att han 

ej vidare krystar i hop dessa affekterade nonchalanser, som tjusa de oinvigda, men inga 

fler, och att således de profstycken på sådant, som han här och der i dessa rimligtvis redan 

några år gamla uppsatser ger, äro hans afsked från denna hållningslösa och osmakliga stil.  
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I Nya Dagligt Allehanda är tonen däremot odelat uppskattande. Det heter om artiklarna i 

denna avdelning att de 

på ett spirituelt och sakrikt sätt behandla svenska konstförhållanden under mellersta delen 

af 1870-talet så väl i hemlandet som vid de svenska målarekolonierna i utlandet och hvari 

förf. får tillfälle till många och om ett fint konstsinne vittnande träffande anmärkningar, 

något som äfven gäller hans uppsats om porslinsbilder. 

I samma anda framhåller Ny Illustrerad Tidning att i volymen finns »ytterst 

underhållande och mycket fina uppsatser om brytningen mellan den äldre och yngre 

skolan i konsten, om det nya svenska målningssättet, som icke är svenskt, om 

impressionisterne, om målarkonsten i Paris, i Düsseldorf, i München». Om stilkritiken i 

Aftonbladet påminner dock en formulering – med generell syftning – hos skribenten i 

Ny Illustrerad Tidning rörande författarens »originella stundom något sökta skrifsätt». 

Beträffande övriga uppsatser i senare delen uppmärksammade kortfattat men 

uppskattande alla tre recensenterna Latin eller Svenska? – Aftonbladet dock med 

reservation för att Strindberg saknade »tillräcklig erfarenhet» för att bedöma ämnet. 

Både Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda omnämnde vidare Spår av svensk 

folkdramatik, den senare i neutral ton medan den förra markerade förtjusning över 

framdragandet av »Friaren» – »ett verkligt litet mästerstycke af stadig bondkomik». Den 

ende som uppmärksammade Brännvinets svenska historia – som avslutade första delen 

men som där tedde sig apart – var skribenten i Ny Illustrerad Tidning. Han såg där 

uppenbart en text med goda möjligheter till citat som passade in i den kåserande 

uppläggningen av hans recension.  

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning behandlade Karl Warberg under åren kring 

1880 flera av Strindbergs verk i insiktsfulla anmälningar men Kulturhistoriska Studier 

bestods ej en ordentlig recension. Den omnämndes dock i några rader den 15 juli: 

Aug. Strindberg har, vid sidan af nyare arbeten, samlat en del äldre »kulturhistoriska 

studier», som beröra dels Kina, med hvars språk och historia han är väl förtrogen, dels 

den bildande konsten, öfver hvilken förf. skrifvit åtskilliga högst intressanta artiklar under 

åren lopp; dels en uppsats latin eller svenska, som år 1872 lästes i Handelstidningen. 
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I övrigt verkar landsortspressen ha förbigått boken med tystnad. Detsamma gäller 

tidskrifter som Historisk Tidskrift, Ny Svensk Tidskrift, Nordisk Tidskrift m.fl.  

I Finsk Tidskrift medverkade vid denna tid som korrespondent från Sverige 

Strindbergs tidigare lärare i litteraturhistoria och estetik i Uppsala Carl Rupert Nyblom. 

Relationen mellan de två var genom åren komplicerad (jfr Brandell 1987, s. 115).  

I sin litteraturöversikt i årskalendern Nornan gällande oktober 1880–september 1881 

(Nornan 1882, tr. 1881, s. 182 f.) framhöll Nyblom att Strindberg »satt sig varaktiga 

minnesmärken som verklig skald» i Mäster Olof och Gillets hemlighet. Men nu ville 

denne också »vara historieskrifvare». Nyblom hänsyftar därvid både på Gamla 

Stockholm, Kulturhistoriska Studier och Svenska Folket. Första häftet av det senare 

verket hade tydligen hunnit utkomma innan Nyblom skrev sin årsöversikt. Det framgår 

att utfallen där mot Geijer uppenbart retat upp honom ordentligt liksom många andra i 

den akademiska världen (jfr SV 10, kommentaren s 416 ff.). Det kan nog delvis ha 

påverkat behandlingen av Kulturhistoriska Studier som är synnerligen snäv. Boken sägs 

omfatta »diverse, hvaribland några meddelanden om Kina och dess odling äro de 

betydelsefullaste.» Ungefär samma formulering använder Nyblom i sin korrespondens 

till Finsk Tidskrift 1881 (s. 289) där han »endast antecknar tillvaran af A. Strindbergs 

kulturhistoriska studier, bland hvilka en del kinesiska funderingar äro de 

betydelsefullaste». 



Dok. nr 7:2. Bo Bennich-Björkman, »Allmän orientering om handskrifter härrörande 
från August Strindberg i kapsel ingående i Vetenskapsakademiens arkiv» (februari 2005; 
12 s.).





Allmän orientering om handskrifter härrörande från 
August Strindberg i kapsel ingående i 

Vetenskapsakademiens arkiv* 
 

av Bo Bennich-Björkman (februari 2005) 

Inneliggande samling av handskrifter härrörande från August Strindberg (1849–1912) 

ingick i professor Adolf Erik Nordenskiölds (1832–1901) kvarlåtenskap vid hans 

bortgång sommaren 1901. När och hur samlingen kommit i Nordenskiölds ägo är 

tillsvidare ej klarlagt men troligen har Strindberg sålt eller skänkt den till N någon gång 

under 1890-talets gång. Bakgrunden till att samlingen nu återfinns i VA:s arkiv är 

följande: 1902 inköpte Helsingfors universitetsbibliotek från arvingarna N:s bibliotek 

där sedan dess böckerna i biblioteket befinner sig. Men alla manuskript avskildes och 

överlämnades till Vetenskapsakademien, däribland uppenbart också de aktuella 

Strindbergska handskrifterna. 

I princip består samlingen dels av lämningar efter Strindbergs arbete ca 1877–80 

med katalogisering av böcker m m på kinesiska ingående i flera svenska bibliotek: 

Göteborgs museum, Kungliga biblioteket, Karolinska institutets bibliotek och Uppsala 

universitetsbibliotek. Vad gäller KB finns också lämningar efter arbete med 

katalogisering av handskrifter som rör kinesiska språket (ordböcker, en grammatik 

m.m.). Dels består samlingen – och detta är huvudmassan – av lämningar efter 

Strindbergs parallellt med katalogiseringen bedrivna verksamhet som författare av 

uppsatser och kortare artiklar om Kina, om Sveriges förbindelser med Kina och om 

svenska förbindelser främst under 1700-talet med andra folk och områden i Nordost- 

och Centralasien. Dessa senare lämningar utgörs dels av manuskript till uppsatserna, 

dels av arbetsmaterial som uppsatserna grundar sig på. De flesta av uppsatserna trycktes 

första gången i tidskrifter – i ett fall i en dagstidning – 1877–81 och omtrycktes sedan i 

»klippboken» Kulturhistoriska Studier 1881. 

För Strindbergsforskare var samlingen okänd tills den upptäcktes av Walter A. 

Berendsohn mot slutet av 1950-talet och presenterades av honom i uppsatsen 

                                                 
* Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Centrum för vetenskapshistoria, Stockholm. 
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»Strindbergs östasiatiska studier» (Samfundet Örebro Stads- och Läns Biblioteks 

Vänner Meddelande. 27, Örebro 1959, ss 48–61, om samlingen främst ss. 48–52). 

Uppenbart i samband med att Berendsohn uppmärksammade samlingen och författade 

sin presentation placerade han också ut små lappar, undertecknade med hans namn, vid 

skilda dossiéer i kapseln (totalt 14 stycken). Berendsohns lappar innehåller i stort 

samma uppgifter om dossiéen i fråga som han levererade i uppsatsen. I regel är det mest 

fråga om antal blad, ev. också antal delar av blad, bladens storlek, vattenstämplar, 

paginering o.dyl. samt vid manuskripten uppgift om vilka trycksidor de motsvarar i 

Landquists upplaga av Kulturhistoriska Studier (SS 4). Dessa lappar är nu bortplockade 

från sina tidigare positioner och samlade i ett kuvert längst bak i kapseln. 

Någon regelrätt förteckning som distinkt uppvisar hur många dossiéer materialet i 

kapseln var fördelat på när Berendsohn inventerade den och i vilken inbördes ordning 

de var placerade verkar B inte ha upprättat. Vid en inlåning av kapseln till KB 1979–80 

för kopiering av materialet gjorde däremot dåvarande föreståndaren för 

Strindbergsarkivet på KB Margareta Brundin en sådan förteckning som sedan dess torde 

ha varit inlagd i början av kapseln. Den har nu i stället lagts i ett särskilt kuvert längst 

bak i kapseln, på likartat sätt som Berendsohns ovan nämnda lappar. Förteckningen 

refererar flitigt till Berendsohns uppsats 1959 och upptar 14 dossiéer, numrerade 1–14. 

Den kapsel med kopior som samtidigt gjordes och sedan dess förvaras i 

Strindbergsarkivet på KB uppvisar vissa avvikelser från nämnda förteckning. Troligen 

beror det på att i samband med kopieringen Margareta Brundin bedömde att det var 

funktionellt motiverat med vissa ingrepp. Antalet dossiénummer i kopiekapseln är 17 i 

stället för 14 i förteckningen och en av dossiéerna – den heterogena och ytterst 

omfattande »Bibliotheca Sinica-Suecana» (jfr Berendsohn 1959, s. 51) – som är nr 12 i 

förteckningen men nr 14 i kopiorna har där fördelats på 7 underavdelningar (14:1–7).  

Vid en genomgång av kapseln med original i VA:s arkiv som huvudredaktören för 

utgivningen av den pågående s.k. nationalupplagan av Strindbergs Samlade Verk Lars 

Dahlbäck och undertecknad utförde den 24 mars 2004 kunde vi konstatera att då 

föreliggande uppordning av materialet på åtskilliga punkter avvek från förteckningen 

1979–80. Förmodligen ligger flera olika faktorer bakom avvikelserna. En faktor är 

sannolikt att omplaceringar skett i förbindelse med att enskilda forskare varit inne i 
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kapseln.Visserligen förefaller det i tryck belagda utnyttjandet från forskares sida ha varit 

relativt obetydligt, troligen beroende på att samlingen inte berör Strindbergs 

skönlitterära produktion. Man kan dock notera att vid mitten av 1970-talet 

lärdomshistorikern Staffan Rune drog nytta av och refererar till några dossiéer i en 

välkänd uppsats i Lychnos 1875–76 (ss. 157–210), »’Strindbergs asiatiska horisont’. 

En studie i August Strindbergs kartografiska forskningar». Ett par år efter att Margareta 

Brundin gjorde sin förteckning publicerade John Rohnström en likaledes välkänd studie 

som utnyttjar andra handlingar än Rune. Det gäller dels de som innehåller lämningar 

efter Strindbergs katalogisering av kinesiska böcker, dels handlingar med lämningar 

efter arbetet med att översätta en kinesisk text, nämligen »ambassadören» Pin-Ta-Jins 

intryck från ett Sverigebesök 1866: »Mysteriet med den försvunna kineskatalogen eller 

Strindbergs sinologiska studier – ännu en gång» (Bland böcker och människor. Bok- och 

personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli 1983, 1983, ss. 389–407). 

Sedan åtskilliga år sysselsatt med att analysera tillkomsten av texterna i 

Kulturhistoriska studier i samband med volymens utgivning inom den ovan nämnda 

upplagan av Strindbergs Samlade Verk har undertecknad konstaterat att handlingarna i 

VA-kapseln erbjuder ett synnerligen värdefullt källmaterial i sammanhanget. För att 

samlingen skall kunna utnyttjas effektivt i fortsatt Strindbergsforskning har jag 

samtidigt funnit starka motiv till att den dels skulle uppordnas på ett rationellare sätt än 

tidigare och via främst genom en utförlig förteckning »låsas» vid denna ordning, dels att 

vissa dossiéer – främst de som omfattar Strindbergs arbetsmaterial – i detalj »kodas». 

Det senare är närmast nödvändigt för att referenser till enskilda enheter i materialet i 

praktiken skall fungera så att t.ex. vid en forskares hänvisning till en sådan källa en 

annan forskare lätt kan återfinna den och kontrollera referensens bärighet. Det bör i 

förbigående påpekas att det saknats förutsättningar att etablera en ordning mellan 

handlingarna som skulle kunna motsvara en ursprunglig Strindbergsk. Vi vet inget om 

ordningen mellan handlingarna när Berendsohn satte igång med att inventera samlingen 

och inte heller om han genomförde någon omordning av dem innan han avslutade 

inventeringen. Och även om vi hade kunskap om dessa fakta vore vi inte särskilt mycket 

hjälpta eftersom den ordning som härskade före Berendsohns inträde på scenen kan ha 
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varit resultat av ingrepp från andra aktörer sedan kapseln övergått från Strindberg till 

Nordenskiöld. 

Som ovan framgått är tre materialkategorier representerade i samlingen: 

lämningar från katalogiseringen av (i huvudsak) böcker på kinesiska; arbetsmaterial till 

författandet av uppsatser (i något fall av mindre textbitar); manuskript till uppsatser. 

En princip som följts vid nu etablerad ordning av samlingen är att vardera av de 

tre kategorierna hålls samman. Samlingen inleds med (I) 4 »katalogiseringsdossiéer» 

(nr 1–4), därpå följer (II) 4 dossiéer med arbetsmaterial till författandet (nr 5–8) och 

slutligen (III) 9 manuskriptdossiéer (nr 9–17). Inom materialkategorierna har en 

kronologisk princip – äldsta först, yngsta sist – styrt ordningen mellan dossiéerna, dock 

inte för katalogiseringsdossiéerna där en sådan princip visat sig svår att tillämpa. I den 

förteckning över samlingen som avslutar denna allmänna orientering anges summariskt 

dateringar av de enskilda dossiéerna nr 5–17. Argumenteringen för dateringarna ingår i 

min framställning i volymen Kulturhistoriska Studier i Samlade Verk (under utgivning).  

Av alla dossiéer är den äldsta dossiéen med arbetsmaterial nr 5 den mest 

svårhanterliga, bland annat därför att den har stort omfång och till betydande del består 

av lösa lappar (av skiftande storlek). För att få till stånd bättre möjligheter till översikt 

och sökning av text inskriven på enheterna har dossiéen uppordnats i 5 avdelningar  

(A–E) efter ämnen. Dessutom har inom avdelningarna ytterligare skett en viss 

ämnesgruppering. För att konkretisera med ett exempel består avdelningen 5A av 

enheter med anteckningar som rör enskilda kinesiska tryck, kinesiska språket och 

skriften, läromedel i kinesiska, svenska dissertationer om kinesiska och Kina m.m. 

närbesläktat. Några underavdelningar inom 5A är grupperade kring enheter med 

anteckningar om kinesiska böcker och andra tryck som fanns på KB (och fortfarande i 

princip finns där fast i stor utsträckning deponerade i Östasiatiska museets bibliotek) 

och som Strindberg behandlade i sin tidiga uppsats 1877 i tidskriften Framtiden (Kang-

His patentfoliobrev 1716, upplagor av kinesiska naturalhistorien, ett kinesiskt sjöpass 

1742, en kinesisk universalgeografi 1848). 

Också en annan av dossiéerna med arbetsmaterial, nämligen nr 7, har grupperats i 

underavdelningar, i detta fall tre. Dossiéen rymmer anteckningar om karoliner som varit 

ryska fångar och som Strindberg uppmärksammade för deras lärda insatser. Många 
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andra anteckningar om samma grupp finns i nr 5 och nr 6 men notaten i nr 7 synes 

genomgående vara av relativt sent datum (1879). Motivet till gruppering på 

underavdelningar har i detta fall närmast varit att denna speglar en uppdelning av 

anteckningarna som förelåg på 1960- och 70-talen. Att döma av Berendsohns lappar, 

Staffan Runes uppsats och Margareta Brundins förteckning har de tre 

underavdelningarna då tett sig som egna dossiéer (»Schönström–Strahlenberg»; 

»Ambjörn Molin, Henrich Busch, Calander»; »Henric Brenner-Fabritius. Kartan öfver 

Kaspiska Hafvet»).  

Dossié nr 17 »Renat och hans karta» har formellt förts till kategorin manuskript på 

grund av att den just innehåller ett manuskript, låt vara av litet omfång. I praktiken 

rymmer dossiéen dock samtidigt en mängd arbetsmaterial som i princip tjänat som bas 

vid författandet av manuskriptet. För att underlätta orienteringen har därför också 

materialet i denna dossié fördelats i undergrupper, i detta fall fyra (A–D) där den första 

(A) rymmer manuset och ett par handlingar som direkt berör det (t.ex. en 

subskriptionslista).  

Utöver just beskrivna ämnesgruppering av handlingarna inom några dossiéer har jag 

som ovan antytts funnit nödvändigt att genomföra en kodning av alla enheter i vissa 

dossiéer, detta för att etablera ett referenssystem som möjliggör att källmaterialet i 

samlingen effektivt kan utnyttjas i framtida Strindbergsforskning. Kodningen har i stort 

kunnat begränsas till dossiéer inom kategorin arbetsmaterial (alltså nr 5–8). När det 

gäller manuskripten (nr 9–17) har Strindberg själv genomgående paginerat sidorna och 

genom att utnyttja sidnumret kan man därmed lätt och entydigt referera till enskildheter 

i denna del av samlingen. Som just framgått har dock nr 17 därvid en särskild karaktär 

genom att den utöver ett opaginerat manus också rymmer en mängd arbetsmaterial. Den 

har därför också kodats. Vad gäller lämningar efter arbetet med katalogisering (nr 1–4) 

har Strindberg själv numrerat enskilda katalogposter i nr 1– 3 vilka nummer är tillfyllest 

för behovet av referenser till enskildheter. Nr 4 har en annan karaktär än de föregående. 

Den består av 17 blad med titelsidor till en del av de böcker på kinesiska som ingick i 

KB:s samling men saknar varje inslag av numrering (t.ex. numret på motsvarande post i 

katalogkonceptet i nr 3). Bladen har nu lagts i en följd som svarar mot följden av 
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posterna i katalogkonceptet och i samband därmed har också varje enskilt blad kodats, 

dvs getts ett nummer fr.o.m. 1 t.o.m. 17. 

Kodningen av enskilda blad och lappar omfattar sålunda dossiéerna nr 4–8 och nr 17. 

I början på de kodade dossiéerna finns inlagd en förteckning där summariskt anges 

textinnehållet på varje kodad enhet. I den mån båda sidorna av bladet eller lappen har 

använts för inskrivning (eller inklistring) av relevant text har båda sidorna kodats 

(exempelvis som 6:4r och 6:4v) och redovisas innehållet på båda sidorna var för sig. 

När däremot en av sidorna innehållit en text utan intresse i sammanhanget – Strindberg 

kan t ex för en notering ha utnyttjat den »lediga» baksidan på en bit av en överspelad 

ämbetsskrivelse – har denna äldre text inte beaktats. När det gäller dossié 6 inleds 

förteckningen över de enskilda enheterna av några sidor som mera allmänt orienterar 

om innehållet i dossiéen ifråga. 
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Förteckning över innehållet i handskriftsamlingen 
härrörande från August Strindberg i 

Vetenskapsakademiens arkiv 

Februari 2005 Bo Bennich-Björkman 

 

I. Lämningar efter Strindbergs arbete ca 1877–80 med katalogisering av böcker och 

andra tryck på kinesiska jämte handskrifter 

 

Dossié nr 1 Koncept till katalog över samling i UUB. 3 bl, 6 textsidor. 

 

Dossié nr 2 Koncept till katalog över samling i Karolinska institutet. 1 bl, 2 textsidor. 

 

Dossié nr 3 Koncept till katalog över samling i Göteborgs Museum, i KB. 

11 bl, 20 textsidor. 

 

Dossié nr 4 Titelsidor till böcker i KB:s samling. 17 bl, 18 textsidor. 

 

II. Arbetsmaterial som tjänat som grund för Strindbergs författande ca 1877–80 av 

uppsatser m.m. om Kina, om svenska förbindelser med Kina, om svenska förbindelser 

med andra områden och folk i Nordost- och Centralasien 

 

Dossié nr 5 Material delvis använt redan 1877 i uppsats om Kina i Framtiden, delvis 

i senare uppsatser.  

 

 A. Kinesiskt jämte mongoliskt tryck; kinesiska jämte mongoliska språken 

och skrivtecknen; läromedel i kinesiska, verk om Kina; sv dissertationer 

om kinesiska och om Kina. 33 bl eller lappar, 40 textsidor. 

 

 B. Allmänt och blandade perioder. 14 bl eller lappar, 15 textsidor. 
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 C. 1600-tal. 1700–30. 23 bl eller lappar, 29 textsidor. 

 

 D. Senare delen av 1700-talet. 17 bl eller lappar, 22 textsidor. 

 

 E. 1800-talet. 13 bl eller lappar, 14 textsidor. 

 

Dossié nr 6 I stort sett material samlat och organiserat vintern och våren 1878 

som bas vid författandet av den franska avhandlingen (en del är utkast 

till den). Vissa inslag dock senare. 40 bl, 74 textsidor; 13 lappar, 

16 textsidor. 

 

Dossié nr 7 I stort sett material samlat 1879. Rör karolinska fångars lärda insatser. 

Grupperat på tre underavdelningar. 

 

 A. »Schönström–Strahlenberg». 7 bl eller lappar, 9 textsidor. 

 

 B. »Ambjörn Molin, Henrich Busch, Calander». 2 bl eller lappar, 

2 textsidor. 

 

 C. »Henric Brenner–Fabritius. Kartan öfver  Kaspiska hafvet». 

11 bl eller lappar, 12 textsidor.  

 

Dossié nr 8 Lämningar efter arbete 1880 med att översätta bitar rörande Sverige ur 

kinesiske »ambassadören» Pin-Ta-Jins böcker om sitt Europabesök 1866. 

6 bl, 11 textsidor. Arbetet gav underlag för en del av framställningen om 

besöket i Gamla Stockholm kap V »Gratisnöjen» (ss. 144–47 i 

originaluppl, häfte 3 utkommet i slutet av nov. 1880). 

 

 

 



– Dok. nr 7:2. Bo Bennich-Björkman: Allmän orientering om handskrifter härrörande 

från August Strindberg i kapsel ingående i Vetenskapsakademiens arkiv – 

 

 9 

III. Manuskript till uppsatser m.m. 1877–80 om Kina, om svenska förbindelser med 

Kina, om svenska förbindelser med andra områden och folk i Nordost- och Centralasien  

 

Dossié nr 9 Manus till första delen av uppsatsen »Kina. Några gensagor mot gängse 

irrmeningar» i Framtiden. 1877 (utg. mars 1878). I stort sett troligen 

tillkommen första halvåret 1877. Motsvarar i trycket ss. 473–490:12. 

48 bl, 48 textsidor. Pag. 1–46; pag. 19 nyttjas dubbelt som 19a och 19b, 

pag. 23 likaledes som 23a och 23b. 

 

Dossié nr 10 Manus till andra delen av uppsatsen i Framtiden (rör främst språket och 

skriften). I stort sett troligen tillkommen första halvåret 1877. Motsvarar i 

trycket ss. 490:13–494:34. 12 bl, 12 textsidor. Pag 1–11;  

opag. försättsblad med text »Om China».  

 

Dossié nr 11 Manus till tredje och avslutande delen av uppsatsen i Framtiden (rör 

Sveriges förbindelser med Kina och kunskap i Kina om Sverige). I stort 

sett tillkommen under andra halvåret 1877. Motsvarar i trycket 

ss. 494:35–505:42. Manuskriptet är sammansatt av två delar. 

  1) Huvuddelen utgöres av 18 bl, 19 textsidor, med bladen paginerade 

a–u varvid blad med pagina c och n saknas. Texten på dessa blad 

motsvarar i stort sett trycket från s 495:27– 33, 36–42 och fram till sista 

sidan (s. 505), dock med de betydande undantag som framgår nedan.  

  2) En kompletterande del av manuskriptet utgöres av tre blad 

markerade i övre högra hörnet »9b», »11b» och »12b» samt ett 

spaltkorrektur markerat med »10» i övre högra hörnet och med en kort 

(6 rader) handskriven nottext längst ned på spalten. Troligen anknyter 

markeringarna på de tre bladen till numreringar (9, 11 och 12) av tre 

andra spaltkorrektur än det bevarade och har texten på bladen tillagts 

uppsatsen i korrekturstadiet. I trycket motsvarar texten på bladen 

s. 494:39–43 och s 495:1–26, 34–35 (9b); s. 502:29 och s. 503:1–6 (11b); 
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s. 504:41 och s. 505:1–27, 38–43 (12b). Den på spaltkorrekturet 

inskrivna noten motsvarar i trycket s. 499:41–44. 

  Manus saknas till två rader om resenären Willman s. 496:35–36 och 

till s. 501:2–12, 28–44; dessa manusluckor har uppenbarligen att göra 

med frånvaron av bladen c och n.  

 

Dossié nr 12 Manus till den franska avhandling som sändes till markisen Léon 

d’Hervey de Saint Denys i Paris i slutet av maj 1878 (dock med all 

sannolikhet ej detta ex. utan en renskrift som bevarats i Mörnerarkivet i 

Örebro). Tryckt i den i Paris utgivna Revue de l’Extrême Orient. 1882, 

ss. 499–522 (numret utkom först hösten 1883). Tillkommet vintern och 

våren 1878. 14 bl, 28 textsidor. Paginerade 1–28. Därutöver 7 opag. 

textsidor på 4 interfolierade blad. Manus inleds av ett särskilt blad med 

uppklistrat klipp ur tidningen Le Temps rörande d’Herveys presentation 

av Strindbergs avh vid ett sammanträde 6.6.1879 i Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres. Bilagt manus är ett ex av Journal Officiel 

de la République française 11.6.1879 med ett referat av d’Herveys ovan 

nämnda presentation ss. 1991–92. 

 

Dossié nr 13 Manus till uppsats publicerad i häfte 3 (utkommet början på mars 1879) 

av Historiskt Bibliotek. Femte delen. 1878 (ss. 495–507). I stort sett 

troligen tillkommet sommaren och början på hösten 1878. Manus består 

av 7 bl, 14 textsidor. Pag. 1–14. Överst s. 1 finns rubriken Anteckningar/ 

om/ De Svenska Fångarnes öden efter/ Slaget vid Pultava. Denna rubrik 

har bibehållits i trycket frånsett att anteckningar där föregås av Ur. 

Manus föregås av ett opag. tydligen senare tillkommit försättsblad – 

enligt Berendsohn 1959 s. 49 med vattenstämpel 1886 – med annan titel 

Svenska Fångarne i Sibirien. Vidare ligger i slutet två opag. blad med 

några nedkastade rader av Strindbergs hand som berör rubrik och 

placering i tidskriften.  
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Dossié nr 14 Manus till uppsats publicerad som nr 6 (band I, 1879) av tidskrift för 

geografiska sektionen i Svenska sällskapet för antropologi och geografi 

(numret utkommet våren 1879; manus uppläst vid sammanträde i 

sektionen 15 febr 1879). I stort sett troligen tillkommet senhösten 1878 

och början av 1879. Huvuddelen av manus utgöres av 6 bl, 12 textsidor. 

Pag. 1–12. Överst s. 1 finns rubriken Philip Johan Strahlenberg/ och/ 

Hans charta öfver Asien vilken har bibehållits i trycket. Manus föregås 

av ett opag tydligen senare tillkommet försättsblad – enligt Berendsohn 

1959 s. 49 med vattenstämpel 1886 – med titel Strahlenberg och Hans 

Karta/ öfver/ Sibirien. Vidare hör till manuset 6 opag. delvis 

interfolierade blad som upptar inskott och noter till de paginerade 

sidorna, däribland uppklistrade bitar av korrektur från tryckningen av 

manus i dossié 13, dvs. Ur Anteckningar om De Svenska Fångarne etc.  

 

Dossié nr 15 Manus till uppsats publicerad i häfte 3 (mars) 1881 av Svenska Familj-

Journalen (ss. 73–76). I stort sett troligen tillkommet redan senare 

halvåret 1879. Manus omfattar 11 bl, 11 textsidor. Pag. 1–11. Överst s. 1 

finns rubriken Svenska Missionärer i Kina. Manus föregås av opag 

försättsblad med titel Svenska Missionärer i China. I slutet av dossiéen 

finns ett blad med kalkyl rörande antal rader och typer; huruvida denna 

kalkyl verkligen rör uppsatsen synes osäkert.  

 

Dossié nr 16 Manus till uppsats tryckt först 1889 i fransk översättning som broschyr 

(14 s.) till en orientalistkongress i Stockholm 1889. Manuset är på tyska 

– i någon mån på svenska – och bör i huvudsak ha förelegat redan i 

början av 1880. Det föregås nämligen av ett utkast till ett brev (3 s.) 

daterat 10 jan. 1880 där det erbjuds till publicering i en oidentifierad 

tydligen tyskspråkig orientalisttidskrift. Manus består av 5 bl, 9 textsidor. 

Pag. 1–10. Ett av bladen har text endast rectosidan men den på två spalter 

fördelade texten har tilldelats två paginanummer (5 och 6). Överst s. 1 

finns rubriken Wie verhaltet es sich mit der Originalhandschrift und die 
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erste übersetzung zu der Kronik d’Abul Ghazi Behader Khan? Ein 

bibliographisches Räthsel. Denna rubrik är överstruken och ersatt med 

den som användes på broschyren 1889: »Notice sur le manuscrit et la 

première traduction de la Chronique D’abulghâsi-Behâder». Manus 

föregås av ett opag försättsblad med titel Abulghâsis Krönika.  

 

Dossié nr 17  Som framgått ovan har denna dossié »Renat och hans Karta» – 

beteckningen enligt Strindbergs eget försättsblad – visserligen förts till 

manuskriptavdelningen i samlingen på grund av att den innehåller manus 

(2 bl, 4 textsidor; dessutom ett tillägg på en lapp) till en artikel i ämnet. 

Men det har också framhållits att dossiéen har en påtagligt blandad 

karaktär och rymmer en mängd arbetsmaterial på vilken manuset grundar 

sig. Både manus och arbetsmaterial härrör i huvudsak från senare 

halvåret 1879. Innehållet har ämnesgrupperats i fyra avdelningar och 

varje enhet inom dem kodats. 

 

 A. Manuskript, subskriptionslista, kalkering av kartan och annat som 

direkt ansluter till manuset. 8 enheter, 11 textsidor. 

 

 B. Excerpter rörande Songariet och Renat ur tryckt litteratur. 8 enheter, 

8 textsidor. 

 

 C. Excerpter ur korrespondens 1734–36 mellan Th. S. Bayer i Petersburg 

och bröderna E. Benzelius d.y. och G. Benzelstierna. 8 enheter, 

9 textsidor. 

 

 D. Notiser om Renat efter återkomsten 1734. 3 enheter, 3 textsidor.  

 

 

Uppsala februari 2005 

Bo Bennich-Björkman 



Dok. nr 7:3. Strahlenbergs karta (ca 65 × 100 cm), tryckt i anslutning till Strindbergs artikel »Philipp Johann von Strahlenberg, hans 
karta och beskrivning över Asien», Geografiska sektionens tidskrift, utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Band I, 
1879, nr 6. (Repro: Nordiska museet.)



Dok. nr 7:4. Renats karta (ca 50 × 64 cm) i Carte de la Dzoungarie dressée par le Suédois Renat pendant sa captivité chez les Kalmouks 
de 1716–1733, tr. 1881. (Mörnerarkivet, Örebro universitetsbibliotek.)



Dok. nr 7:5. Carte de la Dzoungarie dressée par le Suédois Renat pendant sa captivité 
chez les Kalmouks de 1716–1733, tr. 1881 (52 s.). (Mörnerarkivet, Örebro universitets-
bibliotek.)









































































































Dok. nr 7:6. Berättelse om de i Stora Tartariet boende Tartarer som träffats längst 
nordost i Asien på Ärkebiskop E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn Molin Ryttmästare 
wid Norra Skånska Cavalleri-Regementet 1725, (festskrift) 1881 (35 s.). (KB, Nylins 
samling 38.)











































































Dok. nr 7:7 (a –h). Omslag och alla sidor i den av Strindberg i 
ett exemplar framställda skriften »Hao yüeh wu» (ung. ’Den fina 
månen tjuter’) (ca 14 × 20 cm; KB, Rar. 47). (Repro: KB.)

Den kinesiska texten skall läsas bakifrån och börjar med titeln 
»Hao yüeh wu» (7:7 g). »Hao» betyder ’god’, ’bra’, ’tycka om’; 
»yue» betyder ’måne’; »wu» är onomatopoetiskt och betyder 
’tjuta ’, vissla ’) (7:7 g). Titeln är påfunnen av Strindberg. 

På ett blad (se bild 7:7 c) har Strindberg antecknat: »Denna bok 
är tryckt för handen i Stockholm 1877 i ett exemplar. / Innehåller 
ett citat ur Schi-King med godtycklig skämtsam parafras. / Titeln 
komponerad. / Typerna kalkerade på Rémusat’s Élémens de la 
Grammaire Chinoise, äro skurna af xylografen Westerberg härstä-
des.» Därefter är med annan hand skrivet: »Strindberg auctor». 

På det gula bladet, som är ihopvikt med ena sidan på 7:7 f och den 
andra sidan på 7:7 e, återfinns den kinesiska texten, som läses från 
höger, uppifrån och ned (titeln samt åtta rader). Längst till höger 
finns titeln »Hao yüeh wu», därefter följer samma inledning av 
dikten »Nordanvinden» som Strindberg återger och översätter i 
Kina. Några synpunkter och belysningar (SV 7, s. 94 f). Själva 
dikten återges i rad 1 och 2 från höger och består endast av de 15 
första tecknen – ett tecken från den i texten återgivna dikten sak-
nas, det elfte, »hao». De resterande tecknen är tryckta med samma 
kinesiska typer som används i Kina, här dock till synes slumpmäs-
sigt ordnade (SV 7, ss. 92 och 94; jfr kommentaren i textvolymen 
s. 326 f.).

7:7 a



7:7 b



7:7 c



7:7 d



7:7 e



7:7 f



7:7 g



7:7 h



Dok. nr 7:8. Strindbergs rapport om fyndet av relikerna i Storkyrkan (foto: Anders 
Qwarnström, i Jan Svanberg & Anders Qwarnström, Sankt Göran och draken, 1998, 
s. 214).



Dok. nr 7:9. »En handteckning af Johan Holmbergsson.», signerad »J. A. S.», 
Ny Illustrerad Tidning 29/5 1880, nr 22, s. 198.
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