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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 21, Tjänstekvinnans son III–IV, 

vilken innehåller I Röda rummet och Författaren. 

Volymen, som utkom 1996, redigerades av Hans Lindström. Han levererade 1996 

preliminärt material till en textkritisk kommentar, företrädesvis till variantförteck-

ningarna. Den textkritiska kommentaren utarbetades 2008 av Hans Sandberg och 

reviderades 2012 av Hans Söderström. Den har slutredigerats 2013 av Camilla Kretz 

och Per Stam. 

Några förarbeten till I Röda rummet och Författaren finns veterligen inte bevarade, 

förutom ett blad med några anteckningar som skulle kunna ha samband med det 

förstnämnda verket (se nedan s. 41). 



  

 



 

I RÖDA RUMMET 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) i Bonniers förlagsarkiv har utgjort bastext vid 

etableringen av I Röda rummet i SV. Inskjutet i eller anslutet till MS har funnits 

originalet av det brev som Sg 1875 sände till en ung kvinna, »Elisabeth», och som under 

rubriken »Utdrag ur brev till Vännen X» återges i slutet av I Röda rummet (SV 21, 

ss. 103–110; jfr även kommentaren, bild nr 26, »Elisabeth Wårman»). Brevet förvaras 

numera separat i Bonniers förlagsarkiv. Talrika sättarnoteringar i MS, några även i 

brevet, vittnar om att MS tjänade som förlaga när den första upplagan trycktes 1887. 

Vid etableringen av texten i SV har första upplagan fungerat som komplementtext.  

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) av I Röda rummet. En själs utvecklingshistoria (1872–1875) 

(169 s., 13,5 × 7,5 cm) trycktes i Stockholm av Alb. Bonniers boktryckeri och utkom på 

Albert Bonniers förlag i Stockholm (jfr dok. nr 21:1) den 18 februari 1887 enligt uppgift 

från förläggaren till Sg denna dag (i Svensk bokhandelstidning anges 

utgivningsperioden till 17–23/2 1887). Upplagan var 3 250 ex. (dvs. 1 000 ex. färre 

än Tjänstekvinnans son respektive Jäsningstiden). Bokhandelspriset var 2,25 kronor. 

I honorar uppbar Sg i omgångar 2 200 francs. (Jfr SV 21, kommentaren s. 242.) Sg har 

läst första korrektur på hela boken och dessutom andra korrektur på de båda sista 

tryckarken, ark 6–7 (U 1 ss. 121–169; i SV 21 fr.o.m. s. 83 rad 17, »exakt slog dem»).  

Andra upplagan (U 2) av I Röda rummet (115 s. + 1 pl., 14,5 × 8 cm) trycktes av 

Alb. Bonniers boktryckeri och utgavs under perioden 10–15 mars 1910 som 

enkronasbok på Albert Bonniers förlag. Sg har korrekturläst U 2, men U 2 har inte 

påverkat etableringen av texten i SV.  

U 2 utkom även i oförändrat tilltryck 1910 (enligt tryckårsangivelse i boken; 

emissionen finns ej i Svensk Bokhandelstidning), på titelsidan är den (oegentligt) 

benämnd tredje upplagan. 
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Upplagor på övriga språk 

Tyska 

En tysk översättning av I Röda rummet trycktes i en utgåva av självbiografins tre första 

delar som kom i tre band under samlingstiteln Die Vergangenheit eines Thoren i Berlin 

1894 på Verlag des Bibliographischen Bureaus. Det tredje av banden innehåller I Röda 

rummet; volymen saknar egen titel och betecknas på titelsidan endast »Dritter Band». 

Översättarens namn är obekant. Inga uppgifter om auktorisation föreligger, även om 

Frida Uhl tycks ha spelat en roll vid förhandlingar med förlaget (se Brev 9, ss. 219 och 

227). 

Emil Scherings av Sg auktoriserade tyska översättning av I Röda rummet utkom 1910 

under samlingstiteln Die Entwicklung einer Seele, tillsammans med översättningen av 

Författaren, i serien Strindbergs Werke. Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung 

von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst veranstaltet. München & Leipzig: 

Müller. Abteilung (4) Lebensgeschichte: Bd. 2. En andra upplaga utgavs samma år, en 

tredje och en fjärde 1913 efter Sgs död. 

Engelska 

Efter Sgs död utkom även i London 1913 The growth of a soul på förlaget W. Rider & 

Son, Ltd. Utgåvan innehåller Jäsningstiden och de tre första kapitlen i I Röda rummet i 

översättningar till engelska av Claud Field. Belägg för att Sg skulle ha auktoriserat 

utgåvan saknas.  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter MS. Om U 1 avviker 

från MS citeras även U 1. 

 

109:19 Kongl. / Kngl [U 1: Kungl.] 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    9:11 trumpeter / horn 

  13:35 infördes Johan / infördes han 

  14:27 uttryckte sig / uttryckte 

  15:  4 tillfälle till utkomst / tillfälle utkomst 

  21:  5 eller också förarga dig öfver / eller också förarga dig också öfver 

  21:  8 – Ja, det var [SV: – Ja det var] / Ja det var 

  21:11 vännen. [nytt stycke] Ja, men hvad? / vännen. Ja, men hvad?  

  22:  3 (1872.) / [saknas] 

  25:23 får / låtes 

  26:  2 ett rapp / en släng 

  26:29 Författaren visar / Han visar 

  28:16 den samma / de samma 

  30:  8 brukade Johan / brukade nu Johan 

  32:24 verkligen / verkligheten 

  33:10 säger icke / säger 

  37:32 jemlikhetsinbillning / jemlikhet 

  43:  5 begrepp / grepp 

  46:36 de långa / om de långa 

  48:  4 som hans / hvarmed hans 

  50:20 ehuru man / ehuru han 

  50:24 ty de tro / ty det tro 

  51:  5 Faraomumier / Faraonmumier 

  54:  6 trä / träd 

  54:30 hvilken sträckte / som sträckte 

  61:26 hjelpt med / hjelpt mig 

  64:31 ett sådant / en sådant 

  67:19 skaffa ondt / få ondt 

  67:28 Spanmålsköparen / Uppköparen 
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  67:36 men tillfoga / och tillfoga  

  67:36 möjlig hemlig skada / möjlig skada 

  70:11 Derpå / Men nu 

  72:11 redan / sedan 

  80:31 pipan i säcken / pipan och säcken 

  81:15 Lefva var ett och dikta ett annat / Lefva var ett annat och dikta ett annat 

  84:  9 – Den der är inte så dum, han, – tänkte Johan, men det sa han inte högt. / 

Alltid fiender dernere, tänkte Johan, men de förstå icke bättre! Och de ska 

någon revanche ha! 

  84:19 domstolen / krigsrätten 

  84:21 Försvaret fick / Den fick 

  86:13 ini ett / ini i ett 

  86:21 halfbildningen / lärdomshögfärden 

  86:22 lärde akta / dyrkade 

  86:28 I Bibliotekstjensten senare fick han till sin förvåning se huru de lärdaste män  

genast »gingo till Brockhaus», under det obildade sökte i timmar efter ett 

enkelt faktum. / Man hade ju ersatt egen muskelkraft med hästar och 

ångmaskiner, man hade utbytt ögats osäkra varseblifningen mot fotografisk 

bild, hvarför skulle man icke också gifva det så utarbetade minnet en 

ställföreträdare? 

  87:19 insåg han / hade han 

  87:28 ur hvilken / ur hvilka 

  90:14 säga sin? / säga sin? Helst hans mening var den rätta för det löpande 

tidevarfvet. 

  92: 1 par år sedan / par sedan 

  92: 8 farligare än som / farligare som 

  92:11 fullbordad. / fullbordad, och den årliga subvention Sverges kronprins erhöll 

af Tyska Rikets kejsare, evaluerades af de förra vännerna Fransmännen i lätt 

uträknade silfversiklar. 

  92:16 skål / tal 

  92:19 kröningsfesterna / kröningen 

  92:31 skolföretag, och i detta / skolföretag för hvilken han ej var rektor, och i detta 
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  93:22 På hösten samma år beviljades nämligen hans ansökan hos kunglig majestät, 

att till extra ordinarie amanuens i kungliga biblioteket blifva antagen. / Om 

hösten samma år blef nemligen hans ansökan hos konglig majestät om att 

till extra ordinarie amanuens i kongliga biblioteket blifva antagen beviljad. 

  95:12 e.o. amanuens / amanuens 

  97:  6 ett års / ett halft års 

  97:17 på allvar höll på / höll på allvar på 

  97:18 stråt / fästråt 

  99:28 ändan efter / ändan beslöt han efter 

102:  3 ett stycke fram på / på ett stycke fram på 

102:15 många / flera 

102:15 älskaren. Nu / älskaren. Sålunda hade han i ett anfall af svartsjuka, när hans 

förnedring var som djupast, skrifvit till mannen och bedt honom ta vara på 

sin skatt, uppgifvande platsen der han skulle kunna anträffa den felaktiga på 

bar gerning. Det var lumpet, men det fans intet annat sätt att hämnas för 

tillfället. Nu 

102:32 musik-akademiska / akademiska 

106:21 hjerta!!! / hjerta – Elisabeth! Elisabeth! 

106:25 hviskade hennes namn!!! / Hviskade Elisabeth! Elisabeth! 

106:32 hviskar!!! – – – / hviskar Elisabeth! Elisabeth! 

107:  3 4 Maj / 3dje Maj 

107:  5 – gatan / Norrtullsgatan 

107:16 – gatan / Norrtullsgatan 

110:23 förlägger / lägger 

110:29 länge stänga igen för / länge släppa ner en rullgardin för 

111:38 lydelse: [nytt stycke] Jag var / lydelse: Jag var 

112:  1 –gatan / Norrtullsgatan 

112:  3 såg efter henne länge, länge / såg länge länge 

113:  5 –gatan / Norrtullsgatan 

113:  6 ni ska / der ska ni 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

I förteckningen registreras inte de anföringsstreck som genomgående införts i U 1 

framför eller omkring sägesatser (t.ex. 17:34, där U 1 har »– Du är så småaktig, – sa han 

– och skall alltid hugga fast på en detalj» och MS: »– Du är så småaktig, sa han, och 

skall alltid hugga fast på en detalj»).  

I de långa registreringarna 71:15 och 72:22 används fet stil och större grad till de 

avskiljande snedstrecken för att varianterna lättare skall kunna skiljas åt. 

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

 

  10:  8 realism / idealism 

  10:16 sent komma / sent kommo 

  10:19 drömde om / och drömde om 

  11:29 likasom icke / liksom icke 

  12:14 ordning och alla / ordning, icke alla 

  12:29 det begärde / de begärde  

  13:  8 klander värdt / klandervärdt 

  13:21 borgarskap / borgerskap 

  13:27 estetik, latin, och kemi / estetik och latin och kemi 

  14:12 bara ur / bara sådana ur 

  15:20 mindre än ett / mindre än hvad ett 

  15:26 folkskolelärarne. Litteratörerna / folkskolelärarne. [nytt stycke] 

Litteratörerna 

  16:12 vara med dem / vara med den 

  16:16 tillsammans och / tillsammans med och 

  16:34 snillet. Det var / snillet. [nytt stycke] Det var 

  17:18 honom. Vid sin / honom. [nytt stycke] Vid sin 

  17:27 illusion. Med / illusion. [nytt stycke] Med 

  18:12 fick den. Verkan / fick den. [nytt stycke] Verkan 

  18:15 lyder / lydde 

  18:23 visshetens / vishetens 

  18:32 till sitt / till detta sitt 
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  19:20 universitet / universitetet 

  19:20 »levde / Lefde [SV: »Levde] 

  20:18 omdömet. Han blef / omdömet. [nytt stycke] Han blef 

  21:  2 ej på. Hans / ej på. [nytt stycke] Hans 

  21:11 hvad? Hvar / hvad? [nytt stycke] Hvar 

  21:16 tvifvel / tviflet 

  21:18 tvifvel / tviflet 

  21:30 var redan / redan var 

  22:21 brast / bröt 

  22:21 universitet / universitetet 

  24:14 båda föreslagna / båda de föreslagna 

  24:15 Olof. Och så / Olof. [nytt stycke] Och så 

  24:22 lagen. Såsom / lagen. [nytt stycke] Såsom 

  24:36 så stor, då båda togo betaldt; per gång eller per ackord (= 

lifstidsengagement) / så fasligt stor 

  25:10 befriaren. Detta var / befriaren. [nytt stycke] Detta var 

  26:38 matriarkatet. »Vill ni / matriarkatet. [nytt stycke] »Vill ni 

  27:  8 bestämmelse … ?» / bestämmelse?» 

  27:33 nödvändig / naturlig 

  28:19 dess afslutning / sin afslutning 

  30:10 sig. Det fans / sig. [nytt stycke] Det fans 

  30:18 sudd. Pelle / sudd. [nytt stycke] Pelle 

  30:28 Kongliga / Kungliga 

  31:  8 förarbete. Det var / förarbete. [nytt stycke] Det var 

  31:16  sätta sig och vänta / sätta sig att vänta 

  31:28 lifsdrift / lifskraft 

  33:  2 offentliggjorde / offentliggjort 

  33:26 hånar / hånat 

  33:34 Der var / Det var 

  33:35 kongliga / kungliga  

  34:  2 hjelpa. Hans / hjelpa. [nytt stycke] Hans 

  35:34 flertalet. Ja, men / flertalet. [nytt stycke] Ja, men 
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  36:24 upprorsmakaren / upprorsmakare 

  37:  7 ensamt. Det är qvinnor, barn och vederlikar som söka en enda orsak till en 

synlig verkan. / ensamt. 

  38:  4 nerbrytare / nedbrytare 

  38:  7 så mycket. Johan / så mycket. [nytt stycke] Johan 

  38:27 teater / teaters 

  39:  2 pinat ut / pinat 

  39:  3 ej vara / ej att vara 

  39:  5 ett ställe der man offentligen bedref otukt i stor skala, der barn / ett ställe, 

der barn 

  39:18 för detta / före detta 

  39:34 till nya sanningar / till sanningar 

  40:11 driffjedren / driffjedern 

  41:24 1870-talets / 1870-tals 

  41:26 risken anses / risken att anses 

  43:10 Det är gammalt! / Det är gammalt!  

  43:32 icke underklassen / underklassen 

  44:17 i karakter / i karakterer 

  45:13 efter ett bröd / efter bröd 

  45:38 icke var längre / icke längre var 

  46:22 gjorde han. Alltså / gjorde han. [nytt stycke] Alltså 

  47:  3 den utkommande / en der utkommande 

  47:  8 mig? – Denna / mig. Denna 

  48:  1 Bågsveigs / Båsveigs 

  48:  2 denna / denne 

  48:  3 erkände rötägg / erkända rötägg 

  48:19 vanliga pojkaktiga sätt / vanliga sätt  

  50:  3 likasom / liksom 

  50:19 gör allt / gör det 

  51:23 hypokondrens / hypokonderns 

  52:20 verldsprocessen. Darwin var den förste och Hartmann den andre. / 

verldsprocessen. 
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  52:21 den andre. Hartmann / verldsprocessen. [nytt stycke] Hartmann 

  53:  2 för honom är / är för honom 

  53:  5 som idealism / såsom idealism 

  55:  1 kom / kommer 

  55:13 tryckning. – Nej / tryckning. Nej 

  55:20 allmänhet. – Han / allmänhet. Han 

  55:36 sina ledare / sin ledare 

  56:  9 garanti / garantier 

  56:  9 vore / var 

  57:20 tryck och papper / tryck, papper 

  58:  7 mycket / mycken 

  58:23 dessa ungherrar alla / alla dessa ungherrar 

  58:24 ett så lifligt esprit / en så liflig esprit 

  59:20 han kallas / som han kallas 

  59:26 icke befordrare / till befordrare 

  60:  4 låntagare, och löjtnanten / låntagare, löjtnanten 

  60:  4 borgensmän / borgesmän 

  60:29 och då kändes / och så kändes 

  60:36 i egenskap af idiot / i egenskap af »idiot» 

  62:18 blef ett / blef det ett 

  62:27 majoren. Sedan han / majoren. [nytt stycke] Sedan han 

  62:28 doppade i / doppade den i 

  64:13 kallelse? Troligen! / kallelse? 

  64:30 originelt eller / originelt och 

  65:11 Det är tidelag! – Han gret! / – Han gret! 

  65:16 upptäckt / gåta 

  65:24 sig så förnäm / sig förnäm 

  65:27 kontor och gnuggat morgonpapper åt kassören; och slutligen / kontor, och 

slutligen 

  65:31 likasom bildning / liksom bildning 

  67:  5 gör hvarje reform / gör reform 

  67:12 lika med / såsom lika med 
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  67:19 Öfver allt / Öfverallt 

  67:29 höjer tio dubbelt / höjer tiodubbelt 

  68:  1 de öfre tärande / de tärande 

  68:10 Juli! – Den / Juli. Den 

  68:17 borgensmannen / borgesmannen 

  68:20 saken. Samtidigt kom / saken. [nytt stycke] Samtidigt kom   

  69:17 något. En middag / något. [nytt stycke] En middag 

  69:29 strykit ut / strukit ut 

  69:37 magten öfver jorden / makten 

  70:33 sud / sida 

  70:34 Sjelfupphållelsedriften / Sjelfuppehållelsedriften 

  71:  7 lefnadslusten så att han bad flickan sofva hos honom. Och det gjorde hon. I 

tre / lefnadslusten. I tre 

  71:10 osynligt köttets band / osynligt band 

  71:15 rörelser. På fjerde dagen kom Aron tillbaka. Man hade öfverenskommit att 

aldrig se hvarandras galanterier, och Johan hade icke märkt något flickans 

förhållande under sommarens lopp. Han ville icke heller nu visa sitt, och 

bevakade sig. / Om aftonen hviskade han till flickan att hon skulle komma 

in till honom sedan Aron lagt sig. Hon svarade ja. / Efter supén gick Johan 

in och satte sig i sitt rum, sedan Aron gått in till sig. Han läste och skref en 

timme och det blef tyst i huset. Slutligen hörde han fraset af en klädning ute 

i farstun; derpå smygande steg i trätrappan. Så blef det tyst. Han hörde 

endast blodets susande lopp i örats arterer, handen hade stannat med pennan 

öfver papperet, och så satt han orörlig lyssnande. Ögonen stirrade sig trötta, 

ej en muskel rördes och när han slutligen såg på klockan var hon elfva. 

Hvarför kom hon ej? – Han satt som fastspikad när han hörde Arons dörr 

sakta öppnas, ett par barfotasteg smyga in och dörren stängas. Hon hade 

alltså gått in till honom. Nu blef det // rörelser. [nytt stycke] Passionen 

blandade sig i tycket, och snart kände han sig bunden vid denna qvinna med 

starkare band än han velat, så starka att när hon strax derpå öfvergaf sig åt 

en annan, han höll på att gå totalt förlorad. Nu blef det 

  72:  4 förbigången? Men så / förbigången? [nytt stycke] Men så 
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  72:  9 hennes, kanske tryckt sin bild på hennes lifsfrön, gifvit / hennes, gifvit 

  72:19 af honom / af honom sjelf 

  72:22 känna. Men, om han misstagit sig? Om hon icke var der? Så grubblade han 

fram och åter i timmar. Det var icke möjligt att hon var der! Men han måste 

veta det. Måste ha visshet! Efter att ha suttit orörlig i kanske tre timmar, 

med hjernan förvirrad, besatt af en enda tanke, stiger han upp, går ut i 

farstun och styr rakt på Arons dörr. Den var låst! Han uppger ett skrik af 

smärta ty nu hade han visshet! Det var alltså sant! Han måste ha upp dörren, 

och går tillbaka in i rummet för att ta eldgaffeln, men får sigte på en som 

pappersknif begagnad mosaisk slagtarknif, afskuren rätt öfver bladet. / I 

detsamma kommer Aron ut! – Hvad är det? säger han vänligt, ty han har 

förstått sammanhanget och är alls inte fästad vid flickan. Johan bekänner att 

han är betagen i henne, att hon lofvat komma till honom, att han var 

svartsjuk, att han ville bryta opp dörren. – Jag trodde att du ville mörda mig, 

säger Aron skämtsamt och tittar på sin knif. Men är det möjligt att du kan 

vara kär i en piga? – Ja det är så, jag kan inte hjelpa det och jag kommer att 

gifta mig med henne! – Ja men det är ju ledsamt. Hvarför sa du inte det åt 

mig, inte bryr jag mig om flickan, jag har så många jag vill ändå. Och var nu 

alldeles lugn; jag ska inte titta åt henne mer. / De talade till solen gick upp. 

Aron försökte afleda Johans tankar från den olyckliga böjelsen. Han sade 

honom att hon haft många älskare under sommarn, att hon var liderlig och 

dum, allt ondt han visste. Men det halp intet. / Slutligen föll Johan i sängen 

och somnade. Fram på förmiddagen vaknade han och kände sig som om 

man skrapat köttet från ben och senor och hufvudet var tomt. Nu skämdes 

han // känna. [nytt stycke] Han ville amputera bort henne, men hon satt 

redan fast som en växt. Men så skämdes han 

  73:20 svek och blanda bort hans frön så att / svek, så att 

  73:25 vid henne. / Han gick ut // vid henne. / Och derpå bröt stormen ut igen. Han 

gick ut 

  74:15 mossornas / massornas 

  75:  1 svängde / trängde 
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  75:17 skrek han. Kom åsnor, kom skurkar, kom djeflar, jag ska slå er alla sönder 

och samman. Kom Satan och hans anhang, och jag ska dräpa er som bobbor, 

för jag är erkeengeln Michæl! – Och så sporrade / skrek han. Och så 

  75:34 genomskådat / genomskådade 

  76:  2 läst ny / läst en ny 

  76:29 i Akademien / till Akademien 

  79:27 intressant inför sig sjelf / intressanta inför sig sjelfva 

  80:12 gästgifvargård / gästgifvaregård 

  80:33 för Johan utmärkt / utmärkt för Johan 

  81:  9 kongliga / kungliga 

  81:17 för sig. Men det / för sig. [nytt stycke] Men det   

  81:32 lefva. Men ibland / lefva. [nytt stycke] Men ibland 

  82:22 umgänge med dem / umgänge med dessa 

  82:23 utan de / utan att de 

  83:16 ett smul / en smul 

  83:26 men, men / men 

  84:12 strax utanför / utanför 

  84:13 hotad af / hotad med 

  86:  8 sig sjelf / sig sjelft 

  86:  9 icke ensam / inte ensam 

  86:15 inifrån. Tidningsbyrån / inifrån. [nytt stycke] Tidningsbyrån 

  86:26 eljes man / man eljes 

  88:  1 uppgift. Den svenska / uppgift. [nytt stycke] Den svenska 

  88:24 individers / individens 

  88:25 omdöme. När man / omdöme. [nytt stycke] När man 

  88:29 klander för det från / klander från 

  88:30 vore ju / var ju 

  88:36 hans egen / hans egna 

  89:13 »en Canaille». Der förekom / »en canaille». [nytt stycke] Der förekom 

  89:17 politiken. Dock en / politiken. [nytt stycke] Dock, en 

  89:23 slutade / slutades 

  89:36 hufvudet. En dag / hufvudet. [nytt stycke] En dag 



– TK 21 – 

 22 

  90:  1 ett Correggios / ett af Correggios 

  90:13 skulle icke han / skulle han icke 

  90:21 kongliga / kungliga 

  91:10 sälle / sällen 

  92:34 kongliga / kungliga 

  93:  3 skulle blott ha / skulle ha 

  93:18 månar / månader 

  93:23 konglig / kunglig 

  93:24  kongliga / kungliga 

  94: 2 Konglig / Kunglig 

  95:19 mer konservativa / mera konservativa 

  95:21 luften ändock var / än luften var 

  96:  3 upphörde plåga / upphörde att plåga 

  96:12 förre / förra 

  96:18 likasom / liksom 

  96:25 rummet. Och med / rummet. [nytt stycke] Och med 

  97:11 i kinesiska / i den kinesiska 

  99:24 Detta borde / Det borde 

100:19  kvar. Slutligen / kvar. [nytt stycke] Slutligen 

100:25 lundarne / lunderna 

100:29 körgård / kyrkogård 

101:  4 andra känslor / alla känslor 

101:  8 honom. – Verkligen / honom. Verkligen 

101:32 emot! – Derpå / emot. Derpå 

102:32 Frukterna / Frukten 

102:38 förtviflade / förtviflan 

103:  8 efteridealister / idealister 

103:19 utan qvinna / utan qvinnan 

103:27 ur bref / ur ett bref 

103:28 Tisdag / Tisdagen 

103:28 20de / 20 

104:  7 att han / att hon 
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105:18 andra. – – / andra. – 

105:24 fel – men / fel, men 

105:34 har hon sorg / bar hon sorg 

105:36 sitt ansigte / ansigtet 

106:11 25e / 25 

106:23 vänta på att få / vänta att få 

107:  9 Kongl. / kungl. 

107:13 aldra / allra 

107:15 ack jag är / och jag är 

107:27 9de / 9 

107:29 systrarne / systrarna 

107:30 6te / 6 

108:  6 länge vaken / länge 

108:  7 jag hade läst / jag läst 

108:  7 brefvet. En qvinna / brefvet. [nytt stycke] En qvinna 

108:10 11te / 11 

108:15 skall aldrig / skulle aldrig 

108:16 det så som / det som 

108:28 18de / 18 

108:29 som om man / som man 

108:33 anat / icke anat 

109:  1 ett hopp / hopp 

109:  6 29de / 29 

109:10 24de / 24 

109:16 Kongl. / Kungliga 

109:32 försanthållande / fasthållande 

110:15 dikta! – Ja / dikta. Ja  

111:  3 likasom ormslån / liksom ormslån 

111:30 ungefär så: Om ni / ungefär så: [nytt stycke] – Om ni 

112:13 Att gå dit / Och gå dit 

112:20 Konglig / kunglig 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) till I Röda rummet består av sammanlagt 114 blad; dels 

109 blad handgjort papper av okänd tillverkning (ca 18,5 × 23,5 cm), försedda 

med ca 5 cm vikt högermarginal; dels 5 blad utgörande det brev, »Utdrag ur bref till 

Vännen X.», som varit inskjutet i eller anslutet till MS (Bonniers förlagsarkiv). 

Texten i det huvudsakliga MS är skriven på bladens ena sida med numera mörkt 

brunaktigt bläck. MS är limmat i ryggen, men limmet har släppt på några ställen. 

Märken efter sättares fingrar och tryckeritekniska noteringar – hakar och 

siffermarkeringar med blyerts, rödpenna eller blåpenna – visar att MS använts vid 

sättningen av U 1. MS är något slitet men befinner sig i allt väsentligt i gott skick.  

Först i MS ligger tre blad, varav två är opaginerade (dok. nr 21:2). Det första av dessa 

två innehåller en titelsida och det andra en innehållsförteckning. På titelsidan står: 

»Tjensteqvinnans Son / I / Röda Rummet / af / August Strindberg.» Nere i högra hörnet 

av titelsidan har någon, kanske Sg, med bläck skrivit »200 sidor.» Innehållsförteck-

ningen har överst rubriken »Del III»; kapitlen benämns med romerska siffror »Cap I» 

och så vidare. 

Mellan bladet med titelsidan och bladet med innehållsförteckningen ligger ett tredje 

blad, paginerat »65–80», vilket Sg lade in i MS i en lucka reserverad för »En Tvivlares 

Anteckningar» (se SV 21, kommentaren s. 253). På bladet har Sg skrivit: »En Tviflares 

Anteckningar. / (1873) / Sapere aude! / (Till Sättaren!: Anteckningarne sättas så som de 

äro. Ofullständiga, med stjernor emellan bitarne.)» (jfr dok. nr 21:2). MS till »En 

Tvivlares Anteckningar» beskrivs i ett särskilt avsnitt (se nedan s. 79 f.).  

Bladen med själva romantexten är paginerade 1–132 av Sg med bläck, med följande 

oregelbundenheter i pagineringen: 

I samband med uteslutning av »En Tvivlares Anteckningar» har någon – troligen 

Albert Bonnier – på föregående blad ändrat paginasiffran »64» med blyerts till »64–80» 

(jfr dok. nr 21:5).  

De fyra blad i MS som upptar pp. 108–111 har tidigare varit paginerade med de 

gemena bokstäverna a–d, vilka strukits. I anslutning till att Sg beredde plats i MS för 

»Utdrag ur bref till Vännen X.» försåg han bladet som föregår brevtexten, tidigare 
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paginerat »118», med pagineringen »118–128». På bladet omedelbart efter brevet har Sg 

strukit »119» och ersatt med »128», vilket han i sin tur strukit och ersatt med »129». 

MS förvaras i ett skyddsomslag av gulbeige, tjockare papper, på vars framsida står 

omsorgsfullt textat med rödbrunt bläck »I röda rummet». Samma titel är införd på 

insidan av omslaget med blyerts. MS med sitt skyddsomslag ligger i en specialgjord 

kassett med röd skinnrygg och grå linnepärmar. 

 

De fem bladen som utgör »Utdrag ur bref till Vännen X.» är linjerat brevpapper med 

vattenstämpel (ca 22 × 28 cm). Texten är skriven med numera violett bläck på bladens 

båda sidor.  

Bladen (två vikta ark och ett löst blad) har legat dubbelvikta i ett omslag 

(ca 14,5 × 23 cm), med följden att de övre och nedre hälfterna delvis lossnat från 

varandra i vikningen. Efter det att en del av bladen fallit isär har bladhälfterna ordnats 

av annan person än Sg genom att numreras med blyerts; brevets första sida har siffran 1 

på den övre hälften och siffran 2 på den nedre hälften, brevets andra sida siffran 3 på 

den övre hälften och siffran 4 på den nedre, och så vidare. Nedre hälften av det femte 

bladets versosida saknar text och sidsiffra. Bladen har förvarats i ett omslag av gulbeige, 

tjockare papper och med »Utdrag ur brev / till vännen X» präntat på framsidan med 

rödbrunt bläck. I omslaget ligger numera endast en lapp med texten »Detta manuskript 

skalle med genomskinliga pappersremsor sammanfogas till 5 bl. i 4:o / Berendsohn» 

(originalet har »skalle»). Bladen har numera återställts till ursprungligt utseende och 

förvaras i en papp-pärm.  

Markeringar i originalmanuskriptet 

Olika typer av markeringar uppträder i MS, flertalet gjorda med blyerts, ett fåtal med 

rödpenna eller blåpenna. Det är fråga om hakar, understrykningar och parenteser inne i 

löpande text och om bockar, streck, frågetecken, deleaturtecken och siffror i marginalen. 

Till övervägande del handlar det om noteringar som man kan förutsätta har gjorts på 

förlag eller tryckeri. Överst till höger på p. 1 står titeln »I röda rummet» med blåpenna 

och med en handstil som inte är karakteristisk för Sg.  
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Hakar med blyerts, införda inne i textblock och med innebörden att nytt stycke skall 

börja på dessa ställen, förekommer i ett tidigt avsnitt av MS, pp. 8–43, men saknas 

sedan helt. Tydligen har man på förlaget eller tryckeriet velat ha kortare stycken men 

avbrutit ändringsföretaget. De införda anvisningarna har följts i U 1 men avvisats i SV. 

Även understrykningarna med blyerts av svårlästa, ifrågasatta eller på annat sätt 

uppseendeväckande ord bör ha tillkommit på förlaget eller tryckeriet. Orden »simmiga» 

på p. 1 (jfr dok. nr 21:3), »homogen» på p. 3, »resultat» på p. 11 och »förmögna» på 

p. 12 är dessutom markerade med en blyertsbock i marginalen. Utan bock i marginalen, 

endast understrukna, är »qvietism» (p. 47), »körgård» (p. 115) och »halsruchet» (p. 131). 

Tillfogandet av citattecken kring »En Affälling» (pp. 15 och 17) med blyerts bör också 

ha gjorts på förlaget eller tryckeriet.  

På p. 64 och pp. 85–87 har Albert Bonnier bearbetat MS med blyerts i samband med 

att han utelämnade »En Tvivlares Anteckningar» respektive gjorde ingrepp av 

censurkaraktär i avsnittet om hushållerskan på Kymmendö. Han har därvid gjort 

strykningar och tillägg, infört parenteser och gjort förstrykningar. Dessa Bonniers 

ingrepp redovisas i »Ändringar i originalmanuskriptet» (avsnittet »Av Albert Bonnier 

initierade ändringar», nedan s. 35 f.). 

Markeringar och ingrepp finns också på följande ställen. En del av dessa, sannolikt 

gjorda av Bonnier (eventuellt av Hjalmar Branting eller någon annan), tycks motiverade 

av eventuella förväntade reaktioner från personer som Måns Jönsson, Martin Nyström, 

(»pojkaktiga») Hans Forsell och C.D. af Wirsén. Först ges sid- och radhänvisningar till 

SV, därefter sida i MS (med »marginalen» avses om inget annat anges genomgående 

högermarginalen): 

 

  10:10 /     2  vid »Corot och Rousseau» bock med blyerts i vänstermarginalen 

  12:  9 /     4  vid omnämnandet av De Nyliberalas program bock med blyerts i 

marginalen 

  12:17 /     4  vid »då man vräker in qvinnofrågan innan man utrangerat det gamla 

partiarkatsamhället» bock med blyerts i marginalen 

  13:13 /     5 vid »Brefven sluta med en djerf sats som nu kanske skulle bli föremål 

för åtal» horisontellt streck med blyerts ute i marginalen 
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  14:11 /     6   vid »Den unge kritikern ville naturligtvis visa sina kunskaper och hade 

bara ur kollegier och böcker.» bock med blyerts i marginalen 

  16:  3 /     8   vid »I hemmet hade han hört den vedertagna satsen att ’ingen var 

hederlig karl som icke stått i Fäderneslandet’.» bock med blyerts i 

marginalen 

  16:34 /     9  vid »Det var en trettioårig målare som varit bonddräng men kommit 

upp till akademien för att bli artist.» bock med blyerts i marginalen; 

  17:18 /   10  vid »Vid sin sida såsom litterat rådgifvare hade han en 

telegrafassistent, hvars kunskaper Måns visste begagna bättre än deras 

egare» bock med blyerts i marginalen 

  18:  9 /   11  »Buckle» understruket med blyerts 

  37:  7 /   32  »Det är qvinnor, barn och vederlikar som söka en enda orsak till en 

synlig verkan.» struket med blyerts, bock med blyerts i marginalen 

  44:  4 /   40  vid »De hade kommit in i en ställning i samhället och hade insett att 

ställningen likasom samhället var bygdt på tysta öfverenskommelser 

att ljuga, eller åtminstone tiga» ett svårläsligt ord (»Avlönad»?) skrivet 

med blåpenna i marginalen, sedan struket med bläck 

  48:19 /   45  »pojkaktiga» struket med blyerts, bock med blyerts i marginalen 

  48:28 /   45  »lust» understruket med blyerts 

  62:10 /   60  vid »Johan låg hos flickan men i samma rum låg löjtnanten» 

horisontellt streck med blyerts i marginalen 

  65:11 /   63 »Det är tidelag!» struket med blyerts  

  65:27 /   63  »gnuggat morgonpapper åt kassören; och» struket med blyerts 

  67:16 /   81  ungefär vid »konstaterar sjukdomsfenomenet sålunda såsom varande 

en antagonism mellan intressena» bock med rödpenna i marginalen 

  70:13 /   84   ungefär vid »Nu ville han beröfva sig lifvet.» frågetecken med blyerts i 

marginalen, struket med blåpenna 

  75:18 /   89  vid »Kom Satan och hans anhang, och jag ska dräpa er som bobbor, ty 

jag är erkeengeln Michæl!» bock med blyerts i marginalen 

  92:21 / 106   »Wirsén» understruket med blåpenna 
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Första sidan i brevmanuskriptet har den av Sg med numera violett bläck skrivna 

rubriken »[Utdrag ur bref till Vännen X.]», och till höger om denna en otydlig notering 

med blåpenna, sannolikt en sättarnotering, »petit» (’liten typgrad’). Överst på första 

sidan finns en påskrift gjord med annat bläck än brevet i övrigt, antagligen av Sgs hand: 

»Friarbref till en ungdomslåga / Återsändes med afslag.» Påskriften har strukits med 

blåpenna. Omedelbart till höger om den inledande brevraden »Tisdag. Den 20de April. 

1875.» finns en otydlig notering med blyerts, sannolikt »)gen» som anvisning att 

»Tisdag.» skall ändras till »Tisdagen», så som det är tryckt i U 1 (jfr dok. nr 21:7).  
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Här registreras först ändringar som är gjorda med bläck, blyerts eller blåpenna och som 

bedömts vara Sgs. Förteckningen upptar dels ändringar – inkl. strykningar och tillägg – i 

löpande text omfattande (normalt) minst tre ord (när det rör sig om ändringar med 

blyerts har samtliga, dvs. även kortare, medtagits), dels ändringar i kapitelrubrikerna. 

Därefter redovisas de ändringar med blyerts i MS som bedömts vara ingrepp från 

förlagets sida; i en särskild avdelning redogörs för de ändringar som Albert Bonnier 

initierat genom att markera med parenteser eller på annat sätt med blyerts det som han 

ogillade. Samtliga förlagsändringar med blyerts har avvisats vid etableringen av texten i 

SV. 

Om avläsningen av ett struket textelement är osäker markeras detta med ett efterställt 

frågetecken inom hakparentes. 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS. 

Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar med bläck 

    9:  2 /     1:  2 e »Kap. I.»: Tredje Statsmagten. ä t [Blan str] Hos de Missnöjda. 

    9:  7 /     1:  6 e »orsak, att»: Storgatan sedan och Djurgården. Sedan str 

  11:  5 /     3:11 e »program»: samt konstituerat sig som politiskt parti tillagt 

  11:18 /     3:22 e »sysslors»: och sin magtställnings tillagt 

  11:20 /     3:24 e »lantmannapartiet»: [blifvit majoritet 1868 str] [konsl str] bildat 

sig ut ä t stod under bildning 

  13:  6 /     5:20 e »naturligt,»: och de ha ju rättighet att röra sig i fantasier, tillagt 

  13:20 /     6:  1 e »begrepp.»: Visserligen hade han på en resa ut i Upland 1867 

hört en landtbrukarne tala om gr str 

  14:  7 /     6:25 e »mer,»: men anmodades ä t sedan han fått sitt ärende uträttadt 

och anmodats 

  14:11 /     6:28 e »gällde.»: Det blef nat str 

  14:23 /     7:  9 e »Sedan man»: utstrukit lärdomsgrannlåterna på redaktionen ä t 

på redaktionen utstrukit lärdomsgrannlåterna 



– TK 21 – 

 30 

  15:16 /     8:  4 e »Biblioteket,»: sprungit till tryckeriet, tillagt 

  15:26 /     8:12 e »folkskolelärarne.»: Litteratör var ä t Litteratörerna förde 

  16:12 /     9:  3 e »med dem.»: När han nu icke kunde str 

  17:17 /   10:11 e »uttalade»: högt och på orätt ställe tillagt 

  17:30 /   10:23 e »målningar,»: dragit upp en dekorati fond str 

  19:  5 /   12:10 e »hänvisat»: hvar och en tillagt 

  20:24 /   14: 2 e »utvecklingen»: till allas lycka tillagt 

  20:37 /   14:13 e »och åter.»: [nytt stycke] Hans filosofiske vän str 

  21:13 /   14:25 e »oskrivet!»: [nytt stycke] Hans själs lidanden voro numera str 

  21:28 /   15:12 e »in i tvivel»: till och med tillagt 

  25:32 /   20:  7 e »vilja upplysa»: utom det att de få höra det de skola reformera sig 

sjelfva först, innan de upplysa str 

  26:  1 /   20:14 e »allvar.»: Äfven det på reaktionärt återtåg stadda 

landtmannapartiet får en släng [i Dalkarlens str] när Marsken 

bryter ut mot Dalkarlarne. tillagt 

  26:13 /   20:23 e »friar själv»: »Olof», säger hon, »Jag vill bli din maka, se här 

min hand. tillagt 

  26:15 /   20:23 e »riddare,»: säger hon helt snusförnuftigt str 

  26:34 /   21:13 e »författaren»: här och der tillagt 

  27:  1 /   21:17 e »Kristina»: försigtigtvis och icke sonen Olaus tillagt 

  27:10 /   21:25 e »moderskap»: och vilja hafva det som en magtställning tillagt 

  30:14 /   25:11 e »penseln»: kunde ej ä t var för trubbig att kunna 

  30:21 /   25:17 e »silhuetter.»: Den egendomliga [oläsl] str 

  30:27 /   25:22 e »av X»: här nämnde han str 

  30:27 /   25:23 e »författare att»: ni ej fått str 

  31:  9 /   26:  9 e »bedövande»: oaktadt det gjordes så lindrigt som möjligt och 

författaren uppmuntrades att omarbeta stycket tillagt 

  31:12 /   26:10 e »tiden.»: Och så tog str 

  31:20 /   26:18 e »möjlighet»: i ett oupplyst gammalt samhälle tillagt 

  32:  9 /   27:13 e »utslag.’»: [nytt stycke] Teoretiskt och å ena ä t Å ena 

  32:15 /   27:18 e »bildade.»: Och dessutom skulle ju alltid Praktiskt och å andra ä t 

Å andra 
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  32:23 /   27:26 e »icke då!»: För öfrigt hade man ännu sett någon stat der den 

vetande minoriteten verkligheten haft magt att »förtrycka?» Nej, ty 

regenter och ministrar och riksdagar voro i allmänhet lagom 

vetande. tillagt 

  35:17 /   30:22 e »fann sig»: frigjord från alla möjliga fördomar i sin nya rol ä t i 

sin nya rol frigjord från alla möjliga fördomar 

  35:35 /   31:11 e »låg,»: der [man str] var man ju ä t de voro ju 

  36:  6 /   31:18 e »framåtskridandet»: i ekonomiskt och industrielt afseende ä t på 

det ekonomiska och industriela området 

  36:14 /   31:26 e »Chateaubriand»: led af melankoli ä t var en melankoliker 

  36:17 /   31:28 e »kan vara»: men tror sig ändock kunna döma! tillagt 

  38:33 /   34:14 e »luft»: som från stillastående vatten tillagt 

  39:  6 /   34:19 e »otukt»: i stor skala tillagt 

  40:16 /   36:  2 e »kredit»: och tillfrågas helt vänligt tillagt 

  40:18 /   36:  3 e »En annan»: kommer ner i [nya byxor str] ny skrud str 

  40:23 /   36:  8 e »självkritik.»: Litografen, som var en mycket ordentlig man och 

aktningsvärd och generös, kallades helt öppet brackan. När han 

vänligt protesterade mot benämningen, förklarade löjtnanten att 

det inte var värdt [oläsl str, lju str] hyckla, ty [det [?] str] den som 

icke tagit studentexamen eller var artist, han var [ordet är 

understruket] bracka, det kunde inte hjelpas, lika litet som att alla 

de som icke voro militärer voro fiskar. str 

  40:32 /   36:20 e »Löjtnanten»: som var klädd i uniform tillagt 

  41:  7 /   37:  2 e »skadar dig»: och det är mera fördomsfritt att säga Måns sin 

mening än att bedra honom tillagt 

  41:38 /   37:27 e »Om Johan»: hade läst Schücks ä t hade kunnat läsa docenten 

Schücks 

  42:28 /   38:24 e »nationella»: och det intellektuela tillagt 

  42:32 /   38:27 e »skald.»: I läsarens mun var detta [lögn, i deterministens deremot 

indifferent. ä t:] lögn. Deterministen deremot skulle aldrig 

begagnat ordet ren eller oren emedan begreppen ej finnas. tillagt 
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  42:36 /   39:  1 e »för Kristus!»: Hvarför förfölja fritänkare en Fryxell, derför att 

Fryxells hjerna tänkte olika med [dem str] deras om Bellman? Är 

det att benamna [?] tankefrihet? str 

  43:  8 /   39:11 e »idealister.»: Skulle de fälla omdo str 

  45:38 /   42:18 e »Stockholm»: icke var medelpunkten ä t icke var längre Nordens 

medelpunkt 

  49:11 /   46:12 e »cirklar»: och upprepandet af villfarelser tillagt 

  51:  9 /   48:23 e »Kristendom.»: Likasom vi nu kunna säga om Pyramiderna str 

  51:23 /   49:  9 e »världsåskådning»: att den förre anser den som minst bra för [oss 

str] honom, under det pessimisten frånser hvad den kan vara för 

individen tillagt 

  54:  2 /   52:  2 e »Kap. IV.»: Redaktören och Redaktionsbyrån. ä t Redaktören.  

  54:  6 /   52:  5 e »järn,»: gifmilda riksdagsmän som votera anslag till enskilda 

jernvägar, frikostiga bolagsdirektioner som utdela så [?] str 

  57:19 /   55:23 e »leva»: efter sitt stånd tillagt 

  57:21 /   55:24 e »annonser»: räknande sig till godo efter ett tusen kronor om året, 

såsom redaktör, redaktion, korrektör, expeditör tillagt 

  59:  3 /   57:13 e »trapporna»: uppfångades i tamburen och tillagt 

  64:29 /   62:23 e »föraktade han.»: Med Måns och Per hade han umgåtts derför att 

det var originelt eller »stämning» som han sade. tillagt 

  65:  1 /   62:26 e »stugan»: efter ett dragklaver tillagt 

  65:11 /   63:  6 e »tidelag!»: – Han gret! tillagt 

  65:31 /   63:23 e »Troligen!»: Eller var det hans estetiska sinne som bedrog 

honom? Säkerligen också, ty Skönhetens sken har narrat mången 

förr och mången senare! tillagt 

  68:  3 /   82:  7 e »sökte då»: en lösning efter sitt sinne ä t efter sitt sinne en lösning 

  68:  4 /   82:  8 e »vidare.»: Den [må str] kan betraktas som en yttring af 

individualism som icke ser lyckan i annat än alla individernas 

lycka, och den kan betraktas såsom str 

  68:10 /   82:14 e »i inbetalningen»: till löjtnanten som skulle omsätta lånet jemte 

reversalet ä t jemte reversalet till löjtnanten som skulle omsätta 

lånet 
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  70:35 /   85:  3 e »dödslustan»: och han tog sig småningom hem str 

  72:11 /   86:14 e »med hennes»: så att de redan tillhörde hvarandra tillagt 

  72:32 /   87:  2 e »över bladet»: och sålunda alldeles oskyldig str 

  72:36 /   87:  6 e »att han är»: galen i flickan ä t betagen i henne 

  74:18 /   88:22 e »Men»: i dag var han str 

  75:  6 /   89:14 e »ryttare.»: Derpå tog han af sin lifrem och hängde den [som str] 

om en gren, gick ner ur trädet och bar upp en stor sten som han 

lade i den hårdt tilldragna remmen, hvilken skulle föreställa 

slunga. tillagt 

  81:  2 /   94:28 e »författare,»: för det lefver man inte på! tillagt 

  82:13 /   96:  8 e »ordnande»: framkalla en stark vision hos läsaren ä t hos läsaren 

framkalla en stark vision 

  84:22 /   98:  9 e »sin gång.»: Senare begagnade Johan händelsen såsom motiv till 

en novell, ur hvilken skulle framgå huru opålitligt poetens sätt att 

se verkligheten kunde vara, och huru falska omdömen kunde bli då 

de dikterades af känslan. tillagt 

  87:15 / 100:17 e »på allvar»: ty det var allvar tillagt 

  87:20 / 100:21 e »relativa»: intighet och himlens absoluta ä t och himlens absoluta 

intighet 

  87:32 / 101:  3 e »tillvaro»: [hade försvunnit tillagt och str] fans der ej tillagt 

  89:  9 / 102:21 e »stängsel och»: pensioner, och herremans [?] klyfning ä t 

gästgifverier [grundsk str] 

  90:  3: / 103:18 e »avritad»: i ett skämtblad ä t i ett demokratiskt skämtblad som 

[icke ty [? ] str] var aristokratiskt och teologiskt i konstfrågor 

  91:  2 / 104:21 e »tyrannen»: i det närmaste tillagt  

  92:25 / 106:16 e »lindan.»: Docenten Scheele hade hemfört den ryktbara legenden 

om djefvulens utdrifvande i form af spik; tillagt 

  93:18 / 107:12 e »månar.»: Det var den djupaste nödens, sjukdomens och 

förödmjukelsens tid han genomlefvat. tillagt 

  94:12 / 108:10 e »honom»: och så att han stundom str 

  95:17 / 109:13 e »undersökningar»: för ett inbrott tillagt 

  99:23 / 114:  3 e »underlägsen mannen»: och den sanna qvinligheten str 
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  99:25 / 114:  5 e »villfarelsen. [nytt stycke]»: Emellertid när nu hans älskarinna 

kröp för hans fötter och han fick se henne på hennes str 

101:13 / 115:26 e »I Stockholm»: på ä t och hon besökte 

101:21 / 116: 5 e »fönsterträdgård.»: Och derpå tog han fram Affällingen att 

omarbetas. tillagt 

101:31 / 116:13 e »kallades)»: men i stället f str 

102:  3 / 116:21 e »han kom»: ett stycke fram på tillagt 

102:17 / 117:  7 e »der han»: i alla fall str 

102:23 / 117:12 e »på mannen»: , men deremot trogen sin älskarinna hela tiden 

tillagt 

103:  6 / 118:  1 e »undersökning.»: Ett yngre slägte som släppt tron på Gud ha 

bibehållit qvinnokulten. Är det modren, ursprunget (= Gud) de 

dyrka, eller äro de efteridealister i den punkten? tillagt 

103:26 / 118:16 e »sig för»: en korg ä t ett afslag på frieri 

105:  9 / 2 recto  e »flickan i»: Haga ä t *** [»Haga» är först str med blåpenna] 

109:18 / 5 recto   e »den femaktspjäsen»: Mäster Olof ä t En Affälling  

110:22 / 129:10 e »hallucinationer.»: Bibelsagan lägger ju syndens, dödens och 

smärtans uppkomst till ätandet af frukten på kunskapens träd. Det 

är ju Hartmanns filosofi in nuce. tillagt 

111:36 / 130:22 e »lustigt»: och ä t och originelt och 

111:37 / 130:23 e »dagen.»: De gingo på Drottninggatan den solig Majmiddagen. 

str 

112:  4 / 131:  2 e »presentera Er»: i dag klockan tre da [?] str 

112:30 / 131:22 e »När han»: tittade ner åt str 

112:30 / 131:23 e »han ännu»: ofv [?] mellan parasoll [?] och manshattar str 

112:31 / 131:23 e »ännu den»: späda tjugotreåringens ä t unga qvinnans 

113:18 / 132:22 e »Jag ska»: göra allt hvad – ä t gå dit! 

En ändring med blyerts 

  51:12 /   48:26 e »något annat.»: (Evolutionsoptimisterna tro mindre skarpsinnigt 

att utvecklingen sedan är slut och att det fullkomliga är uppnådt.) 

str 
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Ändringar med blåpenna 

105:  9 /    2r:  4 e »flickan i»: Haga str [sedan ä t *** med bläck] 

108:  4 /    3v:20 e »vor Liebe vergehn.»: Sie trennten sich endlich und sahn sich / 

Nur noch zuweilen im Traum; / Sie waren längst gestorben / Und 

wussten es selber kaum. str 

108:  5 /    4r:  1  e »skrivit.»: Elisabeth Strindberg ä t ** *** 

109:  9 /    4v:16 e »hjälpe mig!»: Tycker Du det är opassande att jag skickar mitt 

porträtt med! En qvinna kan se om det finnes några linier i ett 

ansigte som uttrycka något lågt eller innebära något motbjudande. 

Men jag ser så ond ut. Ack det är öfver verldens ondska och 

menniskornas elakhet! str [även str med rödpenna] 

109:28 /    5r:18 e »läsa den för»: Dietrichson ä t *** 

Förlagets ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar med blyerts 

  37:  7 /   32:23 e »ensamt.»: Det är qvinnor, barn och vederlikar som söka en enda 

orsak till en synlig verkan. str 

  48:19 /   45:15 e »vanliga»: pojkaktiga str 

  65:11 /   63:  6 e »detta!»: Det är tidelag! str 

  65:26 /   63:19 e »kontor och»: gnuggat morgonpapper åt kassören; och str 

Av Albert Bonnier initierade ändringar 

  66:19 /   64:15 e »motsägande.»: [nytt stycke] För att ge en föreställning om hans 

själs strider och om hans ständiga drift att vilja lösa lifvets 

motsägelser meddelas ordagrannt hans anteckningar sådana han 

då kastade ner dem. ä t [med blyerts] Hans anteckningar från 

denna tid ge en föreställning om hans själs strider och om hans 

ständiga drift att vilja lösa lifvets motsägelser. [de nytillkomna 

orden, »Hans anteckningar från denna tid», som ersätter de strukna 

»För att» och »meddelas ordagrannt hans anteckningar sådana han 

då kastade ner dem», har skrivits av Albert Bonnier] 
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  71:  7 /   85:12 e »levnadslusten»: så att han bad flickan sofva hos honom. Och det 

gjorde hon str [Bonnier har satt parentes omkring med blyerts; 

orden är även strukna med blåpenna] 

  71:10 /   85:14 e »ett osynligt»: köttets str [Bonnier har satt parentes omkring med 

blyerts; ordet är även struket med blåpenna] 

  71:15 /   85:18 e »rörelser.»: På fjerde dagen kom Aron tillbaka. Man hade 

öfverenskommit att aldrig se hvarandras galanterier, och Johan 

hade icke märkt något flickans förhållande under sommarens lopp. 

[– – –] Han satt som fastspikad när han hörde Arons dörr sakta 

öppnas, ett par barfotasteg smyga in och dörren stängas. Hon hade 

alltså gått in till honom. str [Bonnier har gjort en längre 

förstrykning; jfr dok. nr 21:6] 

  72:  9 /   86:13 e »med hennes»: kanske tryckt sin bild på hennes lifsfrön str 

[Bonnier har satt parentes omkring med blyerts; orden är även 

strukna med blåpenna; jfr dok. nr 21:6] 

  72:22 /   86:23 e »sig känna.»: Men, om han misstagit sig? Om hon icke var der? 

Så grubblade han fram och åter i timmar. [– – –] Slutligen föll 

Johan i sängen och somnade. Fram på förmiddagen vaknade han 

och kände sig som om man skrapat köttet från ben och senor och 

hufvudet var tomt. Nu str [Bonnier har gjort en längre förstrykning; 

jfr dok. nr 21:6] 

  73:20 /   87:22 e »svek»: och blanda bort hans frön str [Bonnier har satt parentes 

omkring med blyerts; jfr dok. nr 21:6] 
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Ändringar av censurkaraktär 

Ändringarna i originalmanuskriptet föregicks av en långvarig och inflammerad 

diskussion i brev mellan Albert Bonnier och Sg rörande främst skildringen i femte 

kapitlet av episoden med hushållerskan på Kymmendö, som Bonnier ville skulle utgå 

helt eller i varje fall modereras (jfr SV 21, kommentaren s. 238 ff.). Sedan Sg gjort 

vissa eftergifter utmynnade tvisten i att ett antal ändringar och strykningar gjordes i MS, 

även i andra textpartier än det ovan nämnda. Bonnier, och kanske även någon annan på 

förlaget, har gjort censurmotiverade strykningar och markeringar i MS med blyerts 

och blåpenna; särskilt omfattande ingrepp av sådan art har gjorts på pp. 85–87 

(dok. nr 21:6).  

De två första förteckningarna nedan upptar de ändringar i MS och U 1 som bedömts 

utgöra förlagscensur – åtgärder vidtagna på förlaget eller åtgärder vidtagna av Sg för att 

göra Albert Bonnier till viljes. Dessa ändringar har avvisats vid etableringen av texten 

i SV. Dock har ett par ändringar som skulle kunna bedömas som censur accepterats i 

SV; dessa listas därefter i två särskilda förteckningar.  

Citat som i utrymmesbesparande syfte förkortats genom att uteslutningsmarkering 

gjorts (71:15, 72:22, 137:31, 140:22, 141:17, 175:15, 217:36) återfinns i sin helhet ovan 

i förteckningen »Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk».  

Ändringar av censurkaraktär i originalmanuskriptet 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS. 

 

  37:  7 / 32:23 e »ensamt.»: Det är qvinnor, barn och vederlikar som söka en enda 

orsak till en synlig verkan. str [med blyerts] 

  48:19 / 45:15 e »vanliga»: pojkaktiga str [med blyerts] 

  65:11 / 63:  6 e »detta!»: Det är tidelag! str [med blyerts]  

  65:26 / 63:19 e »kontor och»: gnuggat morgonpapper åt kassören; och str [med 

blyerts] 

  71:  7 / 85:12 e »levnadslusten»: så att han bad flickan sofva hos honom. Och det 

gjorde hon str [Bonnier har satt parentes omkring med blyerts; 



– TK 21 – 

 38 

orden är även strukna med blåpenna; i högermarginalen finns ett 

deleaturtecken ritat med blåpenna] 

  71:10 / 85:14 e »ett osynligt»: köttets str [Bonnier har satt parentes omkring med 

blyerts; ordet är även struket med blåpenna] 

  71:15 / 85:18 e »rörelser.»: På fjerde dagen kom Aron tillbaka. Man hade 

öfverenskommit att aldrig se hvarandras galanterier, och Johan 

hade icke märkt något flickans förhållande under sommarens lopp. 

[– – –] Han satt som fastspikad när han hörde Arons dörr sakta 

öppnas, ett par barfotasteg smyga in och dörren stängas. Hon hade 

alltså gått in till honom. str [Bonnier har gjort en längre vertikal 

förstrykning i marginalen med blyerts; denna har sedan strukits 

med tvärställda streck med blåpenna; jfr dok.nr 21:6] 

  72: 9 / 86:13 e »med hennes»: kanske tryckt sin bild på hennes lifsfrön str 

[Bonnier har satt parentes omkring med blyerts; orden är även 

strukna med blåpenna; i högermarginalen finns ett deleaturtecken 

ritat med blåpenna; jfr dok. nr 21:6] 

  72:22 / 86:23 e »sig känna.»: Men, om han misstagit sig? Om hon icke var der? 

Så grubblade han fram och åter i timmar. [– – –] Slutligen föll 

Johan i sängen och somnade. Fram på förmiddagen vaknade han 

och kände sig som om man skrapat köttet från ben och senor och 

hufvudet var tomt. Nu str [Bonnier har i högermarginalen gjort en 

längre vertikal förstrykning vilken sedan överrankats med 

blåpenna; jfr dok. nr 21:6] 

  73:20 / 87:22 e »svek»: och blanda bort hans frön str [Bonnier har satt parentes 

omkring med blyerts; jfr dok. nr 21:6] 
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Ändringar av censurkaraktär i första upplagan 

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

 

  24:36 var så stor, då båda togo betaldt; per gång eller per ackord 

(= lifstidsengagement). / var så fasligt stor. 

  39:  5 ett ställe der man offentligen bedref otukt i stor skala, der barn pinades / 

ett ställe, der barn pinades  

  71:15 På fjerde dagen kom Aron tillbaka. Man hade öfverenskommit att aldrig se 

hvarandras galanterier, och Johan hade icke märkt något flickans förhållande 

under sommarens lopp. [– – –] Han satt som fastspikad när han hörde Arons 

dörr sakta öppnas, ett par barfotasteg smyga in och dörren stängas. Hon hade 

alltså gått in till honom. [str i MS av Bonnier] / [nytt stycke] Passionen 

blandade sig i tycket, och snart kände han sig bunden vid denna qvinna med 

starkare band än han velat, så starka att när hon strax derpå öfvergaf sig åt 

en annan, han höll på att gå totalt förlorad. [Bonnier har ersatt struken text 

med detta.] 

  72:22 Men, om han misstagit sig? Om hon icke var der? Så grubblade han fram 

och åter i timmar. [– – –] Slutligen föll Johan i sängen och somnade. Fram 

på förmiddagen vaknade han och kände sig som om man skrapat köttet från 

ben och senor och hufvudet var tomt. Nu [str i MS av Bonnier] / Han ville 

amputera bort henne, men hon satt redan fast som en växt. [Bonnier har 

ersatt struken text med detta.] 

  73:25 Han gick ut i skogen / Och derpå bröt stormen ut igen. Han gick ut i skogen 

[tillägget säkerligen gjort av Bonnier i samband med gjorda strykningar] 

  75:17 Kom åsnor, kom skurkar, kom djeflar, jag ska slå er alla sönder och 

samman. Kom Satan och hans anhang, och jag ska dräpa er som bobbor, för 

jag är erkeengeln Michæl! – / [utgår i U 1] 
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En ändring i originalmanuskriptet som accepterats i Samlade Verk, 
                  men som skulle kunna bedömas som censur 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS.  

 

  66:19 / 64:15 e »motsägande.»: [nytt stycke] För att ge en föreställning om hans 

själs strider och om hans ständiga drift att vilja lösa lifvets 

motsägelser meddelas ordagrannt hans anteckningar sådana han då 

kastade ner dem. ä t [med blyerts] Hans anteckningar från denna tid 

ge en föreställning om hans själs strider och om hans ständiga drift 

att vilja lösa lifvets motsägelser. [De nytillkomna orden, »Hans 

anteckningar från denna tid», som ersätter de strukna »För att» och 

»meddelas ordagrannt hans anteckningar sådana han då kastade ner 

dem», har skrivits av Albert Bonnier. Bonnier gjorde som en följd av 

att han underlåtit att införa i manuskriptet »En Tvivlares 

Anteckningar», som Sg reserverat utrymmet pp. 65–80 för, en del 

ändringar med blyerts på sidan. Förmodligen är det han som efter 

siffran 64 tillfogat »–80». På rad 15 har han strukit »För att» och i 

stället i marginalen skrivit »Hans anteckningar från denna tid» och på 

rad 16–17 har han satt parentes kring »meddelas ordagrannt hans 

anteckningar sådana han då kastade ner dem».] 

  En ändring i första upplagan som accepterats i Samlade Verk, 
men som skulle kunna bedömas som censur 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS.  

 

92:11 / 106:  3 e »fullbordad»: , och den årliga subvention Sverges kronprins erhöll 

af Tyska Rikets kejsare, evaluerades af de förra vännerna 

Fransmännen i lätt uträknade silfversiklar. [utgår i U 1] 
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Förarbeten 

Några omfattande förarbeten till I Röda rummet är inte bevarade. I Mörnersamlingen 

i Örebro universitetsbibliotek finns några korta anteckningar på ett kvartoblad 

(ca 21× 28,5 cm) med BK
F respektive RIVES i vattenstämpeln, vilka kan ha beröring 

med detta verk: 

På bladets ena sida står anteckningarna »Tjensteqvinnans Son. / Tredje Delen. / 

Litteratören.» (på bladets andra sida står »Vid Universitetet.», vilket möjligen kan äga 

samband med Jäsningstiden).  
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Ändringar i andra upplagan 

Förteckningen upptar ändringar som gjorts i andra upplagan av I Röda rummet 1910. 

Smärre ändringar, såsom av interpunktionen, registreras ej. Förteckningen bygger på 

John Landquists »Ändringar av Strindberg i korr. till uppl. 2» i Samlade Skrifter del 19, 

ss. 321–322. Ändringarna har inte påverkat etableringen av texten i SV.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras U 1, därefter U 2. 

 

  17:18 en telegraf-assistent / en tjänsteman 

  28:26 växt vid fyratiofem års ålder, af / växt, af 

  30:18 Pelle / Målarn 

  30:21 Pelles / dennes 

  41:34 har den svenske Shakespearedyrkaren Schück, genom en, numera af den 

gängse tankeoredan och den nödtvungna fegheten förklarlig inkonseqvens, 

uppsatt / har prof. Schück uppsatt 

  42:  1 docenten Schücks / prof. Schücks 

  61:14 Oskar II:s kröning / kröningsdagen 

  62:10 låg hos flickan / stannade 

  65:  7 på Skärsätra / i Mälaren 

  65:23 helt visst saknade / kanske saknade 

  70:36 Ornö hufvud / sista udden 

  77:  2 till Sandhamn / till hafvet 

  78:24 från Dalarö / från badorten 

  79:34 till Sandhamn / till hafvet 

  80:  1 valt Sandhamn som gömställe / valt sitt gömställe 

  80:  6 Vid Sandhamn / Här 

  81:11 väderlekstelegrammen från Sandhamn. / väderlekstelegrammen. 

  83:  3 om Sandhamn / om oss 

  84:33 det tysta och gästfria Sandhamn / den tysta och gästfria hamnen 

  92:21 småstadslektorn Wirsén / småstadslektorn W. 

  95:24 som Berns salong / som en kyrka 

102:35 afsände han följande bref / afsände han bref 
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102:36 är tillgjordt / var tillgjort 

103:  9 punkten? Svårigheten för öfverklassens unga män att finna en älskarinna af 

samma klass har alltid varit stor, och derför har missaktningen för skökan 

och öfverskattningen af familjeflickan stigit i samma proportion. Han söker 

en jembördig qvinna för att få komplettera sig, men då stiger det 

ekonomiska problemet fram och visar sig som sfinxens gåta: svara eller dö! 

Kulturmenniska, medveten, genomskådande allt, sökte nu han i henne den 

omedvetna, med hvilken han åter kunde lefva om den »gyllene» 

barndomstiden i ny upplaga. Det brustna bandet mellan honom och modern 

ville han återknyta, ty mannen kan ej lefva utan qvinnan, men qvinna 

mycket väl utan man. Han ville få ny påfyllning af naturkraft från henne och 

gifva henne sina tankar igen – om hon ville ha dem. Han ville löda hennes 

känslolif vid sitt tankelif och dermed bilda en fullständig typ för menska. 

Eller kanske han bara trodde så? Alltnog / punkten? [nytt stycke] Alltnog 

103:24 försigtigt nog affattadt / försiktigt affattadt 

103:27–110:10 [Avsnittet »Utdrag ur ett bref till vännen X» har uteslutits i U 2.] 

110:12 Det ligger något barnsligt i hela detta bref, och det låter som en ånger öfver 

tviflet, som en längtan tillbaka till det omedvetna. Om en kamrat från Röda 

Rummet fått läsa det skulle han sagt: hvilken falsk djefvul att kunna dikta! – 

Ja, det är frågan: hvilket är det sanna och hvilket är det falska? Hans själ var 

som trädets årsringar: den gamla veden låg qvar derinne, men den syntes 

icke förr än man ref af den unga, som låg utanpå. Hvarje menniska, som 

utvecklats till klart seende, skall, fastän hon känner att medvetandet var 

framsteg, sakna det omedvetna känslolifvet såsom en förlorad njutning, och 

medvetande är smärta för den, som börjat med hallucinationer. Bibelsagan 

förlägger ju syndens, dödens och smärtans uppkomst till ätandet af frukten 

på kunskapens träd. Det är ju Hartmanns filosofi in nuce. Unga menniskor 

nu för tiden, som födas med klar insigt om lifvets relativa intighet, lida icke, 

ty de ha ingenting att sakna. Johan deremot, en halfblodsromantiker, 

saknade det saliga okunnighetsrus han uppvuxit i. Derför kunde han länge 

stänga igen för det medvetna, bli barn igen, leka, rasa, tro och hoppas med 

mera, och stundom släcktes hans skepsis av sig sjelf, och han fortfor att 
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tidtals vara barnslig ända långt fram i lifvet, hvilket särskildt blef fallet, då 

han sjelf fick barn omkring sig till dagligt umgänge. Som 

öfvergångsformation behöll han båda artkaraktererna af romantiker och 

naturalist, liksom ormslån, som har ödlans rudimentära fötter qvar innanför 

skinnet. Denna dubbelnatur var nyckeln till hans personlighet och till hans 

författeri. [nytt stycke] Brefvet /  Brefvet 
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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 

    9     1 

  12     4 

  15     7 

  18   11 

  21   14 

  24   18 

  27   21 

  30   25 

  33   28 

  36   31 

  39   34 

  42   37 

  45   41 

  48   45 

  51   48 

  54   52 

  57   55 

  60   58 

  63   61 

  66   63 

  69   83 

  72   86 

  75   89 

  78   92 

  81   94 

  84   97 

  87 100 

  90 103 

  93 106 

  96 110 

  99 113 

102 116 

105                      3–4   (brev-MS) 

108                  11–12   (brev-MS)   

111 129 

113 132 



 



 

 

FÖRFATTAREN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) har utgjort bastext vid etableringen av 

Författaren i SV. MS finns i KB (SgNM 7:4,3). Talrika sättarnoteringar i MS vittnar om 

att detta tjänade som förlaga när den första upplagan (U 1) trycktes 1909. Vid 

etableringen av texten i SV har första upplagan fungerat som komplementtext. 

När John Landquist 1913 redigerade texten till Författaren i Samlade Skrifter del 19 

hade han inte tillgång till MS; däremot förfogade han över dels ett korrektur till hela 

första upplagan, dels ett andra och ett tredje korrektur till det 1909 författade förordet 

(ang. förordet se nedan s. 85). Korrekturen har inför etableringen av texten i SV 

efterforskats men inte kunnat spåras. 

Inte heller den kopiebokskopia av Författaren som existerat (se SV 21, kommentaren 

s. 246) har återfunnits. Denna förkomna kopia kan möjligen vara identisk med det 

manuskript till Författaren som Sg 25/5 1888 sände från Skovlyst till Verner von 

Heidenstam, och som Sg 6/10 1889 bad att få tillbaka.  

De strykningar och andra ändringar som Sg gjorde inför utgivningen av Författaren 

1909 avvisas i Samlade Verk, med ett undantag (se SV 21, kommentaren ss. 233 f. och 

248 f., samt nedan s. 73 ff.).  

Publicering 1887 av ett utdrag ur kapitel VII 

Ett utdrag ur sjunde kapitlet i Författaren, »Kvinnan och Det Unga Sverige»,  

publicerades i Budkaflen 20/5 1887, under rubriken »Kvinnan och Det nya Sverige. Ett 

utdrag ur 7:de kapitlet i Herr Strindbergs ännu otryckta nya bok ʼFörfattarenʼ, 4:de 

delen i den själfbiografiska cykeln» (Rune Zetterlund, Bibliografiska anteckningar om 

August Strindberg, 1913). Texten i denna publicering baserades antagligen på den ej 

bevarade kopiebokskopia av MS som Strindberg hade tagit (se ovan). Sg hade hotat att 

publicera Författaren i »tidning eller annan boktryckare» om inte förlaget började »sätta 

upp» boken. Sg erbjöd Hans Österling i Helsingborg att trycka Författaren utan 

ersättning; av det blev dock inget. Planerna på en tidningspublicering stannade vid 

utdraget i Budkaflen (jfr SV 21, kommentaren s. 246 f.).  
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Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) av Författaren (1877–1887) (177 s., 14 × 8 cm), trycktes av 

Albert Bonniers Boktryckeri och utgavs på Albert Bonniers förlag (jfr dok. nr 21:9). 

Den utkom under perioden 2–8 december 1909. Upplagans storlek var 2 000 ex. 

Bokhandelspriset var 3 kronor. För Författaren hade Sg fått honorar i förskott, enligt 

Bonnier 1909 sammanlagt ca 1 200 kr (Brev 18, s. 161). Sg läste första korrektur – 

i vilket han gjorde omfattande uteslutningar (jfr SV 21, kommentaren s. 248) – och 

begärde sedan att få sig tillsänt även ett andra korrektur. Det nyskrivna förordet 1909 

granskade Sg i första, andra och tredje korrektur.  

När Bonniers utsände ytterligare en emission av Författaren (den har 1909 angivet 

som tryckår) betecknades denna på titelsidan som »andra upplagan». Det är dock endast 

fråga om ett tilltryck av U 1 – man använde samma trycksats, vilket framgår av 

jämförelser mellan satsytor och radslut i U 1 (benämningen »upplaga» i textvolymens 

kommentar s. 249 är alltså inte korrekt; jfr nedan »Förteckning över errata» s. 89). 

Uppgift i Svensk Bokhandelstidning om utgivningsdatum saknas.  

Andra upplagan (U 2) av Författaren (136 s. + 1 pl., 14,5 × 8 cm; på titelsidan 

betecknad som »tredje upplagan», jfr ovan) trycktes av Alb. Bonniers boktryckeri och 

utgavs under perioden 2–8 mars 1911 som enkronasbok på Albert Bonniers förlag. På 

titelsidan har underrubriken »En själs utvecklingshistoria» tillkommit. U 2 utkom även i 

oförändrat tilltryck 1911 (enligt tryckårsangivelse i boken; emissionen finns ej i Svensk 

Bokhandelstidning), på titelsidan (oegentligt) benämnd fjärde upplagan.  

Inget tyder på att Sg skulle ha läst korrektur på U 2. U 2 har inte påverkat 

etableringen av texten i SV. 

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings tyska översättning av Författaren, som var auktoriserad av Sg, utkom 

1910 under samlingstiteln Die Entwicklung einer Seele tillsammans med översättningen 

av I Röda rummet, och ingick i Strindbergs Werke. Deutsche Gesamtausgabe unter 

Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst veranstaltet. 
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München & Leipzig: Müller. Abteilung (4) Lebensgeschichte: Bd. 2. En andra upplaga 

utgavs 1910, en tredje och en fjärde 1913 efter Sgs död. 

Ryska 

En rysk översättning, »Razvitije odnoj dusji», ingår i August Strindberg, Polnoje 

sobranije v 15 tomach, band 13, Moskva, Sovremennyje problemy 1911.  
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Utgivarens egna ändringar 

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

MS citeras även U 1. 

 

118:33 Ett Handelshus / ett Handelshus 

127:  9 medelproportionalen / medelproportionelen 

127:26 Smith / Smitt 

129:24 framkallat av / framkallad af 

135:13 tidningen Fäderneslandet / tidningen fäderneslandet [U 1: en viss tidning] 

136:  1 Kap. III. / Cap 3. [U 1: 3.] 

139:23 det att / den att [U 1: den, att] 

142:12 flera års / ? års [U 1: textstycket saknas] 

151:  2 Paris. / (1883.) // Paris. [U 1: Paris. / (1882.)] 

152:  8 smög sig den / smög sig en den 

168:33 O’Rells / Orells 

211:26 blir det / blir den 

216:17 med våld. Alltså må de som genom uppfostran och skolor vilja ändra de 

unga hjärnorna skaffa sig makt att få göra det, men makt får man ej på 

övertygelsens väg utan *** // med våld. Alltså må de som genom uppfostran 

och skolor vilja ändra de unga hjernorna skaffa sig magt att få göra det, men 

magt får man ej på öfvertygelsens väg utan *** [efter de tre asteriskerna har 

MS ett hänvisningstecken korresponderande med följande fotnot:] Struket 

med författarens tillstånd – / (nödd och tvungen) / A.S. [U 1: med våld.] 

221:23 för roskull med / för roskull att med [U 1: för ro skull att med] 

223:20 låtsats förakta / låtsas förakta 

224:19 själv / sjelft [U 1: själft] 

224:24 icke alls vara henne någon / icke alls vara henne alls någon [U 1: icke vara 

henne alls någon] 

225:21 för sina »gengångare» / sina »gengångare» [i MS har i uttrycket »för sina 

’gengångare’» ordet »för», som står sist på p. 138, strukits] 

227:25 skulle jag vilja / skulle jag ville 



– TK 21 – 

 53 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

119:13 afrådanden afskräckt honom från att skrifva för teatern, och gaf honom / 

afrådanden från att skrifva för teatern, gaf honom 

120:15 att han begagnade / att begagnade 

129:21 hjärtlöst / hjertlösa 

134:12 hvilket / hvilken 

135:16 notisens / notisen 

143:29 fanns den / fans der 

151:  4 Vuxna människors försök att byta om miljö genom resor äro icke lyckade. / 

Bland bättre bevis på andens beroende af materien gifva vuxna menniskors 

försök att byta om miliö genom resor. 

153:30 läsningen / läsningen af 

162:35 en tid förut / tid förut 

166:  2 anmodad / och anmodades 

170:14 stannade han / stannade 

182:23 skulle det låta / skulle låta 

187:16 ohejdad / ohejdadt 

191:18 för en / som en 

192:  8 och den / och när den 

192:  8 ruskade och ruskade 

199:17 tillskärare / förskärare 

200:  5 midt in i / midt in 

200:  5 tillskärare / förskärare 

208:24 utesluter / utsluter 

213: 4 arf från / arf af från 

215:16 förhållanden / förhållande 

220:20 utveckling af många grader / utvecklin- många grader 

222:36 bakfickan vårdslösat / bak- vårdslösat 

227:17 ha Bebel här / ha här Bebel här 
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228:11 i det / i den 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

I de långa registreringarna 137:31, 140:22, 141:17 och 175:15 används fet stil och större 

grad till de avskiljande snedstrecken för att varianterna lättare skall kunna åtskiljas.  

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

 

117:26 Om en afton / Och en afton 

118:27  medför; de långa / medför i de långa 

119:  3 tegelhvarf / tegelhvalf 

119:35 konjunkturströmmar / konjunktursströmmar 

120:16 likasom / liksom 

120:25 tidningsredaktioner / tidningsredaktionen 

121:25 väl bestäldt / välbeställdt 

122:19 arbetsfeber. [nytt stycke] Ett år / arbetsfeber. Ett år 

122:27 själanöd / själsnöd 

123:29 stuckit honom / stuckit åt honom 

125:11 tillståndkommande / tillståndskommande 

125:31 100% / 100 procent 

125:32 25% / 25 procent 

126:  3 stilen. / stilen och slutligen blefvo a l l a  t i l l  f u l l o  (100 procent) 

betalade. 

128:16 asko. Det var / aska. [nytt stycke] Det var 

128:32 Gift qvinnas eganderätt / gifta kvinnors äganderätt 

131:18 rofdjurs / rofdjur 

132:11 osjelfständiga / själfständiga 

132:20 Akademien, och de låtsades tro att författaren predikat korsets gamla lära, 

där han endast lånat en poetisk bild från den gotiska arkitekturen. / 

Akademien. 

132:27 dumhet / åsikt 

134:14 uppfostran som mannen. / uppfostran. 

135:  9 till sin. Hemkomne / till sin. [nytt stycke] Hemkomna 

135:13  tidningen Fäderneslandet / en viss tidning 
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137:  3 flitig. Bref äro / flitig. [nytt stycke] Bref äro 

137:31 kunnat bära. Linnströms historia hade tillämpat arbetsfördelningens och 

associeringens principer, och boken kom ut med mycket buller och mycken 

pretention. Första delen var liflös, af hopvräkt material, polemik i 

arkeologiska frågor, redogörelser för nyare detaljupptäckter, och inbördes 

beröm hvarför allmänheten höll den ifrån sig. De öfriga delarne följde, 

skrifna av unga docenter mest, som gåfvo ifrån sig professorernas 

föreläsningar och kollegier utan ett spår af sjelfständig uppfattning eller 

forskning. Afskrifningarne både af fakta och omdömen voro stundom 

skamlösa, men det gjorde icke så mycket då bolagsmännen sjelfva bestodo 

hvarann kritiken. Texten var ett skolgossearbete. Det var 

signaturtidehvarfvets stora kraftansträngning att visa sin oförmåga, men de 

äldre historieskrifvarne hade ingenting att säga illa om trogna och 

tacksamma lärjungar, och de yngre hade ingen talan. Boken hade sålunda all 

utsigt att lyckas, men allmänheten vägrade, ty det tycktes som massan denna 

gången vuxit om sina unga lärare / Det är då // kunnat bära. / Det är då 

138:25 sträcker / sträckte 

139:15 de gudavaldes / de gudavalda 

139:18 underbelysning / underbelysningen 

139:34 småsaken / småsaker 

140:22 hvari faran låg. / Hvem upptäckte då att det fans en fara der? Var det icke 

bolagsmännen i Linnströms historia månne? Det låg ju mycket nära till 

hands att framkasta en sådan beskyllning, men den framkastades icke, och 

det vore kanske kortsynt att vilja uteslutande tillskrifva den lilla egennyttan, 

eller afunden öfver att en annan gjort hvad de trott sig vilja göra. Att den 

ingick med är säkert, då en af Linnströms historici öppet säger åt förläggaren 

att författaren till Svenska Folket förstört affären för dem som skulle vilja 

komma efter! Materialet låg ju färdigt och var hvars mans egendom, idén låg 

i luften, hvarför togo de ej den? Och icke gjorde han något bönhaseri då han 

ju numera såsom biblioteksman, medaljerad forskare och i intimt umgänge 

med de lärda auktoriteterna av dem var upptagen såsom skråbroder. Nej det 

var nog den då vaknade reaktionen som börjat med sina nyförvärfvade 
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kejserliga bundsförvandter och slägtingar visa tänderna och som nu ville 

statuera ett exempel eller pröfva sin magt, men det var nog också 

vedergällningen (eller hämden) för Röda Rummet som passade tillfället. / 

Anfallen // vari faran låg. / Anfallen 

141:  4 Anfallen voro som sagdt oväntade / Anfallen, som följde, voro oväntade 

141:17 men de tego. / Boken i sig var icke ett sådant misstag som Afzelii 

sagohäfder. Detta arbete uppstod nemligen under en period då man med en 

annan öfverdrift sökte nere hos landtbefolkningen spår af kulturen i dess 

renaste form, men endast träffade aflagda kläder från herremännens slott och 

dåliga öfversättningar af de lärdes skrifter, hvarförutom Afzelius i tidens 

dyrkan af det personliga sökte historien i anekdoten (likasom Held och 

Corvin). / Angreppet på Geijer var fullt berättigadt men kunde varit längre 

och mera motiveradt om det hört till saken. Geijer är en äreminnesförfattare, 

ett barn af Den Heliga Alliansen, och såsom tillhörande en absolut steril 

epok, den der står utom utvecklingskedjan, kan det unga slägtet utan att 

beskyllas för otacksamhet mot sina föregångare, helt enkelt stryka ut honom. 

Att han på sistone, när det var för sent fick upp ögonen för franska 

revolutionens fruktbara verkningar var icke mer än en blygsam skyldighet af 

en så firad man. Hans affall var icke så farligt menadt och han fortsatte ännu 

att dyrka Carl Johan, efter som före, samt såg, efter avfallet, i den 

konstitutionela monarkien idealet af statsform. / Som historiker är Geijer 

obetydlig. Lagerbring, Dalin, Botin Carlson, Malmström ha skrifvit bättre 

krönikor och Fryxell mycket bättre populärhistoria. Fryxell har till och med i 

Frihetstiden höjt sig till en Macauleys konst och grundliga forskning. Detta 

vågar ingen säga i år, men om tio år kanske det står i litteraturhistorien. / 

Geijer var en Upsalastorhet, en kotteriman, en lettré, en dilettant men icke 

en lärd och icke en filosof. Som forskare beröms han af Hellstenius för sin 

snabbhet i tillvägagåendet, då lustigt nog samma anekdot som förklenande 

lokaliserats på Fryxell, af Hellstenius användes berömmande på Geijer. 

Denne berättas nemligen i Företalet till samlade skrifter ha på en förmiddag 

genomgått ? [i SV har »?» ersatts med »flera»] års registratur i arkivet, 

hvilket om Fryxell berättat blir ett bevis på hafs. Eljes är Upsala anekdoten 
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om Bibliotekarien Schröder mera bekant. Denne som forskade åt Geijer gick 

nemligen omkring och berättade huru långt »de» kommit på sin historia. / 

Det ligger något ofullgånget i Geijers person såsom i hans historia. Han 

börjar Svea Rikes Häfder 1825 och utger endast en del, hednatiden. Så är det 

slut. År 1832 börjar han på nytt, då med Svenska Folkets Historia och slutar 

fyra år senare med Kristina, under det dock han ännu lefver i elfva år. / Hans 

poesi är nästan underhaltig, hans musik medelmåttig, hans filosofi tysk, och 

hans statsvetenskap engelsk och fransk. Han förefaller vara typen för en 

svensk storhet – en bildad dilettant och derför blef han äfven så stor. / Han 

var reaktionens förnämsta talang och derför höjdes han upp till en fana. Det 

var derför en besk pligt af en ny generations man att först rycka ner den 

fanan, och att han sigtade rätt den gången det fick han snart märka. / När han 

nu satt // men de tego. / När han nu satt 

142:32 menskor / människorna 

143:  8 kommer en tvifla / kommer en att tvifla 

144:15 ateister. – Hur / ateister. Hur 

145:19 grafvar / grufvor 

147:27 dömer han / dömer man 

148:24 samhällslifvets / samhällets 

152:19 denna man / denne man 

153:  1 fingerna / fingrarna 

154:10 jag, hvars säd var starkare / jag, starkare 

154:17 meningsvän och beundrare / meningsvän 

154:18 rädd, såsom han tänkte sig en jungfru hvilken i det längsta vill undvika 

befruktning / rädd och undvek 

155:15 upphörde att göra / upphörde göra 

155:20 omtanka / omtanke 

157:25 hiærtelaget / hiertetaget 

157:27 derför. [nytt stycke] Såsom / derför. Såsom 

159:18 innevånare / invånare 

159:27 kulturens /kulturen 

160:  7 digel / degel 
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161:27 reflekterad / reflexartad 

161:35 blodigt sårat / sårat 

162:32 undertryckande / undertryckandet 

163:36 otacksamme / otacksamma 

164:14 nybyggnadsförslaget / nybyggnadsföretaget 

164:25 framställning af / en framställning af 

165:  3 Mosem Nordau / Mosen Nordau 

165:16 äro så snälla / äro snälla 

165:30 lidanden. Så monomanistiskt arbetar en överansträngd författarhjerna, och 

under sådan skyddande förklädnad kunde kristendom och idealism smyga 

sig in i honom igen. / lidanden. 

166:30 plagierad på detta originalet / rotad på detta franska originalet 

167:  9 frestaren / frestelsen 

168:22 samvete. [nytt stycke] Men under / samvete. Men under 

169:  6 delen eller / delen af 

172:21 denna man / denne man 

174:13 efter undersökningen / af undersökningen 

174:35 uttalande det de / uttalande där de 

175:  4 baxnas / baxnar 

175:15 mödrarnes. / När bok och företal lågo färdiga kom underrättelsen om Fru 

Kowalewskis utnämning till professor vid Stockholms högskola. Det var en 

jubeldag för de trettio, och Johan undfägnades med notisen till morgon, 

middag och qväll. Men fruntimmerna togo den med skadeglädje såsom ett 

nederlag för mannen. Det var sålunda frågan om att slå mannen? – Ja, det 

var det! – Johan vågade påstå att här icke var någon seger som antydde 

högre eller samma begåfning ty att vid ett universitet läsa in lexor ur 

männens böcker och sedan intrigera sig till en öfverflödig syssla, var icke 

något bevis på högre begåfning. Fru Kowalewski var icke något matematiskt 

geni; hon var en vanlig examensläserska som byggt sina afhandlingar på 

Weierstrass i Berlin. Här förelåg sålunda intet prof på att qvinnan var lika 

begåfvad åt det hållet som mannen. / Men här förelåg något annat: att hon 

kommit fram på den meriten att hon var fruntimmer. Hur skulle det nu gå 
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med mannen i en sådan strid, der han ej kunde skaffa sig den äskade 

meriten? Och huru skulle det gå med den stora gemensamma striden för det 

nya samhället när man fått en ny strid. Detta visade sig också strax derpå. / 

Johan hade // mödrarnas. / Johan hade 

176:  3 samvete. – Hustrun / samvete. Hustrun 

176:11 N–neej / N–nej 

176:22 yrkat / yrkade 

177:13 de reaktionära / reaktionära 

177:34 upprigtig / alltför uppriktig 

178:  9 ligga i träcken / ligga 

178:27 som kallades Puck och var / som var 

179:  7 räknades den pseudopietistiska Fru Edgren och den rasande blåstrumpan 

Agrell, som både saknade talang och förstånd och endast hade vädrat upp 

Dockhemmets starka ström som kunde få hennes lätta farkost att flyta. / 

räknades äfven några damer. 

181:35 rättssinne / rättsinne 

182:15 Fru Edgren / en »Fru» 

182:30 familjförsörjaren / familjeförsörjaren 

186:  9 bekostnad! – / bekostnad! 

186:30 för detta / före detta 

188:23 Om det fins / finns det 

192:  4 skogar / skuggor 

192:17 sjelfupphållelsedriften / själfuppehållelsedriften 

193:14 gudsbegreppet, och slutligen stärkes han i sin nya tro när han läser Fru 

Edgrens novellettbevis för guds existens. / gudsbegreppet. 

193:20 annat är ärelystnad / annat än ärelystnad 

194:  4 rättkänsla / rättskänsla 

194:12 rättesnöret / rättssnöret 

196:38 martyrer / martyren 

199:28 mästrarne / mästarna 

200:  6 denna / denne 

200:19 handtlangaren / handtlangare 
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201:17 regera. Nå, det var / regera. [nytt stycke] Nå, det var 

202:10 bourgeois´n / bourgeoisin 

203:  8 frukten af arbete / frukten af arbetet 

203:26 sutit / suttit 

204:  3 bondgossarna / bondgummorna 

204:14 hafra / hafre 

204:16 hafra / hafre 

204:25 strejk och bullra / strejk, bullra 

204:29 Denna / Denne 

205:  5 räckte / uppräckta 

205:33 nöden. O.s.v. Kapital kan / nöden o.s.v. [nytt stycke] Kapital kan 

206:10 den der slags / denna slags 

206:12 dock lemnande / och lämnande 

206:13 börjar / började 

206:29 konservativ socialist / konservativsocialist 

209:  2 vännerna – eller / vännerna eller 

210:  4 framkalla / framställa 

210:15 inflytandet / inflytande 

210:26 idealistiskt-filosofiska / idealistiskt filosofiska 

212:  2 sedan lösa. Och i / sedan lösa. [nytt stycke] Och i 

213:  8 icke-kristen [i SV: »ickekristen»] / icke kristen 

213:11 sin premiss Das Kapital / sin premiss. [nytt stycke] I das Kapital 

213:12 evolutionist / evolutionirt 

214:12 besluter / beslutar 

215:29 ha spårat upp / spårat upp 

215:31 kakesen / katkesen 

216:17  med våld. / med våld. Alltså må de som genom uppfostran och skolor vilja 

ändra de unga hjernorna skaffa sig magt att få göra det, men magt får man ej 

på öfvertygelsens väg utan *** [efter de tre asteriskerna har MS ett 

hänvisningstecken korresponderande med följande fotnot:] Struket med 

författarens tillstånd – / (nödd och tvungen) / A.S. 

217:  5 Vinlauben / verandan 
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217:14 innevånare / invånare 

217:16 brunnsröret / brunnröret 

217:31 konseqvenser. Hos honom fans ej en gnista idealism eller kristendom qvar 

och han var icke narrad att lägga sitt roder efter någon af de kastvindar som 

alla unga vindslukare söka fånga för att få fart. / konsekvenser. 

217:36 målarkonsten. Han hade studerat i Rom och Paris, rest i Orienten och 

Egypten, gift sig, lemnat måleriet, som han genomskådat, och slutligen 

slagit sig ner i Schweiz, det sista land i hvilket han kunde existera. Sverge 

hade han funnit omöjligt att lefva i, emedan opinionstrycket var för starkt 

för en modern själ. Han likasom Johan led ofta af den kroppsliga nostalgin 

efter hemlandets natur och han skulle hemma ha kunnat lefva utmärkt, gjort 

karrier och haft ett angenämt lif om – han kunnat. Han ville, men han kände 

att det var omöjligt. Hans själ hade differensierat sig, blifvit redan en ny art 

och kunde endast vänta på den äldre artens utdöende. Johan och han hade 

bort vara klassfiender men blefvo strax vänner emedan de voro befryndade 

som ny art. Medan Johan ännu trodde på idealstaten hade de ändlösa samtal 

om socialismen, hvilken X fann stridande not naturlagarne såsom gående 

mot hela rörelsen, hvilken gifvit upphof åt artåtskilnaden. Nu när de 

träffades igen och Johan, mest genom studiet af den nyare psykologien 

kommit ur den sista resten af idealism, eller tron på önskningar, hade de 

endast att korrigera och komplettera. / målarkonsten. 

221:  7 andras individualitet? Hvarför bor Ibsen i München, Björnson i Paris, 

Snoilsky i Dresden, Hellqvist i Tyskland, Salmson i Paris, Kronberg i Rom? 

På en fläck / individualitet? På en fläck 

221:32 sjelfupphållelsedriften / sjelfuppehållelsedriften 

221:36 så är. Derför äro / så är. [nytt stycke] Därför äro 

222:16 så oerhördt i pris /så i pris 

222:25 vill komma / ville komma 

223:22 så civiliserade / civiliserade 

224:26 gnager / gnagar 

225:11 halshugga / eliminera 

227:36 upplåta till dem och åt / upplåta den åt 
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228:  6 en och gemensam / en gemensam 

228:21 det blir ta mig fanken intet / det blir intet 

228:22 emancipatörer, qvinnohatare, frasradikale / emancipatörer, frasradikala 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) till Författaren finns i KB (SgNM 7:4,3). Det består av 

144 blad handgjort papper med vattenmärke »LESSEBO» (ca 21,5 × 27 cm). Texten är 

skriven på bladens ena sida med bläck. Bladen är paginerade 1–145 med samma bläck, 

med följande oregelbundenheter: Tre av bladen är opaginerade inskjutningar till de blad 

som paginerats 47, 72 och 73. På bladet med p. 75 – detta är liksom bladet med p. 144 

avklippt ungefär på mitten – har Sg till siffran 75 lagt »76, 77, 78, 79, 80, 81, 82». 

Därefter fortsätter siffersviten på nästa blad med p. 83. Efter bladet med p. 123 har de 

fyra följande paginerats 124a, 124b, 124c och 124d. (Första sidan i manuskriptet återges 

i faksimil som dok. nr 21:10.) 

Sg har i efterhand systematiskt bearbetat manuskriptet med blyerts. Detta har skett 

framför allt i ett begränsat avsnitt, pp. 84–125. Sammanlagt har han där gjort ca 25 

textändringar, alla av ringa omfång (se nedan s. 71 f.). Ändringen 193:6 / 96:3 har dock 

gjorts med något annorlunda teknik, förmodligen vid annat tillfälle. 

Separerad från MS men med tydlig anknytning till detta ligger i KB en lapp 

(ca 14,5 × 16 cm) (SgNM 7:4,1). En flik av övre vänstra hörnet saknas, men defekten 

tycks inte medfört någon textförlust. På lappen står: »(Tjensteqvinnans Son) / 

Författaren.  / (1877–87) / af / August Strindberg.» Raderna är omsorgsfullt textade med 

bläck av Sg, med undantag för raden »(1877–87)» som skrivits med blåpenna och som 

möjligen åstadkommits av annan hand.  

Bladen i manuskriptet är här och där slitna i kanterna; i övrigt är manuskriptet i gott 

skick. Mörka fingeravtryck och tryckeritekniska noteringar – hakar, siffror, streck – 

vittnar om att manuskriptet använts vid sättningen av U 1 1909.  

Markeringar i originalmanuskriptet 

Ett par ingrepp med blyerts förekommer i manuskriptet. På p. 61 har »Cap. VII» ändrats 

till »Kap. VII». På p. 138 finns en vertikal båglinje med blyerts i vänstermarginalen vid 

replikskiftet: »X: – Ja, men qvinnan har icke redt giftet? / Johan: – Jo, alla de der 

sagorna om giftiga maskar från Söderhafsöarne är lögn. Det är en prostituerad, som med 
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orenlighet alstrat giftet, ty en man kan ej så som han är skapad vara smittans källa!» 

(SV 225:16). 

På p. 68 har följande passage markerats med ett vertikalt streck med rödpenna i 

vänstermarginalen: »När boken skulle ut, kände han sig orolig och gick till sin hustru för 

att lätta sitt samvete. [– – –] lofva nu att du inte läser min bok! – Hon lofvade och det 

var så bra.» (SV 176:2). Det röda strecket har sedan strukits med fyra korta 

blyertsstreck. 

På p. 70 finns en liknande förstrykning med rödpenna samt med blåpenna och blyerts 

i högermarginalen, ungefär vid »att vara upprigtig mot fiender är bara dumt» 

(SV 177:34).  

På p. 69 och pp. 72, 73 finns understrykningar med rödpenna av »sedan nemligen de 

nödiga reformerna föregått» (SV 176:23) respektive ordet »Inskjutning».  

På p. 69 har vid ett par utgångar noterats »Dit» respektive »[Dit]» med blåpenna (det 

första tillägget är struket med blåpenna, det andra med blyerts).  

Fem ändringar i pagineringen har gjorts med blåpenna på pp. 123 och 124a–d (tillägg 

av a–d). På p. 123 har den med blåpenna skrivna paginan strukits med rödpenna. 

På p. 46 och p. 58 finns markeringar med anilinpenna, antagligen gjorda av sättare 

eller korrekturläsare för att indikerar sidbrytningar i U 1.  
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Här registreras ändringar som är gjorda med bläck, blyerts eller blåpenna vilka alla 

bedömts vara Sgs. Förteckningen upptar dels ändringar – inkl. strykningar och tillägg – i 

löpande text omfattande (normalt) minst tre ord (när det rör sig om ändringar med 

blyerts har samtliga, dvs. även kortare ändringar, medtagits), dels ändringar i 

kapitelrubrikerna. 

De tillägg av Sg som utgörs av inskjutningar skrivna på separata blad (till pp. 47, 72 

och 73 i MS) har inte tagits med i förteckningen. I de fall Sg har gjort ändringar på dessa 

blad omnämns de i förteckningen som 47 (i), 72 (i) och 73 (i). 

Om avläsningen av ett struket textelement är osäker markeras detta med ett efterställt 

frågetecken inom hakparentes. 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS. 

Ändringar med bläck 

117:  2 /     1:  2 Från Fjerdingen och Svartbäcken. / (1877) ä t (Efter str) Efter 

Stormen. / (1877) 

120:25 /     5:15 e »fiender, som»: tid efter annan str 

121:33 /     7:12 e »äktenskapsförord.»: Och så hyrdes tre rum. Han tog sitt och 

flyttade in med sina gamla ungkarlsmöbler, hon möblerade sitt med 

str 

121:38 /     7:19 e »Det var»: idealt, nästan väl idealistiskt ä t nästan idealiskt 

[ändringen av ordet »idealistiskt» till »idealiskt» är gjord med 

blyerts] 

122:  8 /     7:28 e »han stod»: i viss mån tillagt 

122:26 /     8:12 e »ljusets kamp»: nu, alias ä t (eller str) här betydande 

122:28 /     8:15 e »god magt»: gått igen och tillagt 

125:  2 /   11:  2 Röda Rummet. / (1879) ä t Explosionen. / (1879) 

128:28 /   15:  9 e »erfarenhetens väg»: om ä t och hade sålunda ej sett 

131:26 /   18:20 e »att göra»: modren en glädje ä t en glädje åt modren 
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132:27 /   19:28 e »en tillfällig»: sanning, som han visste dock ä t dumhet, om 

hvilken han dock visste 

132:28 /   19:29 e »skulle bli»: lögn ä t helsad som det absolut förnuftiga 

133:32 /   20:24 e »Strindberg har»: af Gamla Stockholm tillagt 

133:34 /   20:26 e »Ungdom;»: Gillen, Skrån, Gesellskap; tillagt 

133:35 /   20:27 e »Fauna; samt»: medarbetat i ä t skrifvit med i 

134:17 /   21:30 e »ekonom»: Men i dess stal str 

134:20 /   21:33 e »och qvinnan»: s frigörelse från vidskepelse och samvetslöst 

skötande str 

136:  2 /   24:  2 Svenska Folket. / (1881) ä t Nere och oppe igen. / (1881) 

136:  9 /   24:  9 e »dokumenten,»: de falska dokumenten, till hvilka i synnerhet 

brefsamlingarne höra, emedan menniskan str 

137:  8 /   25:11 e »epoken»: utan ofta före, ofta efter ä t utan är ofta öfver, ofta 

under 

137:26 /   25:27 e »fick bära»: och ännu bär tillagt 

137:31 /   25:32 e »Linnströms historia»: kom ut men allmänheten str 

137:33 /   26:  1 e »pretention.»: Första häftena voro liflösa, skrifna af amanuensen 

Montelius, som ä t Första delen var liflös 

137:35 /   26:  4 e »nyare»: upptäckter ä t detaljupptäckter och inbördes beröm 

138:14 /   26:20 e »tillspörjes»: jemte tecknaren Larsson str 

138:27 /   27:  2 e »månader»: grodde nu (tanken str) idén str 

138:31 /   27:  6 e »utvecklingskedja.»: Det är nu svårigheterna yppa sig, och ä t 

Svårigheterna 

139:  2 /   27:16 e »trott sig se ett»: framåtskridande mot lycka ä t sammanhang 

139:31 /   28:11 e »hufvud som var»: nyapteradt för ny str 

140:28 /   29:13 e »vilja göra.»: Det var nog andra vaknande magter str 

141:11 /   30:  2 e »synpunkt.»: Nu hade man emellertid funnit äfven verklig lärdom 

i boken str 

141:36 /   30:28 e »efter som före,»: Geijer var en kotteriman, en Upsalastudent och 

en Svensk str 
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142:21 /   31:23 e »elfva år.»: [nytt stycke] Sin nationalekonomiska [ä t 

statsvetenskapliga som sedan str] visdom hemtade Geijer ur 

Guizot, Tocqueville str 

143:12 /   32:20 e »underligt då»: att den magt opinionen huru dum den än är kan 

äga ä t att opinionens magt är så stark huru dum än opinionen kan 

vara 

143:21 /   32:30 e »ohjelpligt.»: Men sedan han hemtat sig ur str 

145:23 /   35:15 e »observerade han»: äfven hos dem ä t hos dem äfven 

146:20 /   36:20 e »och skrifver»: ett (lifvets str) sagospel på fjorton dagar ä t på 

fjorton dagar ett sagospel 

150:  4 /   40: 9 e »kärleksmetoder och»: eftersökta örfilar ä t efterkraf på kristliga 

örfilar 

151:25 /   41:23 e »tanke»: att kunna ä t öfverföll honom att han skulle kunna 

152:  8 /   42:  6 e »smög sig»: en allmän ringaktning ä t den gamla ringaktningen 

154:19 /   44:14 e »jungfru»: som (ville str) vill i det längsta ä t hvilken i det längsta 

vill 

155:38 /   46:  1 e »der hemma»: kände sympati för str 

157:16 /   47:19 e »anseende och»: de ungas målsman ä t försedd med de ungas 

mandat 

157:35 /   47 (i):8 e »flinta»: och det gnistrade ä t som råkats och hvad det gnistrade 

160:  1 /   49:32 e »hvilade ut sig,»: otröttade af hetsiga samtal, str 

162:11 /   52:18 e »Samhället»: utan att kasta skulden på menskorna tillagt 

162:25 /   52:31 e »menskan»: som det påstods tillagt 

162:33 /   53:  6 e »till öfverdrift»: och yrkar på individualismens undertryckande 

str 

162:37 /   53:11 e »medborgare»: – filosof – handtverkare – krigare – statsman 

Sokrates str 

163:  2 /   53:14 e »familjefar,»: men han glömde att intet var vanligare än i antiken 

finna grosshandlaren str 

163:32 /   54:11 e »tillfällen att»: motverka ä t fritt få verka mot 

164:19 /   55:  6 e »alltid gjort.»: [nytt stycke] Johan skref efter läsningen str 

167:27 /   58:29 e »kärleksfull»: mot sina fiender tillagt 
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169:27 /   61:  2 e »som med»: full verklighet uteslöto ä t en behaglig verklighet 

undanträngde 

173:  8 /   64:27 e »prester.»: [nottecken] [nottecken även nederst på sidan, följt av:] 

Det är af [denne str] detta par han [sammansätter str] senare 

broderar ut den famösa historien kallad Familjeförsörjaren i Del 2 

Giftas. tillagt 

173:34 /   65:24 e »bli falsk.»: [nytt stycke] Deremot fick Johan nyckeln till Men str 

175:15 /   67:21 e »mödrarnes.»: Här förelåg samma evolution som de andra tvenne 

samt djursamhällena, bina och myrornas undergått, hvilka styrdes 

af amazoner med en enda [här oläsligt ord] str 

175:20 /   67:29 e »för mannen»: och, icke med glädje som en str 

177:33 /   70:19 e »tillåtit sig»: och det kunde han gerna gjort, ty att vara upprigtig 

mot fiender är bara dumt tillagt 

180: 1 /    72 (i):6 e »var mogen»: till en skilsmessa tillagt 

181:25 /   74:  3 e »på dessas fiender»: – de reaktionära ä t och sina – de 

reaktionära och derjemte på qvinnorna 

184:17 /   84:16 e »svek, huru»: död ä t annorlunda 

188:  2 /   89:  7 e »enväldet;»: Drachman dragit sig tillbaka str 

190:33 /   93:  4 e »förr!»: Nu skulle han icke ha Under det hans byk nu kokade, och 

str 

193:19 /   96:15 e »premissen:»: hjelp dig sjelf; och den nya pligten tillagt 

193:27 /   96:22 e »kamp»: att förbättra sin ställning tillagt 

197:17 / 101:10 e »Börjande med»: en undersökning af tillagt 

198:13 / 102:15 e »sändes»: en helsning honom ä t honom en helsning 

200:33 / 105:21 e »åt arbetaren»: som var handtlangare åt maskinen tillagt 

203:  7 / 108:23 e »arbetet ensamt,»: Detta är tyvärr icke sant exakt, men ä t 

kapitalisten innehar frukten af arbete 

203:  8 / 108:24 e »af kapital»: eller frukt af arbete tillagt 

203:11 / 108:27 e »en driftig»: man ä t och ärlig arbetare 

203:13 / 109:  2 e »ej räcker»: eller är illa skött tillagt 

203:33 / 109:21 e »många gå till»: bondgubbarna som få sälja potatis ä t (bykrogen 

str) värdshuset 
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204:  1 / 110:  1 e »öfvertaliga barn.»: Detta är vattenfallet och den ärlige och 

sparsammes besparingar samt goda namn som skapat denna byns 

blomstring. str 

204:  3 / 110:  5 e »blir dyr,»: emedan bondgossarne vilja ha str 

204:27 / 111:  3 e »stöld.»: Derpå svarar fabrikanten så: str 

205:20 / 112:  7 e »namn genom»: ärlighet och sparsamhet ä t förstånd och 

driftighet 

207:18 / 114:25 e »i Frankrike»: midt i Paris str 

210:  6 / 119:  1 e »sålunda»: från industrisocialisternas sida tillagt 

210:31 / 119:25 e »departement som»: tillskrifvas ä t anföras under rubriken 

211:  1 / 120:  2 e »felslut.»: Derför att en jord g str 

212:  6 / 121:18 e »barbari?»: [nytt stycke] Det ligger politik under det str 

213:  3 / 122:26 e »är född»: (i str) två år efter str 

213:10 / 123:  7 e »evolutionnist.»: Derför ser han str 

215:28 / 124c:13 e »då han i»: (industris str) socialismen ä t ett visst 

socialistprogramm 

216:17 / 124d:14 e »med våld.»: Alltså med våld. Men våld hjelpte icke öfver allt ty 

menskohjernan lyder andra lagar understundom än grundlagar str 

216:20 / 124d:19 e »väg utan»: på den gamla vanliga str 

216:20 / 124d:20 e »***» [nottecken] / [avskiljningsstreck]: Efter att ha skrifvit 

första delen i Frankrike str 

216:22 / 125:  1 Cap. X. / Affall. / (1886) I maj månad lemnade Johan ä t Efter att 

hafva fullbordat första delen af Tjensteqvinnans Son lemnade 

Johan I maj månad 

221:26 / 133:  6 e »den också!»: Kanske den också är humbug när allt kommer 

omkring. tillagt 

221:32 / 133:11 e »utan genom»: sjelfupphållelsedriften, behofet, eller hvad vi kalla 

intresset tillagt 

222:18 / 134:  8 e »är Kristendomen,»: mitt [oläsl] str 

222:32 / 134:24 e »oss arbete»: och kasta det på andra tillagt 

225:32 / 139:14 e »veta det af»: en för sent str 

226:11 / 140:  5 e »sjunkit»: på grund af ä t efter 
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226:37 / 141:  6 e »alltid här!»: Hvilka oförsynta fordringar af industriarbetaren att 

man skall omgöra samhället för honom ensam. str 

227:28 / 142:11 e »såvida icke»: ett botemedel fans för ä t ett par botemedel funnos 

mot 

228:  9 / 143:  2 e »försäkrings-sällskap»: med mera, med mera tillagt 

228:10 / 143:  3 e »statssamhälle»: och kan ej i den vinnas tillagt 

228:19 / 143:12 e »öfvermorgon;»: vi ska bli nyktra; och tillagt 

228:27 / 143:21 e »gamla komma»: ensamma att äta ä t att äta ensamma 

228:38 / 144:  6 e »det förbannade hjertat»: som kom med pjåsket och tillagt 

229:20 / 145:16 e »ner det der»: som du talat tillagt 

Ändringar med blyerts 

118:18 /     2:23 e »organiska och»: alltså str 

121:38 /     7:19 e »var nästan»: idealistiskt ä t idealiskt 

147:31 /   37:29 e »läste han»: andra str 

182:25 /   83:17 f »Hur har det»: [ovan raden står följande som tydligen avslutar 

texten på de bortlyfta bladen pp. 76–82] lades upp? Eller var 

partiet så klent att det behöfde hänga sig i kjolarna på fruntimren? 

str  

184:17 /   84:16 e »natur i»: sig tillagt  

187:19 /   88:15 e »tyckte man»: för mycket ä t det var för mycket 

188:22 /   90:  1 e »helt friskt»: och åtminstone ä t af åtminstone 

193:  6 /   96:  3 e »kärna der»: i en kastratreligion str 

195:19 /   98:18 e »barnhus, men»: qvinnan, som nu var befriad ä t qvinnorna, som 

nu voro befriade 

195:32 /   99:  7 e »började han»: tvifla ä t tänka 

196:22 / 100:  4 e »friheten för»: alla ä t ändå flera 

197:  1 / 100:21 e »Johan sjelf»: blifvit ä t hade 

197:  2 / 100:22 e »martyr,»: och tillagt 

199:21 / 104:  2  e »han ansåg»: dem icke ä t icke arbetarne 

200:22 / 105:10 e »Tyskland»: 7 francs ä t 6 mark 
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200:23 / 105:11 e »land omkring»: 3,500 francs ä t 2800 mark 

200:25 / 105:12 e »till 25»: francs ä t lire 

200:25 / 105:13 e »eller 7,500»: francs ä t lire 

200:32 / 105:19 e »måste betala»: maskinen mera ä t mera för maskinen 

201:23 / 106:21 e »föraktar i»: dennes tillagt 

201:37 / 107:  7 e »lika dyrt,»: utan som med tull ä t med tull som utan 

202:16 / 107:22 e »samhällsgrupperna med»: bifallets tillagt 

202:26 / 108:  5 e »Statistiken»: (hör!) str 

203:  5 / 108:21 e »är stöld;» : är ä t så lyder 

203:10 / 108:26 e »väg, till exempel»: byte ä t genom byte eller köp 

204:  9 / 110:11 e »billigare»: samt tillagt 

208:19 / 116:11 e »I synnerhet»: blir ä t skall 

208:29 / 116:21 e »okunnighet»: ur [?] ä t eller 

214:23 / 124a:24 e »sin tid.»: och dermed var också ett annat om icke det åsyftade 

väsentliga syftet [ändamålet här tillagt med blyerts och str med 

blyerts] str 

217:  2 / 125:15 e »det Amerikanska»: hvetet tillagt 

Ändringar med blåpenna 

173:28 /   65:16 e »flamma för.»: För det var en man, och hur det är så måste 

qvinnan se upp till mannen, ty han är bättre, större och starkare. 

str 

196:  1 /   99:  7 e »ensidighet. – »: Det produceras för mycket lyx och för litet 

nödvändighetsartiklar, menade han. – Derpå svarade 

socialisterna: nej, tvertom, det låga spannmålspriset och 

jordbrukskrisen antyda öfverskott på mat, det är icke deri felet 

ligger utan här: produkternas fördelning är bristfällig str 
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Strindbergs ändringar av censurkaraktär i ett förkommet 
korrektur till första upplagan 

Förteckningen upptar de ändringar med karaktär av självcensur som Sg införde i ett nu 

förkommet korrektur till U 1 (jfr SV 21, kommentaren s. 233 f.), samt två andra 

ändringar i samma korrektur (141:4 och 151:5 som ej är av censurkaraktär). 

Ändringarna som Sg gjorde i det för John Landquist tillgängliga men sedermera 

förkomna korrekturet finns förtecknade av Landquist i Samlade Skrifter del 19, ss. 323–

329. Frånsett några ändringar som rör formella tillrättalägganden o.dyl. återges här Sgs 

ändringar baserade på Landquists förteckning. Alla utom en av dessa ändringar har 

avvisats vid etableringen av texten i SV (endast 151:5 har accepterats).  

Citeringarna i förteckningen återges ibland förkortade med uteslutningstecken; de 

kan läsas i sin helhet ovan i »Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade 

Verk». Stavning av ändringar och tillägg följer Landquist.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. 

 

126:  3 e »stora stilen»: och slutligen blevo alla till fullo (100 procent) betalade. 

tillagt 

132:20  e »Svenska Akademien,»: och de låtsades tro att författaren predikat korsets 

gamla lära, där han endast lånat en poetisk bild från den gotiska 

arkitekturen. str [med blyerts] 

132:27  e »det vill säga»: en tillfällig dumhet ä t en tillfällig åsikt 

134:14  e »giva henne»: samma uppfostran som mannen ä t samma uppfostran 

135:13  e »’avskrämmare’ åt»: tidningen Fäderneslandet ä t en viss tidning 

137:31  e »bära.»: Linnströms historia hade tillämpat arbetsfördelningens och 

associeringens principer, och boken kom ut med mycket buller och mycken 

pretention. Första delen var livlös av hopvräkt material [– – –] de äldre 

historieskrivarna hade ingenting att säga illa om trogna och tacksamma 

lärjungar, och de yngre hade ingen talan. Boken hade sålunda all utsikt att 

lyckas, men allmänheten vägrade, ty det tycktes som massan denna gången 

vuxit om sina unga lärare. str 
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140:22  e »faran låg.»: [nytt stycke] Vem upptäckte då att det fanns en fara där? Var 

det icke bolagsmännen i Linnströms historia månne? [– – –] Nej, det var 

nog den då vaknade reaktionen, som börjat med sina nyförvärvade 

kejserliga bundsförvanter och släktingar visa tänderna och som nu ville 

statuera ett exempel eller pröva sin makt, men det var nog också 

vedergällningen (eller hämnden) för Röda Rummet som passade tillfället. str 

141:  4 e »de tego.»: [nytt stycke] Anfallen voro som sagdt oväntade ä t Anfallen, 

som följde, voro oväntade 

141:17  e »de tego.»: [nytt stycke] Boken i sig var icke ett sådant misstag som 

Afzelius’ sagohävder. Detta arbete uppstod nämligen under en period då 

man med en annan överdrift sökte nere hos lantbefolkningen spår av 

kulturen i dess renaste form [– – –] Han var reaktionens förnämsta talang 

och därför höjdes han upp till en fana. Det var därför en besk plikt av en ny 

generations man att först rycka ner den fanan, och att han siktade rätt den 

gången det fick han snart märka. str [delvis med blyerts, delvis med 

rödpenna] 

151:  5 f »Även om man»: Bland bättre bevis på andens beroende av materien giva 

vuxna människors försök att byta om miljö genom resor. ä t Vuxna 

människors försök att byta om miljö genom resor äro icke lyckade.  

154:10  e »här var»: ett starkt jag, vars säd var starkare än hans ä t ett starkt jag, 

starkare än hans 

154:17  e »såsom en»: meningsvän och beundrare ä t meningsvän 

154:18  e »Johan blev»: rädd, såsom han tänkte sig en jungfru vilken i det längsta 

vill undvika befruktning ä t rädd och undvek 

161:34  e »fiender,»: dem han blodigt sårat ä t dem han sårat 

165:30  e »lidanden.»: Så monomanistiskt arbetar en överansträngd författarhjärna, 

och under sådan skyddande förklädnad kunde kristendom och idealism 

smyga sig in i honom igen. str 

166:30  e »hans bildning var»: plagierad på detta originalet ä t rotad på detta 

franska originalet 

175:15  e »mödrarnes.»: [nytt stycke] När bok och företal lågo färdiga kom 

underrättelsen om fru Kovalevskys utnämning till professor vid Stockholms 
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högskola. Det var en jubeldag för de trettio, och Johan undfägnades med 

notisen till morgon, middag och kväll. [– – –] Och huru skulle det gå med 

den stora gemensamma striden för det nya samhället när man fått en ny 

strid. Detta visade sig också strax därpå. str 

177:34  e »ty att vara»: uppriktig ä t alltför uppriktig 

178:  9  e »smutsiga handskar»: ligga i träcken ä t ligga 

178:27  e »ett litet blad»: som kallades Puck och var en teatertidning ä t som var en 

teatertidning 

179:  7  e »räknades»: den pseudopietiska [sättfel för pseudopietistiska? (Landquist)] 

fru Edgren och den rasande blåstrumpan Agrell, som både saknade talang 

och förstånd och endast hade vädrat upp Dockhemmets starka ström som 

kunde få hennes lätta farkost att flyta ä t även några damer 

182:15  e »utsedd, och»: att fru Edgren befunnits bättre ä t att en »Fru» befunnits 

bättre 

193:14  e »gudsbegreppet,»: och slutligen stärkes han i sin nya tro när han läser fru 

Edgrens novellettbevis för guds existens. str 

216:17  e »med våld.»: Alltså må de som genom uppfostran och skolor vilja ändra 

de unga hjärnorna skaffa sig makt att få göra det, men makt får man ej på 

övertygelsens väg utan – – –* [nottecken korresponderande med fotnot:] 

* Struket med författarens tillstånd – / (Nödd och tvungen). / A. S. str  

217:  5  e »satte sig på»: Winlauben ä t verandan 

217:31  e »konsekvenser.»: Hos honom fanns ej en gnista idealism eller kristendom 

kvar och han var icke narrad att lägga sitt roder efter någon av de 

kastvindar som alla unga vindslukare söka fånga för att få fart. str 

217:36  e »målarkonsten.»: Han hade studerat i Rom och Paris, rest i Orienten och 

Egypten, gift sig, lämnat måleriet, som han genomskådat, och slutligen 

slagit sig ner i Schweiz, det sista land i vilket han kunde existera. Sverige 

hade han funnit omöjligt att leva i, emedan opinionstrycket var för starkt för 

en modern själ. [– – –] Nu när de träffades igen och Johan, mest genom 

studiet av den nyare psykologien kommit ur den sista resten av idealism, 

eller tron på önskningar, hade de endast att korrigera och komplettera. str 
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221:  7  e »individualitet?»: Varför bor Ibsen i München, Björnson i Paris, Snoilsky i 

Dresden, Hellqvist i Tyskland, Salmson i Paris, Kronberg i Rom? str 

222:16  e »livsmedlen fallit»: så oerhört i pris ä t fallit så i pris 

225:11  e »följdriktigt»: halshugga sådana njutningslystna ä t eliminera sådana 

njutningslystna 

228:21  e »det blir»: ta mig fanken intet nytt ä t intet nytt 

228:22  e »emancipatörer,»: kvinnohatare str [med blyerts] 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

 

Sida i SV Sida i MS 

117     1 

120     4 

123     8 

126   12 

129   15 

132   19 

135   22 

138   26 

141   29 

144   33 

147   37 

150   40 

153   42 

156   46 

159   49 

162   52 

165   55 

168   59 

171   62 

174   65 

177   69 

180   72 (Inskj.) 

183   83 

186   86 

189   90 

192   94 

195   98 

198 102 

201 105 

204 110 

207 114 

210 118 

213 122 

216 124 

219 128 

222 133 

225 138 

228 142 



 



 

EN TVIVLARES ANTECKNINGAR 
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Textläget 

Det i U 1 icke medtagna avsnittet »En Tvivlares Anteckningar» har i SV återgivits i 

textvolymens kommentardel (ss. 254–262). Det har etablerats i SV med det bevarade 

originalmanuskriptet i Uppsala universitetsbibliotek som bastext. 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) till »En Tvivlares Anteckningar» förvaras i Uppsala 

universitetsbibliotek. Det ingår där i Jöran Sahlgrens autograf- och manuskriptsamling 

(signum: Y5:13). MS består av 17 blad handgjort papper utan vattenstämplar 

(ca 16,5 × 20 cm). Hela MS återges i faksimil som dok. nr 21:8. Bladens rectosidor är 

paginerade 1–2 och 4–18 (bladet 3 saknas) med blåpenna, sannolikt av Sg själv inför 

den tilltänkta publiceringen i I Röda rummet. 

Som omslag har Sg använt ett nu något slitet linjerat brevpapper som vikts på mitten 

till manuskriptets storlek (omslaget är numera itu i vikningen). På omslagets sida 1 har 

Sg med anilinpenna skrivit »113» och därunder »En tviflares Anteckningar». Uppe till 

höger har någon senare noterat »155:–» med blyerts. Under titeln har Sg med bläck 

skrivit »(Detta från 1870-talets början, tyckes ha ingått i Röda Rummet, och är verkligen 

af undertecknad / August Strindberg, / Efter Th H Buckle kanske mest.)». På sidan 2 

har någon senare med bläck gjort noteringen »27/10 1952 funnos i detta MS: / Omslag 

2 blad därav ett med A.S.:s namnteckning / Vidare blad 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, / 

13, 14, 15, 16, 17, 18.». Omslagets sidor 3 och 4 är tomma (de återges ej i dok. nr 21:8).  

De 17 bladen i själva MS tillhör uppenbarligen ett och samma ursprungliga 

hemmagjorda häfte (ark i storlek ca 20 × 33 cm har vikts på mitten och lagts i varandra 

och bundits ihop med ett tunt snöre), vilket sedan delvis fallit sönder och förmodligen 

reducerats och/eller omdisponerats. MS, som innehåller både lossnade eller lösgjorda 

enkla blad och ännu sammanhängande ark, ser numera ut på följande sätt (numreringen 

av bladen hänför sig till Sgs ovannämnda paginering): 

Blad 4 ligger inskjutet i det fortfarande sammanhängande vikta arket 2+5, som i sin 

tur ligger inskjutet i arket 1+6. Därefter följer sex lossnade eller lösgjorda enkla blad, 
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7, 8, 9, 10, 11 och 12. Av dessa är bladen 8 och 9 numera sammanklistrade i 

vänsterkant. Återstoden av MS består av tre vikta ark inlagda i varandra och fortfarande 

hopbundna med snöre: ark 13+18, inskjutet i detta är ark 14+17, i sin tur inskjutet i detta 

är ark 15+16. 

Sg har skrivit nästan all text med numera brunt bläck. I några smärre partier (p. 2 recto, 

raderna 4–5 och 13–19, samt p. 2 verso, raderna 5–8 och ett par nu upp och nervända 

korta noteringar) har han i stället använt ett numera violett bläck, och han har överst 

p. 17 recto skrivit raderna 1 och 2 med blyerts. Sg har bearbetat texten med 

huvudsakligen blåpenna, på några ställen även med rödpenna.  

 



 

FÖRORD TILL FÖRFATTAREN 
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Textläget 

Sgs 1909 författade »Förord» till Författaren, som i SV placerats i textvolymens 

kommentardel (ss. 264–67), har etablerats med det bevarade originalmanuskriptet i KB 

som bastext (SgNM 7:4,1–3); hänsyn har även tagits till Strindbergs ändringar i 

korrekturen.  

Beskrivning av originalmanuskriptet  

Originalmanuskriptet (MS) med rubriken »Förord» förvaras i KB (SgNM 7:4,2) 

och består av fem blad Lessebo Post (ca 22,5 × 28,5 cm). Texten är skriven på bladens 

ena sida huvudsakligen med bläck; bladen är paginerade 1–5 med samma bläck 

(jfr dok. nr 21:12).  

Ändringar i originalmanuskriptet 

Under alla uppräknade verktitlar i förteckningen har någon, sannolikt Sg själv, gjort 

streckningar med blyerts. Sg har även gjort följande ändringar i MS med rött bläck, 

blyerts eller anilinpenna; sådan avvikande pennsort anges nedan inom hakparentes.  

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

 

264:18 / 1  e »MÄSTER OLOF.»: (båda versionerna) ä t Båda versionerna [blyerts] 

264:20 / 1  e »RÖDA RUMMET.»: [återblick på Sjuttiotalet] ä t Återblick på Sjuttiotalet 

[blyerts] 

264:22 / 1  e »GILLETS HEMLIGHET»: [Obs. ä t Obs. [blyerts] 

264:26 / 2  e »SVENSKA ÖDEN.»: vertikal klammer str [anilinpenna] 

265:  1 / 2  e »NYA RIKET.»: främre parentestecken str [anilinpenna] 

265:  8 / 2  e »i Saint Simons anda»: ; der likväl novellen Samvetsqval 

(»Fredsnovellen») har ansetts ega rent konstnärligt värde; de andra 

deremot icke. tillagt [rött bläck] 
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265:  5 / 2  e »GIFTAS.»: vertikal klammer str [anilinpenna] 

265:  6 / 2  e »förhärligande av»: Äktenskap ä t Äktenskapet [rött bläck] 

265:  8 / 2  e »UTOPIER.»: vertikal klammer str [anilinpenna] 

265:11 / 2  e »Frigörelse från»: Problemlösningar ä t Problemlösningen [rött bläck] 

265:12 / 2  e »SKÄRKARLSLIV»: (Inclusive: Klockarn på Rånö.) tillagt [rött bläck] 

265:12 / 2  e »L’art pour L’art»: , redan 1889, alltså före Pepita-attentatet och 

Byron’ska Snob-skolans återkomst. tillagt [rött bläck] 

265:16 / 2  e »form.»: (Försöket ä t (Första försöket [rött bläck] 

265:18 / 2  e »FRÖKEN JULIE»: Fordringsegare ä t med blyerts Fordringsägare  

265:21 / 2  e »(Berlin)»: Repertoar. ä t Repertoar.] [anilinpenna] 

266:  2 / 3  e »HIMMELRIKETS NYCKLAR»: (1892) tillagt [rött bläck] 

266:  4 / 3  e »ENAKTARE.»: vertikal klammer str [anilinpenna] 

266:  5 / 3  e »PAUS TILL 1898.»: Utländska vistelser, Kemi (Antibarbarus; inskrifven 

som student vid Sorbonne för att få begagna Laboratoire des Recherches 

vid analys af Svaflet. tillagt [rött bläck] 

266:  5 / 3  f »vistelser»: (Utländska ä t Utländska [anilinpenna] 

266:  7 / 3 e »analys av»: Svavlet. ä t Svavlet.) [anilinpenna] 

266:10 / 3  e »Himlar.»: Icke influerad af Huysmans’ En Route, utan byggd på 

personliga upplefvelser tillagt [rött bläck] 

266:16 / 3  e »återfunnen Tro»: , Hopp, Kärlek – och full bergfast Visshet. tillagt 

266:21 / 3  e »PÅSK.»: Lidandets skola. tillagt [rött bläck] 

266:22 / 3  e »DAMASKUS III.»: Inferno-vandringen. tillagt [rött bläck] 

266:26 / 4  e »DRÖMSPELET.»: Buddhistiskt och Ur-kristet Drama. tillagt [rött bläck] 

267:  1 / 4  e »NÄKTERGALEN I WITTENBERG.»: Försoning med Protestantismen såsom 

frigörelse från Hedna Rom och lokal, nordgermanisk Renässans. tillagt 

[rött bläck] 

267:  5 / 4  e »GÖTISKA RUMMEN.»: återblick ä t med rött bläck Återblick 

267:  7 / 4  e »NYA SVENSKA ÖDEN.»: Regenternas personer införas. tillagt [rött 

bläck] 

267:  8 / 4  e »FAGERVIK OCH SKAMSUND.»: Ur Eget och Andras lif. tillagt [rött bläck] 

267:  9 / 4  e »ORDALEK OCH SMÅKONST.»: Hexametern, i Stjernhjelms stil, 

återupplifvas i svenska naturskildringar. tillagt [rött bläck] 
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267:13 / 4  e »BLÅ BÖCKER.»: främre parentestecken str [anilinpenna] 

267:19 / 4  e »SVARTA HANDSKEN»: (Jul) ä t (Jul; Lyrisk Fantasi) [rött bläck]  

Ändringar av Strindberg i andra och tredje korrekturen  

Förteckningen upptar de ändringar med karaktär av självcensur som Sg införde i de för 

John Landquist tillgängliga men numera förkommna andra och tredje korrekturen till 

»Förord» i U 1. Ändringarna återges här baserade på Landquists förteckning i Samlade 

Skrifter del 19, ss. 323. Ändringar har införts vid etableringen av texten i SV.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. 

 

264:12  e »Sjuttio-Talet.»: [alltså icke 80-talet, vartill särskilt Röda Rummet brukar 

usurperas]: tillagt i tredje korrekturet 

265:  2  e »Descendenslära.»: Versens frigörelse från akademiens »räkna på 

fingerna». tillagt i andra korrekturet 

266:11  e »Huysmanʼ En Route,»: ännu mindre av Péladan, som då var Förf. okänd, 

liksom »En Route» tillagt i andra korrekturet 

266:18  e »Erik XIV»: GUSTAV ADOLF = Nathan den Vise. tillagt i andra korrekturet 



 

 



 

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 

  18: 9 Buckle  Buckle  

  21:33 »En Avfälling»  En Avfälling  

181:25 därjämte, på därjämte på 

233:19 [ej indrag] När  [indrag] När  

240: 4 [ej indrag] Särskilt [indrag] Särskilt  

240:22 anteckningarna och formulerar anteckningarna.  

 i marginalen en ny ingress.  

bild 28, bildtext Struxberg  Stuxberg 

242:13  A.Ollfors  A. Ollfors 

247:27  dʼ un  dʼun 

248:26  vä1  väl 

249:10  upplaga emission 

250:18  Plato  Platon 

266:10 ADVENT ADVENT 

  DAMASKUS 1, 2 

266:16  Erik XIV.  ERIK XIV.  

292:29  negerslaveriet  slaveriet 

335:22 Magdeburg  Dresden  
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Dok. nr 21:1. Titelsidan till första upplagan av I Röda rummet, 1887.



Dok. nr 21:2. Originalmanuskriptet till I Röda rummet, de tre första bladen, varav två 
opaginerade. (Bonniers förlagsarkiv.)

Det första bladet är en titelsida med texten »Tjensteqvinnans Son / I / Röda Rummet / 
af / August Strindberg.» med bläck. Nere i högra hörnet av titelsidan har någon, kanske 
Strindberg, med bläck skrivit »200 sidor.».



Det andra bladet är paginerat »65–80», och var tidigare placerat inne i MS där 
Strindberg önskade att införa »En Tvivlares Anteckningar». På bladet har Strindberg 
skrivit med bläck: »En Tviflares Anteckningar. / (1873) / Sapere aude! / (Till Sättaren!: 
Anteckningarne sättas så som de äro. Ofullständiga, med stjernor emellan bitarne.)». 
Till höger står med bläck (struket med bläck): »Klassens dödssymptom».  – Det latinska 
uttrycket »Sapere aude! » (Horatius) brukar översättas ’Våga att bruka ditt förstånd!’.



Det tredje bladet är en innehållsförteckningen med rubriken »Del III»; kapitlen benämns 
med romerska siffror »Cap I» och så vidare.



Dok. nr 21:3. Originalmanuskriptet till I Röda rummet, p. 1, med rubriken »Cap I. / 
Hos De Missnöjda.», ändrad från »Tredje Statsmagten.» (en påbörjad men struken andra 
version av rubriken inleds »Blan»). Uppe till höger har någon annan än Strindberg 
skrivit »I röda rummet» med blåpenna. Nedtill i vänstermarginalen (vid rad 25) finns 
en blyertsbock som tydligen tillkommit i samband med sättningen för att markera ordet 
»simmiga» (ordet är även delvis understruket med blyerts).



Dok. nr 21:4. Originalmanuskriptet till I Röda rummet, p. 63, med två strykningar av 
censurkaraktär. På rad 5 är orden »Det är tidelag!» strukna med blyerts. I marginalen har 
Strindberg med bläck lagt till »– Han gret.». På rad 19 är orden »gnuggat morgonpapper 
åt kassören; och» strukna med blyerts.



Dok. nr 21:5. Originalmanuskriptet till I Röda rummet, p. 64. Albert Bonnier gjorde en 
del ändringar med blyerts på sidan som en följd av att han inte införde i manuskriptet 
»En Tvivlares Anteckningar», som Strindberg reserverat utrymmet pp. 65–80 för. 
Förmodligen är det Bonnier som efter siffran 64 tillfogat »–80». På rad 15 har han 
strukit »För att» och i stället i marginalen skrivit »Hans anteckningar från denna tid» 
och på rad 16–17 har han satt parentes kring »meddelas ordagrannt hans anteckningar 
sådana han då kastade ner dem».



Dok. nr 21:6. Originalmanuskriptet till I Röda rummet, pp. 85–87. Albert Bonnier 
markerade på dessa sidor med blyerts sådant som han ogillade. Dessutom ritade 
han med blyerts på p. 85 i större delen av högermarginalen en vertikal båglinje 
(den har sedan strukits med små tvärställda streck med blåpenna) och införde i hela 
högermarginalerna på pp. 86 och 87 på liknande sätt båglinjer (de har sedan överrankats 
med blåpenna). I de med båglinjer markerade avsnitten av texten uteslöts vid tryck-
ningen 1887 texten fr.o.m. »På fjerde» (p. 85 rad 18) t.o.m. »till honom.» (p. 86 rad 2) 
och texten fr.o.m. »Men, om han» (p. 86 rad 23) t.o.m. »tomt. Nu» (p. 87 rad 19).

På p. 85 har Bonnier satt parentestecken kring »så att han bad flickan sofva hos honom. 
Och det gjorde hon.» (rad 12; orden är även strukna med blåpenna; i högermarginalen 
finns ett deleaturtecken ritat med blåpenna) och »köttets» (rad 14; ordet är även struket 
med blåpenna).



På p. 86 har Bonnier satt parentestecken kring »kanske tryckt sin bild på hennes 
lifsfrön» (rad 13–14; orden är även strukna med blåpenna; i högermarginalen finns ett 
deleaturtecken ritat med blåpenna). Även linjen med blyerts i högermarginalen är av 
Bonnier.



På p. 87 har Bonnier satt parentestecken kring »och blanda bort hans frön» (rad 22–23; 
i högermarginalen finns en blyertsbock). Även linjen med blyerts i högermarginalen är 
av Bonnier.



Dok. nr 21:7. Första sidan i det brev som Strindberg 1875 sände till en ung kvinna 
(»Elisabeth»), och som under rubriken »Utdrag ur brev till Vännen X» återges i slutet 
av I Röda rummet (Bonniers förlagsarkiv). Överst på första sidan finns en påskrift gjord 
med annat bläck än brevet i övrigt, antagligen av Strindbergs hand: »Friarbref till en 
ungdomslåga / Återsändes med afslag.» Påskriften har strukits med blåpenna.



Dok. nr 21:8. Originalmanuskriptet till »En Tvivlares Anteckningar», 
17 blad samt främre delen av ett omslag (den bakre, oskrivna delen    
av omslaget återges ej). (Uppsala universitetsbibliotek; signum: Y5:13. 
Repro: UUB.) Bladens rectosidor är paginerade 1–2 och 4–18 (bladet 
3 saknas) med blåpenna, sannolikt av Strindberg själv inför den till-
tänkta publiceringen i I Röda rummet. Texten på den sista sidan, 
18 recto, är upp och ned.







































Dok. nr 21:9. Titelsidan till första upplagan av Författaren, 1909.



Dok. nr 21:10. Originalmanuskriptet till Författaren, p. 1. (SgNM 7:4,3.) 
Kapitelrubriken »Efter Stormen. / (1877)» är ändrad från »Från Fjerdingen och 
Svartbäcken. / (1877)».



Dok. nr 21:11. Originalmanuskriptet till Författaren, p. 65. Överstrykningen med tre 
snedställda streck på raderna 16–18 av »För det var en man, och hur det är så måste 
qvinnan se upp till mannen, ty han är bättre, större och starkare» är gjord med blåpenna.



Dok. nr 21:12. Originalmanuskriptet till »Förord» till Författaren, p. 1. (SgNM 7:4,2.)
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