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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 22, Han och hon.

Textläget i denna volym avviker radikalt från det i en normalvolym. Till grund för den

roman som Sg planerade 1886 som en del i Tjänstekvinnans son, alltså Han och hon,

men som aldrig utkom under hans livstid, lade han inte ett egenhändigt skrivet

manuskript utan autentiska brev (även biljetter och telegram) – egna och andras – som

han selekterat och bearbetat. Bearbetningen bestod bl.a. i sortering och numrering av

breven, kapitelindelning och strykningar av textställen. En renskrift avsedd att utgöra

tryckmanuskript, som Albert Bonniers dotter Jenny gjorde 1886 av de brev som Sg

sammanställt, har sedermera förkommit. Hur de huvudagerande i romanen skulle

namnges för att de autentiska namnen skulle kunna kamoufleras kom Sg aldrig

slutgiltigt fram till – han påbörjade ett utbyte av de autentiska namnen mot asterisker

men utan att fullfölja.

Det framgår av ovanstående redogörelse att denna textkritiska kommentar måste skilja

sig i vissa avseenden från flertalet andra i Samlade Verk. Den gängse beskrivningen av

originalmanuskriptet gäller här autentiska brev och kommentaren innehåller bl.a. en

utförlig redogörelse för hur Sg har redigerat manuskriptet. Kommentaren innehåller

också en förteckning över de textpartier Sg sannolikt uteslöt ur den renskrift som Jenny

Bonnier gjorde 1886 och som kom att utgöra förlaga för den första utgåvan av Han och

hon i Samlade Skrifter 1919.

I avsnitten »Beskrivning av originalmanuskriptet» och »Strindbergs redigering av

originalmanuskriptet» avses med brev också biljetter och telegram.

På KB finns en detaljerad förteckning över originalmanuskriptet (de brev etc. som Sg

använt i Han och hon) och andra brev och dokument från perioden 1875–78 i den
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kapsel (SgNM D 68) i vilken materialet förvaras. Läsarna hänvisas generellt till denna

förteckning som klargör hur materialet är organiserat. I föreliggande textkritiska

kommentar anges inte alltid i vilka omslag de enskilda dokumenten förvaras.

Med personnamn avses i kommentaren inte endast regelrätta personnamn utan också

namnförkortningar (t.ex. Sbg), namninitialer (t.ex. S.W.) och smeknamn (t.ex. Fiffi).

När Strindberg i sina brev inte skriver avskiljningsstreck (»——–») utan i stället gör

centrerade avlånga liggande krumelurer av något varierande utseende, så redovisas

dessa i förteckningarna som avskiljningsstreck.

I enlighet med den praxis som gäller för de textkritiska kommentarerna i SV (se

kompletterande Allmänna anvisningar 2005) används i denna kommentar överallt

s.k. gåsögon som citationstecken. Kommentaren divergerar därmed ifråga om denna

tekniska detalj från den etablerade texten i textvolymen, där i stället dubbla

citationstecken används.

Kommentarer av utgivaren som står inom hakparentes återges med både kursivering och

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

tryck. Utelämningar av ord markerade med tre diviser inom hakparentes (»[---]»)

kursiveras och understryks dock inte.

I kommentaren går Siri von Essen liksom i textvol. under detta namn trots att hon de

aktuella åren 1875–76 var gift med Carl Gustaf Wrangel.

Följande särskilda förkortning används:

SS 1919 = John Landquists utgåva av Han och hon 1919 i Samlade Skrifter av August

Strindberg, del 55
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Textläget

Sgs bevarade originalmanuskript består av ett urval autentiska brev, biljetter och

telegram samt ett titelomslag, nio omslag med kapitelrubriker och tre blad med

avdelningsrubriker. Detta manuskript – med undantag för det av Sg sedermera

utmönstrade första kapitlet (bestående av de fyra första breven och ett tillhörande

omslag) samt de tre bladen med avdelningsrubriker – utgör bastext för etableringen av

Han och hon. En själs utvecklingshistoria (1875–76) i SV.

Första upplagan, som är John Landquists utgåva 1919 i Samlade Skrifter, del 55

(SS 1919), har använts som komplementtext.

Landquist hade när han redigerade SS 1919 inte tillgång till originalmanuskriptet;

detta ingick i Sgs efterlämnade arkiv vilket på arvingarnas uppdrag hade omhändertagits

av Vilhelm Carlheim-Gyllensköld. Som förlaga använde Landquist i stället en numera

förkommen renskrift av MS som Albert Bonniers dotter Jenny gjort (se om renskriftens

tillkomst textvol., ss. 225–226 och 228–229). Föreliggande upplaga i SV är således den

första som grundats på originalmanuskriptet.

Manuskript

MS – inbegripet det sedermera utmönstrade första kapitlet, titelomslaget,

kapitelomslagen och bladen med avdelningsrubriker – med rubriken »Han och Hon. /

(En själs utvecklingshistoria: 1875–76)» finns på KB i Stockholm. Det förvaras i en

kapsel med signum SgNM D 68.

Titelomslaget, omslagen med kapitelrubriker och bladen med avdelningsrubriker har i

januari 1998 av Margareta Brundin, KB, blyertspaginerats, pp. A1–A13, och det övriga

MS (inklusive det ursprungliga första kapitlet) stämpelpaginerats, pp. 1–559. Tomma

(blanka) sidor har därvid inte försetts med siffra. Sidhänvisningar till MS i föreliggande

textkritiska kommentar avser stämpelpagineringen.
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Utgivarens egna ändringar

Förteckningen upptar ändringar som utgivaren företagit utan stöd i bas- eller

komplementtexterna.

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS. Även SS 1919

citeras när den avviker från MS.

Ändringarna [3]:3, 7:1, 28:1, 57:1, 68:1, 98:1, 122:1, 158:1 och 202:1 har gjorts på

sådant sätt att utformningen av titelsidestexten och kapitelrubrikerna i Han och hon

bringats att överensstämma med utformningen av titelsidestexten och kapitelrubrikerna i

SV 20–21, Tjänstekvinnans son I–IV, den svit i vilken enligt Sgs ursprungliga plan Han

och hon skulle ingå som del III.

Ändringen 56:32 är föranledd av en defekt i MS (bitar av brevet 55:2–56:34 i

textvol. saknas; se dok. nr 22:11).

Ändringarna 135:4–136:5 rör Siri von Essens strykningar och kommentarer i ett av

Sgs brev (brevet 134:20–136:7 i textvol.). Det som hon strukit har vid etableringen i SV

återgivits inom hakparentes inne i löpande text och hennes kommentarer har samlats

upp i noter (se dok. nr 22:14).

[3]: 3 HAN OCH HON / EN SJÄLS UTVECKLINGSHISTORIA / (1875–76)  //

Han och Hon. / (En själs utvecklingshistoria: 1875–76)  //  [SS 1919:] HAN

OCH HON / (EN SJÄLS UTVECKLINGSHISTORIA 1875–76)

7: 1 Kap. I. / Under Askan.  //  Cap: II. / Under Askan.  //  [SS 1919:] I. / Under

askan.

10:30 en präst–l» på Söder / en prest–l på Söder

12: 1 Sans peur»! / Sans peur!»

24: 2 Från Friherrinnan till Baron Wrangel / [en hel rad bestående av tankstreck]

/ Huru  //  [en kortare rad tankstreck] / Från Friherrinnan till Baron xxx /

Huru  //  [SS 1919:] Från Friherrinnan till Baron Gustav. / Huru

28: 1 Kap. II. / Misslyckad Flykt.  //  Cap III. / Misslyckad Flykt.  //  [SS 1919:]

II. / Misslyckad flykt.

56:32 alltid – – alltid / alltid – [textelement saknas] alltid / [SS 1919:] alltid –

alltid
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57: 1 Kap. III. / Smolk.  //  Cap IV. / Smolk.  //  [SS 1919:] III. / Smolk.

3 Till Ina Lange / Stockholm – d – 3 januari 1876.  //  Stockholm – d – 3

Januari 1876. / Till Ina Lange  //  [SS 1919:] Stockholm d. 3 Januari 1876. /

Till I.

68: 1 Kap. IV. / Det Brinner!  //  Cap V. / Det Brinner!  //  [SS 1919:] IV. / Det

brinner!

76:16 Vidstående djur* upphittades / [not:] *En död fjäril, fastsatt i brevet, ovanför en

tecknad blomma.  //  Vidstående djur upphittades  //  [SS 1919:] Vidstående

djur* upphittades / [not:] *En död fjäril, fastsatt i brevet.

[Se bild nr 16 i bildblocket i textvol.]

98: 1 Kap. V. / I Ljusan Låga.  //  Cap VI. / I Ljusan Låga.  //  [SS 1919:] V. / I

ljusan låga.

122: 1 Kap. VI. / Män av Ära.  //  Cap VII. / Män af Ära.  //  [SS 1919:] VI. / Män

av ära.

135: 4 av [vare sig moralisk feghet eller]1 oberättigad  [not:] 1 Förlåt att jag stryker –

men Du har ej rätt att nedsvärta Din karaktär – / af [str och föregånget av en bock:

vare sig moralisk feghet eller] oberättigad  [skrivet i marginalen och

föregånget av en bock:] Förlåt att jag stryker – men Du har ej rätt att

nedsvärta Din karakter – / [SS 1919:] av* (vare sig moralisk feghet eller)

oberättigad  [not:] * Förlåt att jag stryker, men du har ej rätt att nedsvärta din karaktär.

7 sinne [stående högt över mina låga angrepp]2  [not:] 2 Dina angrepp ha ej varit

låga, endast grymma – /  sinne, [str och föregånget av ett kryss: stående högt

öfver mina låga angrepp]  [skrivet i marginalen och föregånget av ett

kryss:] Dina angrepp ha ej varit låga, endast grymma – / [SS 1919:] sinne*

(stående högt över mina låga angrepp).  [not:] * Dina angrepp ha ej varit låga

endast grymma.

11 Carls brev till Henne [---] och rena tillgivenhet han länge förut ägt.3  [not:] 3

Tack särskilt för denna mening – men ändra de 4 sista orden – de kullkasta det förra och senteras

ej av dem. Han alltid bör kunna påräkna – t.ex.? / [understruket och föregånget av en

asterisk:] Carls bref till Henne [---] och rena tillgifvenhet han länge förut

egt.  [skrivet i marginalen och föregånget av en asterisk:]  Tack särskildt

för denna mening – men ändra de 4 sista orden – de kullkasta det förra och
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senteras ej af dem. [tillagt inne i texten:] Han alltid bör kunna påräkna –

t.ex.? / [SS 1919:] Gustavs brev till henne [---] och rena tillgivenhet (han

länge förut ägt).**  [not:] ** Tack särskilt för denna mening – men ändra de fyra sista

orden – de kullkasta och senteras ej av  d e m . T.ex. han alltid bör kunna påräkna?

16 bättre som man4 än  [not:] 4 mycket bra, de kunna ta’ det huru de vilja /  bättre som

man än  [tillagt inne i texten i anslutning till »man»:] mycket bra, de kunna

ta’ det huru de vilja / [SS 1919:] bättre som  m a n  (mycket bra, de kunna ta

det huru de vilja) än

21 [Jag skall om Ni så önskar och det kan gagna själv uppvakta Eder Herr

Broder vid hans hitkomst och om så gäller motta en öppen skymf endast jag

kan utplåna det intryck Ert brev gjort på honom rörande hans dotter!]5

[not:] 5 Är det tjänligt? – Det ser sjukt ut /  [försett med parentes och str med

snedstreck: Jag skall om Ni så önskar, och det kan gagna sjelf uppvakta

Eder Herr Broder vid hans hitkomst och om så gäller motta en öppen skymf

endast jag kan utplåna det intryck Ert bref gjort på honom rörande hans

dotter!]  [tillagt inne i texten:] Är det tjenligt? – Det ser sjukt ut /

[SS 1919:] Jag skall om Ni så önskar och det kan gagna själv uppvakta Eder

herr broder vid hans hitkomst och om så gäller motta en öppen skymf endast

jag kan utplåna det intryck Ert brev gjort på honom rörande hans dotter! (Är

det tjänligt? Det ser sjukt ut.)

26 Att sätta Edra barns skilsmässa [---] eller Ert eget rykte!6  [not:] 6 utmärkt /

[markerat med en klammer:] Att sätta Edra barns skiljsmessa [---] eller Ert

eget rykte!  [skrivet i marginalen mittför klammern:] utmärkt / [SS 1919:]

Att sätta Edra barns skilsmässa [---] eller Ert eget rykte! (Utmärkt!)

31 mina [nedriga]7 beskyllningar  [not:] 7 det blir för starkt annars / mina [str:

nedriga] beskyllningar  [tillagt inne i texten i anslutning till det strukna

»nedriga»:] det blir för starkt annars / [SS 1919:] mina (nedriga) (det blir

för starkt annars) beskyllningar

136: 5 Eder / Förtvivlade / Aug Sbg.8  [not:] 8 Tack älskade, dyrkade, min egen – evigt

älskade August – Du är ädel – tack, tack – Finner du någon belöning i att jag älskar Dig – så vet

du det och jag är din trolovade – Din egen – / Kom hit idag kl. ½5 så följs vi åt sedan –  //

Eder / Förtviflade / Aug Sbg.  [tillagt efter brevets slut:] Tack älskade,
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dyrkade, min egen – evigt älskade August – Du är ädel – tack, tack – Finner

du någon belöning i att jag älskar Dig – så vet du det och jag är din

trolofvade – Din egen – / [tillagt snett ovanför brevets början:] Kom hit

idag kl. ½5 så följs vi åt sedan –  //  [SS 1919:] Eder förtvivlade Johan. /

Tack älskade, dyrkade, min egen evigt älskade Johan. Du är  ä d e l  – tack,

tack. – Finner du någon belöning i att jag älskar dig – så vet du det och jag

är din trolovade. / Din egen –

158: 1 Kap. VII. / Skilsmässa.  //  Cap VIII. / Skilsmessa.  //  [SS 1919:] VII. /

Skilsmässa.

172:16 härmed! / (Pennteckning.) / Du  //  härmed! [inne i texten en teckning gjord

med bläck] / Du  //  [SS 1919:] härmed! Du

[Se bild nr 18 i bildblocket i textvol.]

196:11 dennas / dennes / [SS 1919:] hennes

17 skådespelerska»! / skådespelerska!»

202: 1 Kap. VIII. / Vackert Väder.  //  Cap IX. / Vackert Väder.  //  [SS 1919:]

VIII. / Vackert väder.

209:14 Träinläggningar / Trädinläggningar
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Ändringar i första upplagan (SS 55, 1919) som
införts i Samlade Verk

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SS 1919, därefter MS.

När Sg ersatt personnamn med tre kryss i MS – det förekommer på endast två ställen

i denna förteckning, 14:24 och 76:4 – bortses från kryssen, dvs. namnet har återställts,

men ändringen till kryss anges inom rund parentes efter namnet.

Ändringarna 55:4–20, 56:3–33, 108:5 och 108:14 är föranledda av defekter i MS

(bitar av brevet 55:2–56:34 i textvol. saknas, se dok. nr 22:11; i brevet 107:24–110:5

har textförluster uppstått genom att påklistrade bitar av frimärken skymmer textelement;

se bild nr 11 i textvol:s bildblock).

14:24 bateau.  //  bateau / Revenez / Et vous serez / La bienvenue / Longtemps

attendue / Et maintenant / En avant! / Le bateau / S’en va. / Ah et Oh! / Il

n’y a / Plus de quoi – / M. Le Baron / Me prends le papier / Mon Dieu! /

Adieu / Pardon! / Votre / August Strindberg (ä t xxx)

16:31 maj! / Detta  //  Maj! / Es ist eine alte Geschichte / Doch bleibt sie immer

neu / Und wem sie just passieret / Dem bricht das Herz entzwei! / Eller så

här! Vergiftet sind meine Lieder / Wie könnte es anders sein? / Ich trage im

Herzen viel Schlangen / Und Dich Geliebte mein! / ——— / Detta

18:21 tjuta.) / Voro  //  tjuta.] / Nu tänder jag din pipa käre vän och sätter mig att

språka en stund vid Dig! / Voro

26 onde!» / Jag  //  onde! / Jag

19:11 en karta / följande karta

20:22 huru det stod till / huru det stod det till

22:15 Bauck! / God natt  //  Bauck! / Lite Heine på köpet och så / God natt

16 natt! / Eder  //  natt! / Und als ich euch meine Schmerzen geklagt / Da habt

ihr gegähnt und Nichts gesagt; / Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht, /

Da habt ihr mir grosse Elogen gemacht! / Eder

25:29 människan». Ack  //  menniskan. / Ack   [citationstecknet i SS 1919 har

övertagits i SV, däremot ej avsaknaden av ny rad]

29:27 schon / shon
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30: 7 Nervenerschütterung / Nevenerschütterung

35:29 bekanta med mig / bekanta mig

42: 4 mig! / ———  //  mig! / Ännu en bön till Carl innan han tröttnat – / ———

52:22 Dem skall  //  Dem / [ny rad:] skall / [ny sida:] skall

55: 4 trött och eländigt / trö [textelement saknas] eländigt

5 ögonblick, skullen i / ögonblick, [textelement saknas] I

18 bokstavlig usling / bok [textelement saknas] sling

19 Fredlös, – – ! / Fredlös, [textelement saknas] !

20 förstummades det / förstumma [textelement saknas] et

56: 3 själva ha / sjelfva [textelement saknas] ha

tillskriva – – . Det / tillskrifva [textelement saknas] Det

4 dyrka som de / dyrka [textelement saknas] de

5 kunnat. Och / kunn [textelement saknas] Och

16 icke förtjänat / icke [textelement saknas] enat

17 barns bädd i / barns [textelement saknas] i

ingen som såg det / ingen [textelement saknas] det

18 blick klar och / blick [textelement saknas] och

32 veten mina känslor och / veten [textelement saknas] och

33 även, ja mest / äfven [textelement saknas] mest

34 mig – – – / mig

59: 4 in i min / in min

61:25 sedermera – – – / sedermera

76: 4 Eder / Johan. [i SV: Eder Aug. Strindberg.]  //  Eder Aug. Strindberg (ä t

xxx). / Verte!

77: 9 förgäves. Jag uttrycker mig [---] för att få frisk luft. / Förlåt  //  förgäfves.

[str: Jag uttrycker mig [---] för att få frisk luft] / Förlåt

79: 6 obegripligt / obegripneligt

82: 6 tanken: »Nu / tanken: Nu

92: 1 Lördag kväll i Mars / Lördag qväll, [otillräckligt str: d – 11te] i Mars

93:35 1 4 : d e . Jag / 14de [otillräckligt str: 8] Jag

100:35 Er kammare / – Den

108: 5 innerlighet, av / innerligh [textelement saknas] af
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14 jordiskt – låt / jordiskt [textelement saknas] låt

113: 3 en så stor / så en stor

117:23 framstamma: »Jag / framstamma: Jag

119:17 Till  //  Läs detta först!!! / Till

122: 3 Låt  //  Från Carl W till August Sg efter deklarationen. / Låt

123: 1 (Tre visitkort den 24 Mars.)  //  [utanpå kuvert som innesluter de tre

visitkorten:] Tre visitkort. / Explosionsdagen. Svar på Carls tre

uppmaningar att besöka henne. den 24e Mars.

126:25 ’jag älskar dig!’ / »jag älskar Dig!»

128: 8 betryggad / betryggat

136: 9 fredagen). / Nu  //  fredagen) 7 April 76 / Nu

138: 6 (3 stycken). / ——— [i SV: tre asterisker] / Det ser  //  (3 stycken)

/ [brev nr 54, ej återgivet i SS 1919:] Osäker när mitt förra bref

framkommer, begagnar jag ett stadsbud för att be er komma hit

kl. 5 efterm. – Var lugn. Allt skall bli bra! / Vännen / E. v. E. /

Fru E v. Essen / Siris mor. / Det ser

139: 1 Tisdag  //  Läs det här först / Det andra är föga viktigt. / Tisdag

149:28 liksom min / liksom som min

150:10 restante. – / ——— [i SV: tre asterisker] / Tisdag  //  restante –

/ [brev nr 60, återgivet på annat ställe i SS 1919 och SV (se

nedan 189:15):] Herr S. – / Flera bref har jag tillskrifvit er, men

ej afsändt dem. Hvarföre? – ja det är frågan. Jag har varit och är

sjuk af sorg och grämelse. Mycket hade jag att be er om, att vädja

till er heder, edra höga tänkesätt om det rätta. Ni skref mig till

och ville underkasta er mina domslut; ni visste dem och hade ej

mod utföra dem. Ni hade då handlat ridderligt och förbundit en

moders erkänsla för evigt. – Nu har det gått bra långt redan. Hvad

jag då ville och som ni, som hederlig karl, och uppoffrande vän

hade att uträtta var att förmå henne återvända till sina pligter som

mor och maka, som en ädel, sig sjelf upprättande qvinna – Nu är

det annorlunda. W. har varit här på min uppmaning. Jag trodde

allt kunde ändras och åter bli godt; men han går ej in derpå
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numera. Han har varit och är ofta hos Bys der hon framställes på

ett ignobelt sätt. Der allt hvad som passerat öppet omtalas med

många nedsättande tillägg. Min bror talade om henne med

vanvördnad – och allt detta under det hon upphöjer mannen i

verldens ögon och låter honom passera som en ljusens engel,

dock detta kallar jag ej storhet – så handlar ej en »kejsarinna i

andens verld»; hon hemfaller då endast åt svagheten och

narraktigheten. Emellertid går han ren och stolt, kastande all

skuld och – – smuts – på henne; arma barn. Jag ber er derför nu,

jag anbefaller er att vörda, att akta henne, att sauvera hennes ära

och ej tillåta täta sammanvaro när hon återkommer, att ej

tillstyrka, eller ens tillåta henne att gå dit upp. Tillstäder ni detta

och ej röres af en moders varnande röst, måste jag tro allt det

onda han sednast sade om er. Men jag älskar att tro er ädel, god

och framför allt hederlig karl – och då vet man hvad man har att

rätta sig efter. – Jag vill ej att ni visar henne detta bref. Låt henne

ignorera det, som tjenande till intet. Ni gör ju af er sjelf ändå det

rätta. – Vill ni skicka mig det bref eller dagbok hvarur ni uppläste

några strofer. Jag ber, blott på några stunder? Det skall ej

missbrukas. Jag kan aldrig tro att ni varit nog svag att för ett af

hans smilande leenden ha återlemnat detta. Den 12/5 76. / E. – /

Återsänd på samma gång detta. / W. sade att ni hade ett bref fr

henne till mig. Hvarför ej sända detta till mig? / Tisdag

151:19 resa! – / ——— [i SV: tre asterisker] / Återigen  //  resa! –

/ [brev nr 62, ej återgivet i SS 1919:] Mars 76 / Jag skall sjelf

lemna Dig svaret. Kommer, genast jag kan, upp till Din syster –

Scener vill jag icke ha’ – Det hade Du kunnat se om Du ej varit

blind för den omensliga styrka som min arma själ uppehållit min

usla kropp med – / Om Du älskar mig så lyd mig då i Herrans

namn – det är bådas vårt bästa – Har du ej mod att komma hit –

kanske är det bäst – men jag kommer till Dig – Jag måste tala vid

Dig – / Lyd ej Mammas råd om mitt förnuft är Dig kärt – ty då
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stannar jag icke, som hon tror vid min pligt  Jag har sagt Dig en

gång att jag skall söka Dig kring hela verlden – Och finner jag

Dig ej ska ja bli galen eller dö – Vill du bära det på ditt samvete –

Är icke mitt lugn det käraste för Dig? – / Vänta mig hos Din

syster – Du vet att jag söker Dig i ditt hem annars – jag vill ej

skandal – tvinga mig icke dertill – / Din –  / Åter igen

153:22 Hård kommer / Hårdx) kommer

28 D i n .  //  Din / x Advokat. Auditör vid / Svea Garde (numera Rådman)

156:  9 Söndag  //  Efter Kristihimmelfärdsdag / Söndag

157:31 med rus! / VII. / Skilsmässa. / Den tredje  // med rus!

/ [brev nr 68, återgivet på annat ställe i SS 1919 och SV (se

nedan 194:19):] Får jag be Herr Strindberg om ett samtal? – Var

i så fall god kom hit emellan 2–3 eller 6–7 eftermidd Vi skola då

få allt klarare och missförstånd genom bref undvikas. – Jag ber,

tag med Carls bref, det ni omskref hade kommit äfven som mitt

sednaste, med detta. – / Högaktningsfullt, / E. – / Siris mor. / Den

14 maj 76. / Obs. den 14 Maj. / Då Siri reste till Köpenhamn att

fullborda skilsmessan. / Den tredje

158:13 att du känt / att kännt

162:15 det! / Var  //  det! Puss. / Var

163: 6 Johan! [i SV: August!] / Katrineholms  //  August! / [kuvert med påskriften:

Från Catrineholms Jernvägsstation 3e Maj 76 Dit jag följde Siri då Carl

emot löfte uteblef från stationen.] / Catrineholms

164: 5 Johan. [i SV: August] / ——— [ej i SV] / På  //  August Vänd! / På

164:18 Köpenhamn d. 5. / Min!  //  Köpenhamn d– 5– 76 / Min!

173: 9 svara så fräckt / svara så så fräckt

174: 8 varann. – Har / hvarann – Jag sänder dig härmed denna sedel – emedan jag

förmodar att Du har ondt om att kunna betala resan – Du får den som lån af

mig och får ej låta stoltheten hindra dig – men Du får ej bli ond om jag ber

Dig vara sparsam så det som blir öfver af resan, må räcka för din visstelse

här – Du behöfver blott stanna en vecka – Om vi antaga att resan kostar 60
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med allt (du tar ju ej stort bagage) så räcker 40 väl för en vecka – här – vi

kan resa tillbaks på andra klass i stället – det är nog varmt dertill då – Har

176: 9 76. / Stygga  //  76. / Till Köpenhamn / Stygga

177: 2 tillbragt / tillbraget

12 alltihop! / (Pennteckning.) / Är  //  alltihop! / [teckning gjord med bläck] /

Är

181:15 i tid. / Jag  //  i tid. / [skrivet upp och ner längst nere på sidan (p 478):

Aqvarellmålare endast.] / Jag

181:29 Din / Johan. [i SV: Din / August!]  //  [flerstädes på denna sida (p 479)

teckningar gjorda med blyerts] / Din / August! / Se icke på dessa gubbar, de

voro ritade förut, jag hade intet annat papper!

182: 1 Besvara  //  Till Carl då Siri skref upp från Köpenhamn och beklagade

stämningens uteblifvande / Besvara

183:30 Gustav. [i SV: Carl Gustaf Wrangel.] / Ännu  //  Carl Gustaf Wrangel. /

vänd / Ännu

184:10 Kongl. Biblioteket  //  Till Carl, då Siri var i Köpenhamn. / Kongl.

Biblioteket

15 anklaga / anklagade

187: 1 Telegram N:o  //  [tryckt:] Telegrafstation Kjøbenhavn. / [tryckt:]

TELEGRAM No

12 Telegram N:o  //  [tryckt:] Telegrafstation Kjøbenhavn. / [tryckt:]

TELEGRAM No

22 Ernest. / ——— [i SV: tre asterisker] / Gustav! [i SV: Carl Wrangel!]  //

Ernest / (Aug. Sg) / Carl Wrangel!

189:15 u p p r ä t t e l s e . / ——— [i SV: tre asterisker]

/ [brev nr 60:] Herr S. / Flera brev har jag tillskrivit er, men ej

avsänt dem. Varför? – ja, det är frågan. Jag har varit och är sjuk

av sorg och grämelse. Mycket hade jag att be er om, att vädja till

er heder, edra höga tänkesätt om det rätta. Ni skrev mig till och

ville underkasta er mina domslut; ni visste dem och hade ej mod

utföra dem. Ni hade då handlat ridderligt och förbundit en moders

erkänsla för evigt. – Nu har det gått bra långt redan. Vad jag då
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ville och som ni, som hederlig karl och uppoffrande vän, hade att

uträtta var att förmå henne återvända till sina plikter som mor och

maka, som en ädel, sig själv upprättande kvinna. – Nu är det

annorlunda. Gustav har varit här på min uppmaning. Jag trodde

allt kunde ändras och åter bli gott; men han går ej in därpå

numera. Han har varit och är ofta hos ***:s, där  h o n

framställes på ett ignobelt sätt. Där allt vad som passerat öppet

omtalas med många nedsättande tillägg. Min bror talade om

henne med vanvördnad och allt detta under det  h o n  upphöjer

mannen i världens ögon och låter honom passera som en ljusens

ängel; dock detta kallar jag ej storhet – så handlar ej en

»kejsarinna i andens värld», hon hemfaller då endast åt svagheten

och narraktigheten. Emellertid går han ren och stolt, kastande all

skuld och smuts på henne, arma barn. / Jag ber er därför nu, jag

anbefaller er att vörda, att akta henne, att sauvera hennes ära och

ej tillåta täta sammanvaror när hon återkommer, att ej tillstyrka

eller ens tillåta henne att gå  d i t  u p p . / Tillstäder ni detta och

ej röres av en moders varnande röst, måste jag tro allt det onda

h a n  senast sade om er. Men jag älskar att tro er ädel, god och

framför allt  h e d e r l i g  k a r l  – och då vet man vad man har

att rätta sig efter. – Jag vill ej att ni visar  h e n n e  detta brev. Låt

henne ignorera det, som tjänande till intet. Ni gör ju av er själv

ändå det rätta. – Vill ni skicka mig det brev eller dagbok varur ni

uppläste några strofer. Jag ber, blott på några stunder! Det skall ej

missbrukas. Jag kan aldrig tro att ni varit nog svag att för ett av

hans smilande leenden ha återlämnat detta. / Återsänd på samma

gång detta. / E.v.E. / Maria sade att ni hade ett brev från henne till

mig. Varför ej sända detta till mig. / 12/5 76. Köpenhamn  //

upprättelse. / [brev nr 60 saknas på denna plats i MS (se ovan

150:10)] / Köpenhamn

191: 3 kvällen). / Älskade  //  qvällen) 76 / Älskade
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30 hårtofsen. Farväl [i SV: hårtofsen. / Farväl]  //  hårtoffsen. Hvad betyder

»Malcenaten» i telegrammet – jag vet ej om de ha’ skrifvit fel på byrån men

så stod det – Farväl

194:19 du är min Ende – / Detta är det femte brevet utom telegr. Kanske den Satans

kvinnan håller undan mina brev också. / ———  [i SV: Du är min Ende – /

tre asterisker]

/ [brev nr 68:] Får jag be herr S. om ett samtal? – Var i så fall

god kom hit emellan 2–3 eller 6–7 eftermid. Vi skola då få allt

klarare och missförstånd genom brev undvikas. – Jag ber, tag

med Marias brev, det ni omskrev hade kommit ävensom mitt

senaste, med detta. – / Högaktningsfullt / E. von E. / Den 14 Maj

76. /

Söndag [i SV: Detta är det femte brevet utom Telegr. / Kanske den Satans

kvinnan håller undan mina brev också! / Söndag]  //  Du är min Ende – /

[brev nr 68 saknas på denna plats i MS (se ovan 157:31)] / Detta är det

femte brefvet utom Telegr. / Kanske den Satans qvinnan håller undan mina

bref också! / Söndag

27 E. von E. [i SV: E. – ]  //  E. – / Siris mor.

28 Den 14 Maj 76.  //  Den 14 Maj 76. / Obs; den 14 Maj.

196:13 gardeskaptens / Gardeskapitäns

18 Chefen!) – / Chefen! –

197:29 Som älskar Dig!  //  Som älskar Dig! / vänd!

198:22 henne. – / ——— / Jag  //  henne – Hon talade om för mig idag att Mamma

[här existerade sannolikt en lakun i MS efter en bortklippt fyrkantig

pappersbit fram till dess pappersbiten återinsattes 1998; se 198:2/517

på s. 61] mitt rum och tar emot hvem det behagar mig – / ——— /

Jag

28 över?! / ——— / Tänk  //  öfver?! – /  [här existerade sannolikt en lakun i

MS efter en bortklippt fyrkantig pappersbit fram till dess pappersbiten

återinsattes 1998; se 198:2/517 på s. 61]/ Tänk

200:13 förakt! – / Vi äro  //  förakt! – / Jag hoppas och är öfvertygad om att det der

rörande Hugo blott var ett skämt af Dig – men vi lefva, tycker jag, i sådana
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besynnerliga tider att allt hvad galet är kan låta tänka sig – det vore

förfärligt för mig om jag skulle mista Annas vänskap! – Den enda qvinna

som ännu återstår mig – / Vi äro

201:  6 Telegram N:o  //  [tryckt:] Telegrafstation Kjøbenhavn. / [tryckt:]

TELEGRAM _

202: 3 Stockholm Maj 1876.  //  Vid Siris hemkomst från Köpenhamn / Sthm d:

Maj 1876.

205: 2 Himmeln  //  Fru v E. Drottninggatan 44 / Himmeln

207: 2 Annandag [i SV: Andag]  //  Fru Siri v Essen / Andag

211: 2 funnits hos en / funnits en

213:19 berget?» frågade / berget? frågade
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Ändringar i första upplagan (SS 55, 1919) som
ej införts i Samlade Verk

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras MS, därefter SS 1919.

När Sg ersatt namn på personer, orter eller tidning med kryss i MS bortses från

kryssen, dvs. namnen har återställts, men ändringen till kryss anges inom rund parentes

efter namnet. På liknande sätt förfars när Sg i MS ersatt »Carl» med »han» (13:3), »Ina»

med »henne» (13:11), »August» med »Johan» (40:25) och »Ina min flicka» med »Min

flicka» (59:27).

8: 7 F (ä t xxx) / I.

15 F:s (ä t xxx’) / I:s

18 väns, vård / väns, våld

20 så här! »Ett ark  //  så här: / »Ett ark

24 Der stod. / Kan  //  Där stod: Kan

26 F. (ä t xxx) / I.

28 Forstén (ä t xxx) / I.

Ida Basilier (ä t Fröken xxx) / Fröken ***

29 Sthm / Stockholm

30 Jyväskylä (ä t x) / X

32 F. (ä t xxx) / I.

9: 3 en blomma den jag / en blomma som jag

7 i eld der andra / i eld som andra

10 som så skulle / som skulle

32 F. (ä t xxx) / I.

10: 8 icke heller / heller icke

30 Gudsord / Guds ord

31 »skaffa» ännu. / ’skaffa’ ännu».

samtalet in / in samtalet

11: 3 skarpsinne i försöket / skarpsinne, försöker

9 frossen / frossan

10 gick öfver! God natt  //  gick över! / God natt
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[se nedan Errata s. 109]

18 Eder / August Strindberg (ä t xxx)  //  Eder Johan

28 aldra helst sen / allra hälst som

12: 5 Ina (ä t xxx) / I.

15 Willingö (ä t x) / X

21. Juli. 76 / 21 juli

16 Strindberg / Johan

23 Mamma»? – Det  //  Mamma»? / Det

13: 3 Carl (ä t han) / han

10 bref! – Jag / brev! Jag

finnes nu förnärvarande / finnes för närvarande

11 Ina (ä t »henne») / »henne»

25 Ina (ä t xxx) / I.

34 Er vän / Siri Wrangel (ä t xxx)  //  Er vän Maria

14: 1 Ina (ä t xxx) / I.

3 Tro inte / Tro icke

6 la Baronne de W. (ä t la Baronne de xxx) / la Baronne de ***

13 derniere / dernière

15 desolé / désolé

22 devastées / dévastées

16: 1 henne.» Stackars  //  henne.» / Stackars

20 ett år sen / ett år sedan

25 en gång! / När  //  en gång! När

30 och så – – blef / och så – blev

17: 7 eldsögon / eldögon

11 fridsfulla / fridfulla

18 jag inte fick / jag icke fick

trifs jag inte / trivs jag icke

19 är inte / är icke

18: 3 August Strindberg (ä t xxx) / Johan

7 jag och rosor / jag – och rosor

19: 1 velat det brefvet / velat att det brevet
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3 saker – / Om  //  saker. – Om

11 att icke ta / att inte ta

18 dernedanför – – jag / därnedanför – – – jag

måste se efter / måste efter

20:14 derför att du / därför du

27 Och så var han / Och var han

32 F. (ä t xxx) / ***

21: 2 från L. (ä t xxx) / från ***

6 L. (ä t xxx) / ***

8 usslingen / uslingen

12 fortfarande – kantänka / fortfarande kantänka

16 stridssätt! / Kommer  //  stridssätt! Kommer

22: 4 dåvarande – förhoppningar / dåvarande förhoppningar

17 Eder / August (ä t xxx)  //  Eder Johan

21 Aldra / Allra

23:25 Eder / August Strindberg (ä t xxx)  //  Eder Johan

24: 1 31 Aug 75 / [saknas]

4 S. / Johan

11 funderingar»! / funderingar!»

12 till öfversättnings / till översättning

24 S. / Johan

29 S. / Johan

31 vet ej huru skrämd / vet inte huru skrämd

25: 3 ansigtet (man / ansigtet – (man

6 S. / Johan

7 magister / Jag  //  m a g i s t e r. Jag

8 lite kunna sköta / litet sköta

18 O! / A!

26 anser ju mig / anser mig ju

29 menniskan. / Ack  //  människan». Ack  [avsaknaden av ny rad i SS 1919

har ej övertagits i SV, däremot citationstecknet]

31 inte kan / icke kan
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32 älska mig ändå / ändå älska mig

26:12 ack till mitt barn / och till mitt barn

20 större tyngd /  s t ö r r e   t y n g d

känna – Jag / känna. – – – Jag

26 frågte / frågade

28 innom en – Jag / inom en. – – – Jag

34 med mig, att trösta, att pjoska, med mig, då / med mig, då

27:10 beskydda / b e s k y d d e
o öfver / o c h   ö v e r

28: 6 Milchstrasse, auf der rechten Hand [vom Gott gerechnet!] / Milchstrasse,

rechter Hand (von Gott gerechnet!)

19 Weihnachtsabend / Weinnachtsabend

20 Mann / man

22 mitgesamt / mitgesammt

23 Wachskertzen / Wachskerzen

29: 3 sind Sie / sind sie

Mann / man

4 ennuyiret / ennuyirt

12 bezahlet / bezahlt

21 emfangen / empfangen

33 einem aussordentlich / einer ausserordentlich

30:18 bekehret / bekehrt

23 en landtbrukare – och / en lantbrukare och

32 för Eder / för Er

31: 7 mitt lif – för / mitt liv för

13 ängelen / ängeln

19 på ödet! Men / på ödet! – Men

20 en sådan uppgift – / Hvad  //  en sådan uppgift. – Vad

22 göra? / Bedja  //  göra? Bedja

31 Ina (ä t xxx) / I.

Lange (ä t xxx) / A.

32 Sbg (ä t xxx) / Johan
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32:14 på det att – Ni måtte / på det att Ni måtte

28 finns en ö / finnes en ö

33: 8 tid – – Hela / tid. – – – Hela

10 för henne – hennes / för henne – – – hennes

18 uppmärksamhet – men bevakade / uppmärksamhet men bevakade

20 landsätta mig – – Sedan / landsätta mig. – – – Sedan

21 vanliga – skona mig – – / vanliga – – – skona mig – – –

32 sutit / suttit

34: 6 ärender / ärenden

20 bara kanske välgörande / bara välgörande

28 Christus! Jag har aldrig hört mer än en förr våga påstå sig vara helt lycklig

utan Christus. Detta / Kristus. Detta

32 begärat / begärt

35:21 telegramsvar hvem / telegramsvar – vem

22 den ende / den ande

30 ju Er / Er ju

36:12 Carl / Gustav

18 icke hade / inte hade

kom hem sen / kom hem den

37: 3 Farväl / Farväl

5 August Sbg (ä t xxx) / Johan

22 vänskap som / vänskap – som

38:16 för mig – Så gör  //  för mig – / Så gör

21 åter. – När / åter. – – – När

24 O.s.v.  . . . . / O.s.v.

40: 2 brasan! Dåren  //  brasan! / Dåren

6 Aptekaren / Apotekaren

25 August (ä t Johan) / Johan

41: 3 än en gång / ännu en gång

10 lif – / Jag  //  liv. – Jag

25 balkongen – – / balkongen – – –

27 F. (ä t xxx) / I.



– TK 22 –

28

28 tro  . . . . . / tro – – –

29 L. (ä t xxx) / A.

30 med Doktorns / med doktorn

31 Carl / Gustav

32 intressera sig / intressera dig

42: 4 ussling / usling

8 aptekarn / apotekaren

12 August Sbg / Johan

13 Lilla Sigrid / Liten

43: 8 mitt odrägliga / sitt odrägliga

sjelf! / Ledsna  //  själv! Ledsna

10 utföre / utför

28 frampå / fram på

44:20 Strindberg / Johan

23 [Monolog.] / MONOLOG

27 Stråle (ä t xxx) / ***

45:14 kom inte! / »kom inte!»

24 i st / i stället

31 inte tro / icke tro

46: 5 August Sbg (ä t xxx) / Johan

9 Carl / Gustav

18 »bjudningar» / bjudningar

24 Siri (ä t xxx) och Carl (ä t xxx) / Maria och Gustav

25 Fiffi / Matilde

kan» / Kickan  //  kan». Kickan

47:14 Matilde (ä t xxx) / Matilde

22 August Strindberg (ä t xxx) / Johan

48:10 August (ä t xxx) / Johan

18 Fiffi (ä t xxx) / Matilde

27 S.W. (ä t xxx) / Maria

49: 1 Carl / Gustav

5 bästa Friherrinnan / bästa Friherrinna
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8 Stråle (ä t xxx) / Stråle

11 Carl / Gustav

25 August Strindberg (ä t xxx) / Johan

50: 3 Carl / Gustav

8 S.W. (ä t xxx) / Maria

13 Sthm / Stockholm

14 Carl / Gustav

16 icke komma / inte komma

51: 5 August Sbg (ä t xxx) / Johan

8 mer / mera

19 Carls / Gustavs

25 Rörstrandssjön / Rörstrandsjön

52: 6 Allas Eder / Farbror / August (ä t xxx)  //  Allas Eder Farbror / Johan

14 Stråle (ä t xxx) / Stråle

21 sjelfmord. Vet  //  självmord. / Vet

53: 1 omkr / omkring

10 stridiga – som / stridiga – – – som

11 verkligheten! M.O.  //  verkligheten! / M.O.

22 God natt! / Helsningar  //  God natt! Hälsningar

24 Eder August Sbg (ä t xxx)  //  Eder / Johan

54: 3 bref! / Tidigt  //  brev! Tidigt

29 trumf. – jag [i SV: trumf. – Jag]  //  trumf. / Jag

29 mig! / God natt!  //  mig! God natt!

31 August Sbg (ä t xxx) / Johan

55:16 känslolös / kärlekslös

22 fridsstörare / fridstörare

25 försvararen – och / försvararen och

56:15 Carl / Gustav

21 hållen så / så hållen

24 I voren / I varen

57: 5 Flicka! Gott  //  Flicka! / Gott

13 styft och känslolöst / styft känslolöst
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15 hjerta. Nu  //  hjärta. / Nu

21 suto / sutto

58:13 vore att jag / vore om jag

18 ej fick / icke fick

24 ibland på om / ibland om

36 kan ej. – / Älskade Ina (ä t xxx)  //  kan ej. / Älskade I.

59:13 han – han ensam / han – han ensam

16 måtte / måste

27 Ina min flicka (ä t Min flicka) / Min flicka

60: 3 bref ifrån / brev från

16 Carl / Gustav

23 den Ina (ä t xxx) / din A.

32 vänliga / vanliga

61: 5 spelte han / spelade han

8 spelte mer / spelade mer

9 spelte en gavott / spelade en gavott

10 upprepad / upprepade

62: 8 huru otacksam / hur otacksam

11 sina – om / sina – – – om

17 voro bjudne / voro bjudna

19 Hartman (ä t xxx) (aktören) / *** (aktören)

herr och fru Almlöf (ä t xxx) / herr och fru ***

20 menniskor – och / människor och

23 älsklig – Jag  //  älsklig. / Jag

25 sjelf. Nej  //  själv. / Nej

27 din / Siri  //  din Maria

29 Lange (ä t xxx) / A.

63: 7 osynliga – – Huru / osynliga – – – Huru

64: 8 alltid! / Jag  //  alltid! Jag

65: 5 August (ä t xxx) / Johan

10 Carl / Gustav

11 Edvard Bäckström (ä t xxx) / ***
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17 inte ond / icke ond

menas – Jag  //  menas. – / Jag

18 talte visst / talade visst

25 helldre / hellre

26 doter / dotter

27 vet ej om han / vet ej han

28 Han drog / Hon drog

66: 9 S.W. (ä t xxx) / Maria

12 E. Bäckström (ä t xxx) / ***

14 ålderstegna / ålderstigna

17 D.N. (ä t xxx) / ***

21 Fredrikshall / Fredrikshald

22 Carl / ***

23 Carl / ***

67: 1 Sofi (ä t xxx) / Matilde

5 August (ä t xxx) / Johan

68:13 Carl / Gustav

16 folk – på / folk på

23 Siri Wrangel (ä t xxx) / Maria

69:12 ledsamt / ledsamhet

13 Carl / Gustav

14 och – min Gud / och – – – min Gud

16 à propos  . . . . . . .  ni vet / apropå … Ni vet

23 länge hvad / länge – vad

31 därföre / därför

33 Siri Wrangel (ä t xxx) / Maria

70:10 läten I / låten I

11 tacksamme / tacksamma

27 Sofi (ä t xxx) / Matilde

71:19 förintas / förinta

21 F.s [i SV: F:s] / I:s

Carl / Gustav
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23 frågor? Hvarför behandlar Carl mig med så genomförd misstro? Hvarför /

frågor. Varför

26 Sofi (ä t xxx) / Matilde

72: 2 Tisdag morgon / Tisdag morgon

6 Carls / Gustavs

73:27 August Strindberg (ä t xxx) / Johan

74: 3 inte beröfva / icke beröva

11 allt är mörkt / det är mörkt

13 glädje är dubbel glädje så / glädje så

18 den andre / den andra

24 det finnes / det finns

26 ensidig – och / ensidig och

29 Carl / Gustav

31 Carl / Gustav

75: 1 mången / många

12 Siri och Carl / Maria och Gustav

76: 4 Eder Aug. Strindberg (ä t xxx)  //  Eder / Johan

6 Mamma Betty / mamma ***

9 vill jag / ville jag

11 Siri / Maria

genom / din // genom din

13 Carl Gustaf Wrangel (ä t xxx) / Gustav

77: 6 Carl (ä t xxx) / ***

7 Sofi (ä t xxx) / Matilde

15 mer / mera

16 längesen / länge sedan

22 förbannelser, hvilka / förbannelser som

27 hufvet / huvudet

32 August Strindberg (ä t xxx) / Johan

78: 6 thorsdag – (i öfvermorgon) / torsdag (i övermorgon)

9 nämnde dag / nämnda dag

14 o-»comme-il-faut» / »o-comme-il-faut»
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18 Siri Wrangel (ä t xxx) / Maria

19 Carl och Fiffi (ä t xxx) / Gustav och Matilde

79: 1 thorsdag qväll – Mars 10; 76 / Torsdag kväll 9 Mars 76

30 säkerhet / Ni  // säkerhet. Ni

35 Se så! han med / Seså! han med

[Se nedan Errata s. 109.]

80: 8 Carl / Gustav

14 villkor – – men / villkor – men

29 rena och sanna / sanna och rena

[Se nedan Errata s. 109.]

81: 6 det? – Hvad / det? Vad

16 besvara / Förstår  //  besvara. Förstår

18 Er vän – / Siri Wrangel (ä t xxx) // Er vän / Maria

82: 9 kan Ni då ej / kan Ni ej

14 mig – – jag / mig – jag

24 bli / bliva

27 Er – kanske ej ens få rättigheten att hålla af Er! – Skulle / Er! – Skulle

83: 1 à la »Thérèse» / à la Thérèse

25 Carl / Gustav

84:10 lycka – / Hvad  //  lycka. Vad

14 säker – af / säker av

17 Honom – / Det  //  honom. – Det

85: 3 det brast – / det brast – – –

8 gemen – antydan / gemen antydan

16 svartsjuk det / svartsjuk – det

86: 6 Fy / ty

24 alldra / allra

87: 6 plats. / Hvart  //  plats. Vart

8 Carls / Gustavs

9 finnes / finns

Fiffi / Matilde

14 menniska – / Morgonen  //  människa. – Morgonen
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20 förevändning – Resten  //  förevändning. / Resten

26 vetterligt / veterligt

32 (flickan) – vore / (flickan) vore

33 jag ej endast / jag endast

88:10 Ah / O

12 Carl / Gustav

25 nej! – / Det  //  nej! – Det

89: 3 vänner) – skall / väninnor) skall

13 näsla / nästla

18 oss – allihop / oss allihop

25 kommer mig före / kommer mig för

27 efter som – efter som  //  eftersom – – – eftersom

33 heter – i / heter i

90: 5 aldra / allra

8 Jesus! – Huru  //  Jesus! – / Huru

14 allting – . Käraste  //  allting. / Käraste

23 bättre. – Jag  // bättre. – / Jag

trött – / Om  //  trött. – Om

27 så gärna gärna ville / så gärna ville

31 Siri / Maria

32 på. – – Gud / på. – – – Gud

33 hvarföre ha’ / varför ha

91: 3 läsa det? – Jag / läsa detta? Jag

4 på – / Tror  //  på. – Tror

5 det brefvet / det brev

6 visst – något / visst något

13 virrvarr – Annars / virrvarr. – – – Annars

17 emot mig / mot mig

24 tro det, jag kan inte tro det och / tro det och

27 ej kraft / inte kraft

29 igen. – Om / igen – – – Om

33 allt hvad han / allt han
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92: 1 Lördag qväll, i Mars 1876 / Lördag kväll i Mars 1876

2 öronen – och / öronen och

18 Fiffi (ä t xxx) / Matilde

25 Carl / Gustav

35 aldra / allra

93: 3 men sätter / och sätter

4 blitt lättare / blir lättare

11 tack vare Er stolthet / tack vare stolthet

12 tanken på att / tanken att

18 den ena eller den andra / den ene eller den andre

25 hjerta – som / hjärta som

31 Ack / Och

35 dum  I två  //  dum. / I två

36 timma / timme

94:12 smickrad – – det / smickrad – det

17 Carl / Gustav

18 samma – för / samma för

28 »det!» / »det»!

32 Carl / Gustav

33 ej skyddat / inte skyddat

95: 7 det – / Rolerna  //  det. Rollerna

18 Er  . . . . . och / Er … och

27 och ändå / och – ändå

31 såra mig / såra mig

96:10 hoppats – och / hoppats och

12 så – som / så som

18 himmelen / himlen

20 Eder / Er

25 tack – än / tack än

28 då – – men / då – – – men

31 men – fy / men fy

34 ville bli / vill bli



– TK 22 –

36

97: 6 så – hade / så hade

16 ändå nu / nu ändå

20 förlåt – förlåt mig / förlåt mig, förlåt mig

[Se nedan Errata s. 109.]

28 alldra / allra

30 brott – – nej / brott – nej

98: 3 Förlåt!!!!! / Strax efter 13e Mars 76  //  Strax efter 13:de Mars 76. /

Förlåt!!!!!!

17 det!!!! / Hon  //  det!!! Hon

24 afskyr hatar / hatar, avskyr

Carl / Gustav

Huru / Hur

99: 1 mig som är / mig, är

8 Er eller skall jag förakta Er! Ni / Er! Ni

13 sig förolämpa / sig att förolämpa

35 icke – – O / icke – – – O

101: 5 hur / huru

8 derpå! / Ni  //  därpå! Ni

102:23 täckmantel / mantel

103: 1 vill – Mina  //  v i l l  – / Mina

13 Elle et Lui /  E l l e   e t   L u i

17 ack Ni vet / och Ni vet

21 Er .. Vågar / Er … Vågar

28 våga / våga

29 sutit / suttit

35 hvarföre / varför

104: 4 Carl / Gustav

14 det är pest / där är pest

27 orimligt! Lär  //  orimligt! / Lär

105:13 Carl / Gustav

30 Er – – Ni / Er – – – Ni

106: 8 Carl / Gustav
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9 icke tyckte / inte tyckte

19 arbeta ack då / arbeta – och då

28 ack jag skall / och jag skall

30 Siri / Maria

36 skull – / Ack  //  skull – Ack

107: 2 är ju / är ju

4 tror Ni / tro Ni

24 (21 Mars 1876) / Benedictus-dagen –  //  Benediktusdagen (21 Mars 1876.)

27 honom – allt / honom allt

28 nu? – Han / nu? Han

108: 2 lycklig – om / lycklig om

8 August / Johan

16 soffan – hvilade / soffan vilade

18 tror Du / tro du

20 frid. – Var  //  frid. / Var

August – – var / Johan – var

kroppslig – i / kroppslig i

24 honom! – / Det  //  honom! – Det

27 August / Johan

33 nu / Förlåt  //  nu? Förlåt

35 vedervärdigt – / Du  //  vedervärdigt – du

109:16 under oss / under oss

18 O! skona / O! – skona

28 det?) – / det? –

33 mig inte / mig icke

110:19 hvila och tog Han ett steg efter? Din / vila – – – . Din

20 min vän / din vän

111: 8 kan förställa / förställer

20 hatar mig – och / hatar mig och

31 vill – i Herrans / vill i Herrans

112:20 Fredag / Fredag

21 är ¼ / är en ¼
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29 lag / lade

113: 6 August / Johan

10 Gud!!! Hon  //  Gud!!! / Hon

11 ej – / Behöfver  //  ej. – Behöver

18 bevis på att / bevis att

25 Dig – – att / dig – – – att

33 bättre! – Vilda / bättre! Vilda

114: 6 allt – ensam / allt  e n s a m

18 dertill? – var det / därtill? var det

23 sedan. Hvad skola //  sedan. / Vad skall

30 detta – Han  //  detta. / Han

115:10 de få aldrig / då aldrig

13 fordrar af Dig / fordrar av dig

17 Wrangel / ***

24 jag skall evigt / jag evigt

2 din vän / din vän

26 min – lilla / min lilla

27 fridstecknet – kunnat / fridstecknet kunnat

32 vänskapen – / Kan  //  vänskapen. – Kan

116: 6 vän – / Du  //  vän – du

7 Du måste kom ihåg – du måste!!!! / du måste, kom ihåg – du måste!!!

15 kom! – om / kom! om

117: 7 röst /  r ö s t

12 förbudet / förbjudet

20 Dig»!!! / »dig!!!»

21 Dig»!! / dig!!»

24 Dig»!!!! / dig!!!»

118: 3 huru / hur

15 med. / Hvad  //  med. Vad

17 Förlåt! – – jag / Förlåt! – – – jag

119: 5 jag – – Tänk / jag – – – Tänk

att få tänka / att tänka
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9 Er Väninna  //  Er / V ä n i n n a

12 Wrangels / ***:s

15 Er vän. –  //  Er / v ä n . –

17 Carl / Gustav

120: 6 hvarföre lemnade / varför lämnade

31 drifvit – med / drivit med

121: 5 min enda / men enda

6 kärlek – att se / kärlek. – Att se

[Se nedan Errata s. 109.]

10 Bekännelse! Gud / Bekännelse – Gud

[Se nedan Errata s. 109.]

122: 4 så som / så åt som

9 Carl / Gustav

14 Carl / Gustav

123:23 händt? / Svara  //  hänt? Svara

124: 1 Carl / Gustav

12 ifrån sig – – / ifrån sig – – –

22 eget bästa – / eget bästa – – –

125: 8 (det tror jag med)! Det är väl icke något ondt i detta! / Det är väl icke något

ont i detta! (Det tror jag med).

16 Edvards / Gustavs

21 ett val / en val

126: 7 Sofi Indebetou (ä t xxx) / ***

8 W– / ***

18 Wrangel född v. Essen / Maria, född v. E.

127:  4 panna! / Säg  //  panna! Säg

8 hela den Gamla / hela Gamla

13 skam!» / skam!

16 Eder / August Sbg (ä t xxx)  //  Eder Johan

22 ½2 – e.m. / ½2 e.m.

26 Carl / Gustav

128: 9 fjerndelen / fjärdedelen
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17 Carl / Gustav

20 tillsamman / tillsammans

23 Siri / Maria

26 bref – Utan / brev utan

fortsätter – / Vet  //  fortsätter. – Vet

30 Carl / Gustav

32 Carl / Gustav

33 föresten är / för resten – är

129: 5 vi? – Vet  //  vi? – / Vet

13 doter / dotter

15 väl är rest / väl rest

Carl / Gustav

21 således tvungna / således vara tvungna

Carls / Gustavs

25 doter / dotter

26 Carl / Gustav

28 Carl / Gustav

33 Carl / Gustav

35 K. / kr.

36 fått då / då fått

130: 1 heldre / hellre

3 doter / dotter

nog väl / nog väl

9 August, August / Johan, Johan

12 rykte – på Carls / rykte på Gustavs

17 tillförsäkrad – Två  //  tillförsäkrad. – / Två

21 feghet. / Gör  //  feghet. Gör

24 Carl / Gustav

25 gäller! – – Om / gäller! – – – Om

27 Carl / Gustav

34 omge / ange

oss – / Älskade  //  oss. – Älskade
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131: 2 mig! – / Det  //  m i g ! – Det

15 Carl / Gustav

18 egen – för alltid / egen för alltid

20 Carl / Gustav

nytta – / Det  //  nytta. – Det

132:14 August / Johan

16 ögon – / Hvad  //  ögon. – Vad

18 bevis på / bevis för

22 August / Johan

24 Siris / Marias

133:13 staxt [i SV: straxt] snäll igen – / Jag  //  strax snäll igen. – Jag

20 Carl / Gustav

26 kraft till att / kraft att

32 åhjo / ähjo

134: 5 nog! – – / nog! – – –

15 Din /  D i n

16 vi få / få vi

20 Elisabeth v. Essen / E. v. E.

25 om en förlåtelse / om förlåtelse

135: 5 Carl / Gustav

6 hvarföre / varför

7 han eger / han har

9 Sofi / Mathilde

10 dörren. Carls  //  dörren. / Gustavs

14 rena tillgivenhet / rena tillgivenhet

32 Carl och Fröken Sofi / Gustav och Fröken Mathilde

33 rättigheter / rättighet

137:12 men kan / och kan

18 noter / notor

27 han skall / hon skall

36 Din /  D i n
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138:17 jag vågar det nu – Jag har begått en skändlighet, jag har stulit ett bref – det

var nödvändigt för att kunna få veta – nu vet jag – Men det är ett kaos i min

hjerna / Förlåt! / Din  //  jag  v å g a r .

[Texten på de fem sista raderna på s. 138 »det nu [---] Din» saknas i

SS 1919; att denna text etableras i SV beror på att utgivaren har bedömt att

Jenny Bonnier av misstag inte tog med den i sin renskrift 1886 – texten

utgör hela sista sidan i det aktuella brevet (p. 369 i MS); alternativet att Sg

skulle ha strukit texten i renskriften är mindre sannolikt]

139: 3 månan / månen

aldra / allra

8 månan / månen

34 Carl / Gustav

35 Sofi / ***

140: 7 Carl / Gustav

17 detta (allt) / detta – allt.

22 Din – / Din Maria

24 Vågar [---] skull.» / tisdag d – 4.de April 1876  //  Tisd. d. 4:de April 1876. /

Vågar [---] skull.»

141: 2 värre – / Tror  //  värre. – Tror

4 sjuk – för att / sjuk för att

16 smärtans / smärtornas

20 tror att jag / tror jag

142:29 ska’ / skall

143:24 Carl / Gustav

144: 2 Siri / Maria

145: 2 Herr Strindberg / Herr S.

16 stig. – Lifvet / stig. Livet

19 svagheter – om / svagheter om

22 dess namn / deras namn

27 Hastigast / E. –  //  Hastigast E. v. E.

146: 8 August / Johan

19 Carl / Gustav
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21 Carl / Gustav

24 Carl / Gustav

28 aldra / allra

147: 1 Carl / Gustav

16 Striden /  S t r i d

148: 6 segra! – / Som  //  s e g r a ! / Som

7 Carls / Gustavs

13 Augusts / Johans

27 Carl / Gustav

29 alla – och / alla och

32 morbror Carl / morbror ***

33 Carl / Gustav

34 oskyldig. Då  //  o s k y l d i g . / Då

August / Johan

149: 1 Carl / Gustav

2 Carls / Gustavs

4 Carl / Gustav

5 har han intet att försörja barnet med / har han  i n t e t  a t t  f ö r s ö r j a

b a r n e t  m e d

9 Carl / Gustav

10 August / Johan

16 Carls / Gustavs

24 och allas / och  a l l a s

28 beror mycket af / beror mycket på

33 Carl / Gustav

trösta honom, vårda honom – / trösta honom –

150: 1 stor!!!! – / Bed  //  stor!!!! – Bed

4 Siri / Maria

6 följa mig – / följa mig. –

7 Augusts / Gustavs

10 »Madame Essen» / »Madame ***»

19 Carl / Gustav
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26 glad – inte glad – men / glad – men

151: 1 ja! / jo!

16 följeslagerska – genom / följeslagerska genom

17 tillsamman / tillsammans

18 oss!!!! – / O!  //  oss!!!! – O!

22 Carl / Gustav

en heders karl / en hederskarl

25 Carl / Gustav

30 Carl / Gustav

152:  6 Carl / Gustav

11 Carl / Gustav

15 Carl / Gustav

22 April 1876 / April 1876

153:22 idag – kl. 5 / i dag kl. 5

25 Carls / Gustavs

28 Din /  D i n

154: 8 Runotar den visa / Runotar den vise

28 så att jag / så jag

155: 3 Carl / Gustav

4 Carls / Gustavs

9 Carl / Gustav

14 Dig! Vill  //  dig? / Vill

23 Carl / Gustav

26 dem! / Jag  //  dem! Jag

36 Carl / Gustav

156:10 Siri / Maria

20 det! / Jag  //  det! Jag

157:25 afsky Dig, förbanna Dig, men / avsky dig, men

158: 4 Siri / Maria

160:13 ropar Dig sitt / ropar sitt

19 slå icke / slå inte

25 snögar / snöar
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blommen / blomman

161: 3 blifva / förbliva

7 hopp! / Så  //  hopp! Så

20 betyda! / Le Pour et Le Contre  //  betyda!  L e  P o u r   e t   L e   C o n t r e

24 visor – [minss [sic] /  v i s o r  (minns

25 Langelinje! Och / Langelinie! – Och

30 Du anslår / du ändå anslår

35 mulet och annars / mulet – annars

162: 6 så länge jag / jag så länge

8 Dig! Nej / dig! – Nej

18 tjenstefolk / tjänstfolk

27 Hafvet Siri! Skrif till Ina! / Havet ***! Skriv till ***!

30 glömt! – – Jag / glömt! – Jag

163: 6 August / Johan

10 Siri / Maria

11 Siri / Maria

164: 2 sofvit!!! / Välkommen  //  sovit!!! Välkommen

5 August / Johan

16 Din – – – / Din Johan

19 August / Johan

165:21 bar / har

31 Carl / Gustav

166: 4 menniskan / människorna

9 Köpenhamn – på / Köpenhamn på

12 Carl / Gustav

30 bref – till Dig / brev till dig

167:27 fordna / forna

30 ord – återskänkte / ord återskänkte

35 ord sänd / ord – sänd

36 brott – August, min älskade / brott – min älskade

168: 3 kind – du / kind du

13 lag / lade
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22 Dig – och skänka / dig och skänka

23 bibehålla / bibehålle

31 Din Egen /  D i n   E g e n

32 signe / välsigne

169: 6 August / Johan

11 Carl / Gustav

24 den ena som den andra / den ene som den andre

32 August! August jag ropar dig – August! August! / Johan! Johan jag ropar

dig – Johan! Johan!

170: 2 tunga / tyngda

15 Siri / Maria

20 ut – – men / ut – men

23 Carl / Gustav

icke sett / inte sett

25 Edvard Bäckström / ***

27 hvad? – han / vad han

171: 1 der [!]! Akta / där (!)! – Akta

8 inte rigtig / icke riktig

9 Siri / Maria

14 dar / dagar

30 hjertligt! / hjärtligt.

[Se nedan Errata s. 109.]

31 Carls / Gustavs

172: 8 afskedstunden / avskedsstunden

10 Bäckström / ***

landet – i sommar / landet i sommar

12 förrn / förr än

19 icke Siri, annars / icke, annars

20 vigtigt! / Ser  //  viktigt. Ser

26 satt / satte

173: 1 klockan tolf / kl. 12

14 famnen! / [nästan en hel rad tankstreck] / Nu  //  famnen! – – – Nu
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25 August / Johan

174: 2 August / Johan

11 Carl / Gustav

16 Lotten / ***

25 oss, ha’ också De öfvergifvit oss  Alla / oss. Alla

27 också han Gud öfverger / också han – Gud – överger

30 Carl / Gustav

32 Mariefred. / Du  //  Mariefred. Du

175:10 och det / om det

23 Din olyckliga / Siri / Gud skydde Dig min Ende vän!  //  Gud beskydde dig

min Ende vän! / Din olyckliga / Maria

27 Carl / Gustav

28 sänd – genast / sänd genast

176:10 Siri / Maria

11 så hade / då hade

14 Carl / Gustav

18 betyda?! / Skrif  //  betyda?! Skriv

26 Jag älskar Dig! [skrivet med exceptionellt stora bokstäver; kursiverat i SV] /

Jag älskar Dig!

177:19 pussas! / Om  //  pussas! Om

178: 6 till ett / till mig ett

7 rader – sedan / rader sedan

8 som svikit / som ha svikit

11 Carl /  G u s t a v

31 ursäkter – / Min  //  ursäkter. – Min

179: 1 bevara / bevare

11 den 11 Maj Thorsdag / Torsdag d. 11 Maj

21 Carl / Gustav

180: 7 Carl / Gustav

14 Carl / Gustav

21 andra! / Statt  //  andra! Statt

33 i nåder / i nåd
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181: 5 Dig? / Förlåt  //  dig? Förlåt

6 mig – jag / mig jag

14 Carl / Gustav

16 fordna / forna

19 armar! / Gråt  //  armar! Gråt

30 August / Johan

182: 5 hvarför? Min  //  varför? / Min

11 Sofi Indebetous / Mathildes

20 August Strindberg / Johan

21 Kaptensgatan 18 /   -gatan 18

23 Svea Gardes Kasern / – – – Kasern

183: 1 tillfredställa / tillfredsställa

6 Sofies / Mathildes

7 De kunna / De kunna

11 mediet / medlet

12 fru von Essen / Fru von ***

24 handlingsätt / handlingssätt

omtanka / omtanke

30 Carl Gustaf Wrangel / Gustav

184: 8 C.G.W. / Gustav

186:12 icke! / Ni  //  icke! Ni

15 August Strindberg / Johan

21 finnes / finns

26 hvarföre / varför

187: 4 Friherrinnan Siri Wrangel / 3 Ny Adelgade Kbhavn  //  Friherrinnan ***,

3 -gade Köbenhavn

6 Hård / Gustav

10 Carl / Johan

15 Friherrinnan Siri Wrangel / (Konsul Möller) Kbhavn Nye Adelgade 3  //

Friherrinnan *** (Konsul – ) Köbenhavn  -gade 3

19 Carl / Gustav

188: 2 Carl Wrangel / Gustav
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3 fr. Khmn / från Köpenhamn

4 Siri / Maria

11 Carl / Gustav

27 Carl / Gustav

inget fel / intet fel

189: 3 Carl / Gustav

10 Betty / E. v. E.

12 före kl. 6 / före kl. 6

17 Herr S. – / Herr S.

19 Hvarföre? / Varför?

190: 1 W. / Gustav

4 hos Bys / hos ***:s

7 vanvördnad – och / vanvördnad och

12 och – – smuts – på / och smuts på

13 barn. Jag  //  barn. / Jag

15 täta sammanvaro / täta sammanvaror

17 upp. Tillstäder  //   u p p . / Tillstäder

27 Den 12/5 76. / E. – / Återsänd på samma gång detta. / W. sade att ni hade ett

bref fr henne till mig. Hvarför ej sända detta till mig?  //  Återsänd på

samma gång detta. / E. v. E. / Maria sade att ni hade ett brev från henne till

mig. Varför ej sända detta till mig. / 12/5 76.

191: 6 helvete / De  //  helvete. – De

10 Carl / Gustav

12 Carl / Gustav

15 så jag / så att jag

16 Hård / H.

19 telegrammet – om / telegrammet om

20 Carls / Gustavs

22 slarf i / slarv – i

30 hårtoffsen. / Farväl  //  hårtofsen. Farväl

32 snart! – Nu  //  s n a r t ! – / Nu

192: 1 för jag / för att jag



– TK 22 –

50

4 Din Egen /  D i n   E g e n

6 Anna och Hugo / A. och H.

10 Obs [---] hoppas. / ———— / Köpenhamn – 13 Maj –  //  Köpenhamn – 13

Maj. / Obs [---] hoppas. / ————

18 domnane [i SV: domnande] goda humör / domnande humör

20 Carls / Gustavs

21 måtte / måste

193: 9 inte Dig / icke dig

13 Carls / Gustavs

14 har både gifvit / har givit

18 beväringen – Jag  //  beväringen. – / Jag

34 väl» – / Kom  //  väl». – Kom

35 finnes / finns

194: 2 Bergakonung / Bergakung

4 Carls / Gustavs

13 Åj jo / Åjo

15 katten. / Snart  //  katten. Snart

18 Din! /  D i n !

21 Får jag be [---] 14 Maj 76. / [nytt brev:] Detta är det femte [---] bref också!

//  Detta är det femte [---] brev också. / ———— / Får jag be [---] 14 Maj

76.

Herr Strindberg / herr S.

22 eftermidd  Vi / eftermid. Vi

24 Carls / Marias

27 E. – / E. von E.

195: 2 Telegr. / Kanske  //  telegr. Kanske

6 Siri / Maria

11 jag har förbannat / jag förbannat

12 Carl / Gustav

22 Carl / Gustav

23 hos Boys / hos ***:s

196: 8 heter väl Indebetou / heter väl ***
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15 för – »icke / för »icke

17 Carl / Gustav

33 absolut – om / absolut om

197: 1 mig så får / mig får

19 länge / längre

198: 7 Carl / Gustav

14 småkräk som Lotten in de Betou / småkräk som ***

17 Nu is jag ej / Nu  i d s  jag ej

24 Carl – för / Gustav för

199: 3 tyckes / tycks

10 Carl / Gustav

21 inte vara / icke vara

25 Din Egen /  D i n   E g e n

200: 4 morgon – / Möt  //  morgon. – Möt

7 heldre / hellre

10 »fornöjelse» / »förnöjelse»

21 Carl – ! för / Gustav för

barnet! – / Jag  //  barnet! – Jag

24 henne – / Du  //  henne. – Du

25 lugn – och / lugn och

26 Carl / Gustav

27 det – om / det om

201: 4 Siri / Maria

9 Wrangel / ***

10 Nyadelsgade No 3 hos Consul Möller /  -gade N:o 3 hos Consul –

202: 3 Sthm / Stockholm

8 skulle ha rymt / skulle rymt

25 Fruntimmer! / Jag  //  fruntimmer! Jag

203: 1 Hvarföre / Varför

2 Carl / Gustav

5 August / Johan

204:23 Din /  D i n
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206: 5 S.P.Q.R. [det citerade är svårläst] / (S. P. 2 R.)

17 Love! / Ophelia  //  Love, Ophelia

22 therefore / therefor

207: 2 Andag / Annandag

12 gårdvard / gårdvar

14 Siri / Maria

16 då – skall / då skall

29 bära allt / lida allt

208: 5 Siri / Maria

6 Din / August  //  Din Johan

18 Stockholmsyndare / Stockholmssyndare

22 slottsligt / slottslikt

209: 1 garderob – går / garderob går

15 matronor / matroner

210:24 det bäst / det vara bäst

211: 6 arbete – och mycket arbete för / arbete för

12 den – och / den och

sedan fortsätta / så fortsätta

20 Edvard B / ***

23 Bonnier – (Loström numer) / Bonnier (Looström numera)

24 tisdag / Kom  //  tisdag. Kom

28 men – – au revoir / men – – – au revoir

tisdag – / Nu  //  tisdag. – Nu

31 göra – / Jag  //  göra. – Jag

35 jag is inte / jag ids inte

36 tycks / tyckes

212: 3 Din  //  Din / Maria

4 thorsdag – den 22 (tror jag) Äs – / Tisdag den 22 (tror jag)

7 Sthm / Stockholm

8 Siri / Maria

11 timma / timme

17 porten! / I  //  porten! I
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18 nedra våningen / nedre våningen

19 på hvar sida porten / på var sida om porten

213: 4 störar! / Jag  //  störar! Jag

5 nedra botten / nedre botten

19 kärngen / käringen

28 fins / finnes

214: 7 verlden som har / världen har

20 midsommardan / midsommardagen

25 Drottninggatan! / Spring  //  Drottninggatan! Spring

215: 3 dig! / Puss  //  dig! – Puss

5 Josefine / ***

14 Din / Egen / Lilla / August  //  Din Egen Lilla Johan

—————

Förteckningen återspeglar ett namnskick i SS 1919 som avviker från såväl det i MS som

det i SV (se textvol., ss. 221–222).

John Landquist har vid etableringen av texten i SS 1919 haft som förlaga Jenny

Bonniers renskrift. Det är tydligt att ett större antal personnamn, inte enbart de som Sg

ersatt med kryss i MS (jfr nedan ss. 65–68), i renskriften fått ge plats åt tre kryss och att

Sgs eget namn på flera ställen, kanske alla eller nära nog alla, i renskriften bytts ut mot

»Johan».

Landquist låter de fyra huvudpersonerna i romanen heta Johan [Strindberg], Maria

[Siri von Essen], Gustav [Wrangel] och Mathilde [Sofi In de Betou] (jfr SS 1919,

s. 231). När han – tydligen utifrån kontexten – sökt identifiera dessa fyra personer

bakom kryssen i renskriften har onöjaktigheter uppkommit. I SS 1919 etablerar han i

stället för »Edvard», som i MS avser Edvard Bäckström, »Gustav» (i förteckningen

ovan: 125:16), i stället för MS:s »August» »Gustav» (150:7), i stället för MS:s »Hård»

»Gustav» (187:6), i stället för MS:s »Carl» »Johan» (187:10), i stället för MS:s »W.»

»Maria» (190:27) och i stället för MS:s »Carl» »Maria» (194:24).

På andra textställen, där något av täcknamnen på de huvudagerande borde ha införts,

har Landquist tydligen ansett det omöjligt att identifiera personerna bakom kryssen och



– TK 22 –

54

valt att i stället låta renskriftens tre asterisker stå kvar – se i förteckningen 66:22, 66:23,

77:6, 126:7, 139:35 och 162:27.

I MS, sådant det föreligger i dag, förekommer namnet  »Matilde» på fyra ställen (i

SV: 47:14, 77:18, 124:14 och 174:15 – på det första stället emellertid utbytt mot tre

kryss). Landquist behåller namnet, uppenbarligen i tron att det avser Sofi In de Betou

(han förklarar i SS 1919, s. 231, att Sg omtalar »flerstädes två av personerna med namn,

som tydligen Strindberg själv givit dem i det sända manuskriptet [renskriften]: den

manliga huvudpersonen under namn av Johan enligt titeln i Tjänstekvinnans son och en

av de kvinnliga uppträdande som Mathilde, det namn, samma person bär i En dåres

försvarstal»). »Mathilde» är dock på de nämnda fyra textställena inte täcknamn utan

autentiskt namn på Siri von Essens moster Mathilde In de Betou.
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Beskrivning av originalmanuskriptet (inklusive det
sedermera utmönstrade första kapitlet)

Sedan Jenny Bonnier använt MS – ett urval brev jämte titelomslag och nio omslag med

kapitelrubriker, kanske också tre blad med avdelningsrubriker (jfr nedan ss. 56–57; de

tre bladen räknas härnedan till MS) – som förlaga för sin renskrift återsände Albert

Bonnier MS till Sg den 8 november 1886. Det förblev sedan i Sgs ägo fram till hans

död.

(Det manuskript till Han och hon som Bonniers förlag inköpte av Sg den 13 maj

1887 med rätt, under vissa förbehåll, att ge ut det bör ha utgjorts av Jenny Bonniers

renskrift; se Brev 6, s. 297. Förmodligen är det också denna renskrift som dessförinnan

varit hos andra förläggare; jfr textvol., ss. 230–232.)

Omkring 31 augusti 1896 sände Sg från Österrike till Torsten Hedlund »en packe

bref att förvara» (Brev 11, s. 308); rimligen var det fråga om Han och hon-breven (jfr

Brev 11, s. 310, not 1). Att så var fallet styrks av en text på ett i Han och hon-materialet

på KB (SgNM D 68) bevarat omslag, på vilket någon, troligen Hedlund, med blyerts

skrivit »Den 15/9 1896. / Från Aug. Strindberg att lämnas oöppnadt till vidare» och

sannolikt Sg med blåpenna »Siri Sg / och / August Sg.» (se nedan s. 89) – omslaget

torde ha omslutit de hos Hedlund deponerade breven. Sg återfordrade depositionen den

1 november 1900 av Hedlund (Brev 13, s. 326). Omslagets framsida avbildas som

dok. nr 22:1.

I en förteckning, bevarad på KB, över kvarlåtenskapen efter Sg har Vilhelm

Carlheim-Gyllensköld fört upp som en post »Korrespondens / mellan S.W. och Aug Sg.

[Igenlackade af Hans Strindberg med hans sigill, och försedda med hans påskrift i

blåkrita: ’Omslaget öppnadt af / H Strindberg den 8/11 1912 / Brefven / [oläsl.]’». De

första orden (»Korrespondens / mellan S.W. och Aug Sg.») återfinns skrivna av Sg på

en (tydligen ur ett brunt kuvert) utklippt pappersfyrkant, bevarad i Han och hon-

materialet på KB (se nedan s. 89). Pappersfyrkanten avbildas som dok. nr 22:2.

MS kom att från 1914 ingå i Nordiska museets Strindbergssamling, sedan 1922

deponerad på KB.
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MS beskrivs i det följande sådant det föreligger i dag på KB men utan att de inslag som

tillkom i samband med Sgs redigering av MS redovisas – för dessa Sgs ingrepp i MS

redogörs i stället i »Strindbergs redigering av originalmanuskriptet (inklusive det

sedermera utmönstrade första kapitlet)» nedan ss. 63–89.

Dåvarande riksbibliotekarien Oscar Wieselgren gick 1934 på KB igenom materialet.

Han ersatte därvid de ursprungliga nio kapitelomslagen och titelomslaget (både

kapitelomslagen och titelomslaget har dock bevarats; likaså är de tre bladen med

avdelningsrubriker bevarade) med nya sådana; handstilen på dessa är Wieselgrens.

Huruvida MS vad gäller brevens ordningsföljd och annat har bevarats fullt intakt sedan

det utgjorde förlaga för Jenny Bonniers renskrift 1886 eller om det rekonstruerades av

Wieselgren 1934 med hjälp av SS 1919 eller om enstaka brev tillkommit, uteslutits eller

bytt plats efter 1934 låter sig inte avgöras.

Skilt från brevmaterialet ligger nu ett konvolut innehållande ett titelomslag och nio

omslag med kapitelrubriker (dvs. de tio av Wieselgren kasserade omslagen) samt tre

blad med avdelningsrubriker.

Titelomslaget utgörs av ett blad, vikt på mitten, i formatet ca 23 × 36,5 cm av kraftigt

papper med vattenstämpel i form av parallella linjer. På omslagets framsida har Sg

skrivit med brunsvart bläck »Han och Hon. / (En själs utvecklingshistoria: 1875–76)».

Understrykningen är gjord med en våglinje. Sidan, som i januari 1998 blyertspaginerats

A1, avbildas som dok. nr 22:3.

De nio omslagen med kapitelrubriker utgörs av vikta blad av samma sorts papper och

format som titelomslagets. Tre av dem saknar sin andra halva. På omslagsframsidorna

har Sg med samma bläck som titelsidans skrivit kapitelnummer och kapitelrubriker samt

nedanför dessa med blåpenna numren på de brev som skulle ingå i resp. kapitel: »Cap.

I. / Konsten att bli Författare. / 1–3.», »Cap: II. / Under Askan. / 4–10.», »Cap III. /

Misslyckad Flykt. / 11–13.», »Cap IV. / Smolk. / 14–26.», »Cap V. / Det Brinner! / 27–

39.», »Cap VI. / I Ljusan Låga. / 40–45.», »Cap VII. / Män af Ära. / 46–68.», »Cap

VIII. / Skilsmessa. / 69–86.» och »Cap IX. / Vackert Väder. / 87–92.» Alla

understrykningar är gjorda med våglinjer. Omslagens framsidor har 1998

blyertspaginerats A2–A10. En av sidorna, A2, avbildas som dok. nr 22:4.
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De tre bladen med avdelningsrubriker utgörs av omslag (samma papperssort, samma

storlek och samma sorts bläckskrift som titelsidans) som sedan förlorat sin andra halva;

alternativt har bladen aldrig haft en andra halva. På rectosidorna – de har 1998

blyertspaginerats A11–A13 – har Sg skrivit »Före.», »Under.» och »Efter.».

Understrykningarna är gjorda med våglinjer. En av sidorna avbildas som dok. nr 22:5.

De i MS ingående breven är till övervägande del (95 av 102) skrivna på brevark (ibland

halverade) i kvartoformat vikta så att fyra sidor i ungefärligt format 13 × 21 cm

uppkommit (formatet kan variera något); sidorna är normalt linjerade. Papperet i breven

är av skiftande sort. Breven har med några få undantag skrivits med vanligt (numera

mörkbrunt, brunsvart eller mörkviolett) bläck.

I nedanstående förteckning noteras endast avvikelser ifråga om brevpapper (dvs.

annat slags papper än det som använts i flertalet brev) och skrivmaterial (dvs. avvikande

bläck). Först anges sida och rad i SV, därefter sida i MS. Dessa sid- och radangivelser

avser resp. brevs början.

249:17 / 1 Textavsnittet fr o m »’Unge» (254:3/32) t o m »olycklig’!’» (254:27/32)

finns på ena sidan av ett blad (format ca 21,5 × 35 cm) av tjockt papper.

Bladet har Sg åstadkommit genom att låta det ena av två utklipp ur en

handskriven text obetydligt överlappa det andra och så fästa utklippen

vid varandra med lack. Texten på bladets versosida – den handlar om

skådespelarkonsten – är överkorsad med blåpenna. I rectosidans övre

vänstra hörn har Sg med rödpenna skrivit ett lokaliseringstecken följt av

»Bilaga! läses vid femte kapitlet». Rectosidan avbildas som

dok. nr 22:6.

259: 6 / 34 Brevet är sönderrivet men har lagats med hjälp av schweiziska och

franska frimärken. Första sidan avbildas som dok. nr 22:7.

12:15 / 65 »Herr Strindberg» (12:16) står snedställt över annan text upptill på

p. 65. »Ina har fått Ert bref – tack för att Ni lemnar bort absinthen! – »

(14:1–2) är skrivet på tvären i vänstra marginalen på p. 68 och »Tro inte

hvad den stygga flickan säger – hon hvarken är eller får vara död för Er

– » (14:3–4) på tvären över annan text från högra kanten av p. 66.
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18:17 / 81 Till brevet är bilagd den teckning som återges på s. [5] och

kommenteras på s. [6] i textvol.

28: 3 / 104 Efter »Sehen Sie nur!» (29:22/106) finns inklistrat med lack en utklippt

fyrkant av ett kuvert med finskt frimärke och poststämplarna »FRÅN

FINLAND» och »STOCKHOLM 21/9 1875». Sidan med frimärket

avbildas som dok. nr 22:8.

48: 1 / 147 Efter »vid» (48:4/147) har ett personnamn klippts bort; i den därvid

uppkomna luckan finns (på det underliggande papperet, p. 148) tre kryss

ritade med blåpenna. Se dok. nr 22:9.

52:10 / 158 Till brevet är bilagt det Mäster Olof-kort som finns avbildat som

titelillustration i SV 5. Efter »Dem» (52:22/158) har Sg nederst på

brevsidan skrivit »skall». Se dok. nr 22:10.

55: 2 / 164 Brevet är trasigt; delar av texten saknas; se dok. nr 22:11.

68: 3 / 197 Brevet är skrivet med blyerts.

70: 2 / 202 Nederst på p. 207 finns en struken upp och nervänd text: »vänner som

Ni och som jag är så rädd om och som jag blir så orolig för. Låt mig

bara få ett par ord af Dig och jag skall strax vara hos Er sjelf!»

76:16 / 215 I övre vänstra hörnet av brevets första sida har en död fjäril varit fastsatt

med lack ovanför en tecknad blomma. Större delen av brevtexten

(fr.o.m. »Jag uttrycker mig» t.o.m. »frisk luft») är överkorsad med

samma slags bläck som det i brevtexten. Se bild 16 i textvol. Fjärilen,

som lossnat och blivit trasig, lades 1998 av Margareta Brundin, KB, i ett

genomskinligt kuvert som bifogades brevet. Kuvertet med fjärilen

saknades vid en genomgång av MS i oktober 2005.

98: 3 / 271 Överst på brevets första sida står skrivet med blyerts med annan handstil

än Sgs »[12.3.1876]». Se bild nr 10 i textvol. och dok. nr 22:12.

107:24 / 291 Brevet är sönderrivet men har lagats med hjälp av schweiziska och

franska frimärken. »Här sänder jag dig en kyss på din panna – den är

ren tag den! –» (110:1–2) är skrivet på tvären i vänstra marginalen på

p. 296, »Han har gifvit dig rättighet att skrifva till mig! – Skrif!! – »

(110:3–4) och »O! missförstå mig icke!!! – » (110:5) på tvären i vänstra
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marginalen på p. 295 resp. på tvären i vänstra marginalen på p. 294. Se

bild nr 11 i textvol.

119:17 / 320 Överst på brevets första sida har Sg skrivit med rödpenna »Läs detta

först!!!» och strukit under med bläck, tydligen med samma sorts bläck

som det i brevtexten. Sidan avbildas som dok. nr 22:13.

123: 1 / 327 De tre visitkorten är inneslutna i ett kuvert på vilket någon antecknat

med blyerts »Tre visitkort.» och Sg med blyerts »Explosionsdagen. Svar

på Carls tre uppmaningar att besöka henne. den 24e Mars.» Visitkortens

tryckta text är »AUGUST STRINDBERG, e.o. Amanuens i Kongl.

Biblioteket.» Se bild nr 13 i textvol.

127:22 / 340 »Tro på mig, jag är stark och vet hvad som är till allas vår nytta.»

(128:24–25) är skrivet på tvären i vänstra marginalen på p. 346.

131:10 / 354 »Kom till mig i morgon eftermiddag, så vi få talas vid innan vi gå till

Din syster – och kunna vara ämabla äfven en gång hos dem – »

(134:16–18) är skrivet på tvären i vänstra marginalen på p. 361.

134:20 / 362 Brevet, som har konceptkaraktär, är skrivet på ett blad av ganska tjockt

papper i formatet halv folio. Siri von Essens kommentarer (i SV

etablerade som noter, s. 136) till det Sg skrivit finns som inskott i

löpande text och i marginalerna till pp. 362 och 363. I första sidans övre

högra hörn har Siri von Essen skrivit »Kom hit idag kl. ½5 så följs vi åt

sedan – ». Brevet avbildas som dok. nr 22:14.

138: 7 / 367 Efter »(3 stycken)» (138:6 i SV) följer i MS ett brev (nr 54) från Siri

von Essen till Sg, ej tryckt i SS 1919 och SV. Brevet är skrivet på

olinjerat ganska kraftigt papper, vikt så att fyra sidor i formatet

10,5 × 17 cm uppstått – endast en av sidorna har tagits i anspråk av

texten.

139: 1 / 370 I övre vänstra hörnet av brevets första sida är skrivet på snedden: »Läs

det här först Det andra är föga viktigt.»

140:24 / 374 »Vågar jag låta dig läsa detta!?! / ’Förlåt mig för min kärleks skull.’»

(140:24–25) är skrivet på snedden i övre vänstra hörnet av första sidan.

»Jag skulle tro att det är något nytt!» (142:22–23) är tillfogat som

asterisknot på tvären i vänstra marginalen på p. 378.



– TK 22 –

60

143: 5 / 380 Efter »qvinnodjefvul!» (143:18) finns på p. 381 en bläckteckning med

texten »Puss!!», teckningen och texten överstrukna med blåpenna. Se

bild 17 i textvol.

145: 1 / 384 »Tänk på hennes sjuklighet och hennes medellöshet, och hvilken

skandal! Vi härda ingen ut» (145:31–32) är skrivet på tvären i vänstra

marginalen på p. 384. Se bild nr 14 i textvol.

189:17 / 390 »W. sade att ni hade ett bref fr henne till mig. Hvarför ej sända detta till

mig?» (190:30–31) är skrivet på tvären i vänstra marginalen på p. 401.

154: 2 / 414 »jag kan störta hans framtid – och det gör jag om han är en ovärdig! Jag

är oåtkomlig för hans hämd – / Din trognaste vän och / den Ende som

älskar Dig af / hela sin själ och som / Du kan trygga Dig till då / alla

öfverge Dig!» (155:36–156:7) är skrivet på tvären över annan text från

högra kanten på p. 417.

163: 8 / 435 Brevet är skrivet på ett blad av olinjerat gulaktigt papper i ungefärligt

format 18 × 22 cm; nederkanten är ojämn. Texten har skrivits med bläck

med undantag av »På morgon kl 4» (164:1), »Vänd!» efter »August»

(164:5) och textavsnittet fr.o.m. »På tåget» (164:6) t.o.m. »lilla vän?»

(164:14) som skrivits med blyerts. Till brevet är bilagt ett litet kuvert, på

vilket Sg skrivit med blyerts: »Från Catrineholms Jernvägsstation

3e Maj 76 / Dit jag följde Siri då Carl emot löfte uteblef från stationen.»

Brevet har legat i kuvertet, som varit igenlackat. Brevet avbildas som

dok. nr 22:15.

170:13 / 453 I anslutning till texten »Efter du inte hyser» etc. (172:15–17) har Sg på

p. 457 med en rostagg fäst en hårlock i brevpapperet. Hårlocken och

rostaggen ligger nu i ett bilagt genomskinligt kuvert inlagt av Margareta

Brundin, KB, 1998. På samma brevsida har Sg ritat ett självporträtt. Se

bild nr 18 i textvol. som återger locken på dess ursprungliga plats.

174: 1 / 461 »Det är sant! – Din corespondense till Göteborg! – skall den vara Dig

ett hinder i vägen att komma? Du vet ju alltid ändå ämnet – och söker

det ej för tillfället, således kan Du skrifva det här! och afsända det till

Hugo! Det är omöjligt att icke han ville kuvertera det och sända af det

till Göteborg – du måste således inviga honom häri – men han håller ju
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af Dig – låt honom veta att jag är olycklig och behöfver Dig – »

(175:30–176:5) är skrivet på tvären över annan text från vänstra kanten

på p. 466 och »En innerlig kyss!!!» (176:6) på tvären i högra

marginalen på samma sida.

176: 8 / 467 »Jag älskar Dig!» (176:26) är skrivet med exceptionellt stora bokstäver

på p. 468. Efter »alltihop!» (177:12) har Sg på p. 469 gjort en

bläckteckning, ett självporträtt. Se bild nr 19 i textvol. och

dok. nr 22:16.

178: 1 / 471 »Tack för hårtofsen – Jag har luggat den – men längtar grufliga att få

lugga de öfriga toffsarne de som sitta qvar på hufvudet. Jag skref nog

till Dig må du tro förut – innan det första bref du fick – men de brefven

voro så förtviflade att jag ej ville afsända dem – » (179:4–9) är skrivet

på tvären i vänstra marginalen på p. 473 med fortsättning i högra på

p. 472, i vänstra på p. 472 och i vänstra på p. 471.

179:11 / 474 Nederst på p. 478 efter »i tid!» (181:15) står upp och nervänt orden

»Aqvarellmålare endast.». På p. 479 finns ett antal blyertsteckningar

och på tvären i högra marginalen en kommentar skriven med bläck, »Se

icke på dessa gubbar; de voro ritade förut, jag hade intet annat papper!».

Sidan avbildas som dok. nr 22:17.

187: 1 / 492 Blankett med tryckt text »Telegrafstation [bild] Kjöbenhavn. /

TELEGRAM No.  / Indleveret i      den      187  .    T.    M.

Form./Efterm.». Den handskrivna texten är inte originalets (detta har

tydligen behållits på telegrafstationen) utan är (blå)kopietext.

Telegrammet avbildas som dok. nr 22:18.

187:12 / 494 Samma slags tryckta blankett och samma slags (kopie)text som ovan

187:1/492.

192:10 / 504 »Obs – jemt 2 månader – Idag underskrefs papperen. Skall det ha’ något

att betyda!?! Bra – ska vi hoppas.» är skrivet på snedden i övre vänstra

hörnet på brevets första sida.

198: 2 / 517 Ur brevarket pp. 517–520 har en fyrkantig bit av papperet varit

bortklippt med påföljd att pp. 519 och 520 företett textbortfall.

Pappersbiten är bevarad och har i januari 1998 löst återinfästs av KB:s
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konservator, enligt en notering på en bifogad kopia av brevarket. Texten

som varit bortklippt på p. 520 lyder: [struken text:] »Jag har gjort

bekantskap med två förtjusande danska herrar som jag bjuder till att

tjusa till så godt sig göra låter – Kokettera måste jag, om än» [ej struken

text:] »aldrig så lite! – men kanske det inte tar! – hå! hå! Man får väl

trösta sig ändå! – !». Den samtidigt bortklippta texten mittför på p. 519

lyder: »bedt henne behålla stämningen så länge som möjligt – / —— /

Jag ger gummorna katten men skall väl bo i helfvetet ändå fast jag

tänker ställa mig fullt oberoende – Du kommer till mig (ej till dem) Jag

hyr».  Se dok. nr 22:19.

201: 6 / 527 Samma slags tryckta blankett och samma slags (kopie)text som ovan

187:1/492.

202: 3 / 529 Dikten »Lad det sne over Havet» (203:6–204:18) är ett urklipp ur Ny

Illustrerad Tidning nr 9 1869 vilket bifogats brevet.

208: 9 / 540 »I brist på munnen kysser man papperet!!!!!!» (212:5) är skrivet på

tvären i högra marginalen på p. 551.
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Strindbergs redigering av originalmanuskriptet (inklusive
det sedermera utmönstrade första kapitlet)

Sgs tillvägagångssätt då han iordningställde MS beskrivs i avsnittet »Strindbergs

redigering av breven» i textvol., ss. 235–244. Härnedan ges en mer detaljerad

redogörelse för de ingrepp i MS som Sg gjorde med blåpenna, rödpenna, blyerts eller

(avvikande) bläck.

Ett antal mycket svaga understrykningar inklusive en anteckning i marginalen med

blå- och rödpenna i fyra av Siri von Essens brev (»31 aug 75», 24:1–27:11; »torsdag

kväll – mars 10; 76», 79:1–81:20; »Måndag [---] 16 mars 76», 81:22–97:30; »15 maj»,

198:2–199:27), som Sg förmodligen gjort vid något tillfälle när han i efterhand velat

analysera Siris känslomässiga reaktioner vid tiden för det wrangelska äktenskapsdramat,

har bedömts sakna relevans för textetableringen i SV och redovisas därför inte.

Markeringarna torde ha tillkommit så att Sg vid en hastig genomläsning strukit för

sådant som han funnit anmärkningsvärt; sannolikt har detta skett före eller i samband

med redigeringen av breven. I varje fall måste Sg ha gjort dessa markeringar någon

gång innan han sände MS till Bonniers 1886. Den första av dem – under de båda orden

»större tyngd» (26:20/101) – har nämligen slagit igenom i SS 1919, i motsats till

understrykningarna längre fram i MS. Tydligen har Jenny Bonnier, när hon renskrev

MS, till en början inte insett dessa understrykningars speciella karaktär men senare

kommit underfund med den och då upphört att införa dem i renskriften. Det är också

tänkbart att hon fört in flera understrykningar i renskriften men att de därefter strukits i

denna av Sg.

I. Numrering av breven

Breven i MS är numrerade av Sg från 1 till 92. Vissa oregelbundenheter i nummersviten

föreligger dock. Sg har under redigeringsarbetets gång gjort justeringar i

nummerföljden, tydligen i samband med att brev mönstrats ut eller tillkommit eller

placerats om. Avvikande piktur på sina ställen ger vid handen att också någon annan

(eller några andra) har varit inne i (den nuvarande) numreringen av breven.
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I MS, sådant det föreligger i dag, är breven numrerade enligt nedanstående. Inom

parentes ges sid- och radhänvisning till brevens början i SV. Om ej annat anges har

numreringen gjorts med blåpenna. Även ändringar av siffror och de pennsorter som

därvid använts redovisas. När handstilen är någon annans än Sgs påpekas detta.

1) (249:17), 2) (259:6), 3) (261:26), 4) (7:3), 5) (12:15), 6) (14:6), 7) (15:1), 7 bis.

skrivet med blyerts av annan hand (18:18), 8) (22:20), 10) tidigare »8)» skrivet och str

med blåpenna (24:1), 11) (28:3), 12) (32:18), 13) (37:7), 14) (42:16), 15) (44:22), 16)

(46:7), 17) (47:2), 18) (48:1), 19) (48:12), 20) (49:4), 21) (50:2), 22) (50:13), 23)

(51:11), 24) (52:10), 25) (54:1), 26) (55:2), 27) (57:3), 28) (63:2), 29) (65:7), 30)

(66:11), 31) (68:3), 32) (69:1), 33) tidigare »34)» skrivet och str med blåpenna (70:2),

34) (74:1), 35) tidigare »29)» skrivet med blåpenna och str med rödpenna samt »33)»

skrivet och str med blåpenna (75:14), 36) (76:6), 37) (76:16), 38) (78:2), 39) (79:1), 40)

(81:22), 41) (98:3), 42) (107:24), 43) (110:7), 44) (112:20), 45) (116:17), 46) (119:17),

47) (122:3), 47a skrivet med blyerts av annan hand (122:12), 47b. Tre visitkort. skrivet

med blyerts av annan hand (123:1), 48) (123:16), 49) (125:1), 50) (125:23), 51) a)

(127:22), 51b) tidigare »57)» skrivet och str med blåpenna (131:10), Hör till 51b.

skrivet med blyerts av annan hand (134:20), 52) 53) (136:9), 54) (före 138:8, på ett brev

som ej har tryckts i SS 1919 och SV), 55) (138:8), 56) (139:1), 57) (140:24), 58a)

(143:5), 58) b) (144:2), 59) a) (145:1), 59) b) (146:2), 60) (189:17), 61) (150:12), 62)

(före 151:21, på ett brev som ej har tryckts i SS 1919 och SV), 62) 63) (151:21), 64)

(152:22), 65) (153:21), 66) (154:2), 67) (156:9), 68) (194:21), 69) 70) (158:3), 70)

skrivet på tillhörande kuvert (163:8), 71) (164:18), 71b) skrivet med blyerts; tidigare

»84)» skrivet med blåpenna och str med blyerts (166:9), 72) (169:2), 73) skrivet med

blyerts; tidigare »75)» skrivet med blåpenna och str med blyerts (170:13), 74) skrivet

med blyerts; tidigare »76)a)» skrivet med blåpenna och str med blyerts (174:1); 75)

skrivet med blyerts; tidigare »74)» skrivet med blåpenna och str med blyerts (176:8),

76) a) skrivet med blyerts; tidigare »73)» skrivet med blåpenna och str med blyerts

(178:1), 76b) (179:11), 77) (182:1), 78) a) (182:23), 78b) (184:10), 78c) på telegrams

baksida; tidigare »82)» skrivet och str med blåpenna (187:1), 78d) på telegrams baksida;

tidigare »83)» skrivet och str med blåpenna (187:12), 79) (188:2), 80) a) (191:2), 80b)

(192:10), 80c) tidigare »85)» skrivet och str med blåpenna (195:2), 81) 82) 83) 84)
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(198:2), 85) (200:2), 86) på telegrams baksida (201:6), 87) (202:3), 88) (204:20), 89)

(205:2), 90) (207:2), 91) (208:9), 92) (212:7)

Förutom de av annan hand med blyerts gjorda noteringarna 7 bis, 47a, 47b och »Hör till

51b» kan också blyertsnumreringarna 71b, 73, 74, 75 och 76a vara någon annans. Det

skulle i så fall kunna betyda att samtliga blyertsanteckningar har införts av annan hand.

II. Utbyten av namn mot kryss (asterisker), pronomina eller annat namn

Sg ersatte ett antal personnamn i breven med tre kryss. Avsikten var framför allt att

kamouflera autentiska namn som förekom i breven i brevromanen (se textvol., ss. 220–

222). På två ställen bytte han i stället ut personnamnen mot pronomina och på ett ställe

mot ett annat namn. Han ersatte dessutom två geografiska namn med ett kryss och ett

tidningsnamn med tre kryss. Med kryssen i MS avsåg Sg säkerligen asterisker

(upphöjda över raden) i trycket.

Det sammanlagda antalet utbyten i MS av personnamn mot kryss är 76. Utbytena har Sg

i början av MS gjort tämligen regelmässigt, så småningom dock glesare och mot slutet

av MS inte alls. Ingreppen fördelar sig enligt följande (först tas det utmönstrade första

kapitlet upp; därefter de följande åtta kapitlen med den numrering de har i TR; inom

parentes anges det antal utbyten av autentiska personers namn – inbegripet

namnförkortningar, namninitialer och smeknamn – som hade varit naturligt för Sg att

göra i enlighet med den princip han valt för namngivningen): i det utmönstrade första

kapitlet har 4 (av 4 möjliga) bytts ut, i kapitel I 20 (av 32), i kapitel II 24 (av 38), i

kapitel III 12 (av 22), i kapitel IV 14 (av 37), i kapitel V 0 (av 12), i kapitel VI 2 (av

86), i kapitel VII 0 (av 92) och i kapitel VIII 0 (av 21).

Följande förteckning upptar de 76 personnamn som Sg ersatte med kryss. Inom

parentes ges sid- och radhänvisning till SV. Även textpartier som inte är strukna i MS

men som trots det saknas i SS 1919 (sannolikt därför att Sg strukit i Jenny Bonniers

renskrift; se nedan ss. 90–92) uppmärksammas. Om ej annat anges har Sg gjort

ändringarna med blåpenna.
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Wrangel (249:19)

Ina F (ä t »Mlle xxx») (253:5)

August Strindberg (259:4)

August Strindberg (263:30)

F (8:7)

F:s (8:15)

F. (8:26)

Forstén (8:28)

Ida Basilier (ä t »Fröken xxx») (8:28)

F. (8:32)

F. (9:32)

August Strindberg (11:19)

Ina (med blåpenna och rödpenna) (12:5)

Ina (13:25)

Siri Wrangel (13:35)

Ina (14:1)

W. (14:6)

August Strindberg (i ett vare sig i SS 1919 eller SV tryckt textavsnitt) (4:24, efter

ordet »bateau»)

August Strindberg (18:3)

F. (20:32)

L. (21:2)

L. (21:6)

August (22:18)

August Strindberg (23:26)

Ina (31:31)

Lange (31:31)

Sbg (31:32)

August Sbg (37:5)

F. (41:27)

L. (41:29)

Stråle (med mörkare bläck än det »Stråle» skrivits med) (44:27),
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August Sbg (med mörkare bläck än det »August Sbg» skrivits med) (46:5)

Siri (46:24)

Carl (46:24)

Matilde (med rödpenna) (47:14)

August Strindberg (med blåpenna och rödpenna) (47:22)

[bortklippt namn] (48:4)

August (48:10)

Fiffi (48:18)

S.W. (48:27)

Stråle (49:8)

August Strindberg (49:25)

S.W. (50:8)

August Sbg (51:5)

August (52:8)

Stråle (52:14)

August Sbg (53:24)

August Sbg (54:31)

Ina Lange (57:3)

Ina (med rödpenna) (59:1)

Ina (60:23)

Hartman (62:19)

Almlöf (62:19)

Lange (62:29)

August (65:5)

Edvard Bäckström (65:11)

S.W. (66:9)

E. Bäckström (66:12)

Sofi (67:1)

August (67:5)

Siri Wrangel (68:23)

Siri Wrangel (69:33)

Sofi (70:27)
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Sofi (71:26)

August Strindberg (73:27)

Aug. Strindberg (76:4)

Carl Gustaf Wrangel (76:13)

Carl (77:6)

Sofi (77:7)

August Strindberg (77:32)

Siri Wrangel (78:18)

Fiffi (78:19)

Siri Wrangel (81:19)

Fiffi (92:18)

Sofi Indebetou (126:7)

August Sbg (127:17)

I två fall har Sg, som redan påpekats, dessutom bytt ut personnamn mot pronomina och

i ett fall mot annat namn: Carl mot han (13:3) och Ina mot »henne» (13:11), båda

ingreppen gjorda med blåpenna, samt August mot Johan (40:25), det senare ingreppet

gjort med rödpenna och blåpenna. Slutligen har han strukit ett personnamn med

rödpenna och blåpenna: Ina min flicka ä t Min flicka (59:27).

Med ett enda kryss (som i SS 1919 blivit versalt X) har Sg ersatt två geografiska namn,

Jyväskylä (med blåpenna) (8:30) och Willingö (med blåpenna och rödpenna) (12:15).

Ett tidningsnamn har ersatts med tre kryss (som i SS 1919 blivit tre asterisker): D.N.s

(med blåpenna) (66:17).

III. Anteckningar till stöd vid redigeringen

I breven i SgNM D 68 från perioden mars–juni 1876 finns ett tjugofemtal noteringar –

nästan uteslutande gjorda med blyerts – som säkerligen inte varit avsedda för trycket

utan som Sg gjort för eget bruk endast.
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När noteringarna kommit till är något osäkert. Man torde kunna förutsätta att flertalet

gjorts innan eller i samband med att Sg iordningställde MS till Han och hon –

anteckningar av detta slag har säkerligen gjort tjänst åt honom som stöd vid

selekteringen och kronologiseringen av brevmaterialet. Det kan dock inte uteslutas att

flera av dem härrör från senare tillfälle(n). Ett exempel, värt att nämnas, på att Sg gjorde

sådana anteckningar också senare är att bland ett tjugotal anteckningar av samma slag i

det bevarade brevmaterial 1875–76 som Sg inte utnyttjade (se nedan ss. 78–87) finns en

notering – i Siri von Essens brev till Ina Lange 11 april 1876 (dok. nr 22:47) – som Sg

måste ha gjort 1898 eller senare, han känner nämligen i denna till makarna Langes

skilsmässa detta år. (Anteckningen »numera Rådman» om »Hård», dvs. August Hård af

Segerstad [1834–1901], i brevet till Siri von Essen 153:28 ger däremot ingen hållpunkt

för en datering; Segerstad blev rådman 1884.) En anteckning i Ockulta dagboken, också

värd att nämnas, visar att Sg julaftonen 1900 hade breven framme till beskådande:

»Ensam hemma; läste min korrespondens med Siri Wrangel; och fann mycket underliga

saker åren 1875, 76» (OD p. 127). Han har dock inte noterat om han vid detta tillfälle

gjorde anteckningar i breven.

Med en handfull undantag har noteringarna av stödkaraktär inte återgivits i SS 1919

och därför inte heller i SV. (Angående undantagen se nedan ss. 70–71.) De redovisas

här, även sådana som Sg sedan strukit (123:16/331, 125:23/336 och 208:10/540). Dessa

blyertsdateringar, som Sg strukit med blåpenna, har med all sannolikhet – det gäller

också snarlika blyertsdateringar som Sg låtit stå kvar – tillkommit i anslutning till hans

redigering av breven med röd- eller blåpenna, dvs. innan han översände MS till Jenny

Bonnier 1886.

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

blyerts använts anges detta.

98: 3 / 271 e »Förlåt!!!!!», nedanför: Strax efter 13e Mars 76 (se dok. nr 22:12)

107:25 / 291 f »Benedictus-dagen», ovanför: (21 Mars 1876) (med bläck)

119:18 / 320 f »Jag måste», ovanför: Till Carl privat Den 24 Mars. (se dok. nr 22:13)

122: 3 / 324 f »Låt allt», ovanför: Från Carl W till August Sg efter deklarationen.

122:14 / 325 e »Carl.», nedanför: d 24 Mars 1876
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123: 1 / 326 på ett omslutande kuvert: Tre visitkort. (annan handstil än Sgs) /

Explosionsdagen. Svar på Carls tre uppmaningar att besöka henne. den

24e Mars.

123:16 / 331 f »Älskade», ovanför: Strax efter 13e Mars 76 (med blyerts, sedan str

med blåpenna)

125:23 / 336 f »Tisdag», ovanför: Strax efter 13e Mars 76  (med blyerts, sedan str

med blåpenna)

136: 9 / 364 e »fredagen)»: 7 April 76

138: 8 / 367 f »Det ser ut», dvs. på det ställe i SS 1919 som det otryckta brevet nr 54

i MS borde ha erhållit om det hade blivit tryckt i förstaupplagan; under

brevets underskrift »E. v E.» (p. 367): Fru E v. Essen / Siris mor.

151:19 / 405 e »resa! –», dvs. på det ställe i SS 1919 som det otryckta brevet nr 62 i

MS borde ha erhållit om det hade blivit tryckt i förstaupplagan; överst

på brevets första sida (p. 405): Mars 76

153:22 / 413 e »Hård»: x)

153:28 / 413 e »Din», nedanför: x) Advokat. Auditör vid Svea Garde (numera

Rådman)

156: 9 / 418 f »Söndag», ovanför: Omkr. 13e Mars (med blyerts, sedan str med

blyerts) / Efter Kristihimmelfärdsdag

194:27 / 421 e »E. – », nedanför: Siris mor.

194:28 / 421 e »Den 14 Maj 76.», nedanför: Obs; den 14 Maj.

158: 3 / 422 f »Den tredje», ovanför: Då Siri reste till Köpenhamn att fullborda

skilsmessan.

163: 8 / 434 på ett kuvert som omslutit brevet: Från Catrineholms Jernvägsstation /

3e Maj 76 / Dit jag följde Siri då Carl emot löfte uteblef från stationen.

164:18 / 437 e »Köpenhamn d – 5 – »: 76

176: 9 / 467 e »Maj. 76.», nedanför: Till Köpenhamn.

182: 1 / 480 f »Besvara», ovanför: Till Carl då Siri skref upp från Köpenhamn och

beklagade stämningens uteblifvande

184:10 / 486 f »Kongl.», ovanför: Till Carl, då Siri var i Köpenhamn.

191: 3 / 500 e »(på qvällen)»: 76

202: 3 / 529 f »Sthm», ovanför: Vid Siris hemkomst från Köpenhamn
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205: 2 / 533 f »Himmeln», ovanför: Fru v E. Drottninggatan 44

207: 2 / 537 f »Andag», ovanför: Fru Siri v Essen.

208:10 / 540 f »Min!», ovanför: 23 Juni 1876. (med blyerts, sedan str med blåpenna)

Av dessa noteringar har de tre första, 98:4/271 »Strax efter 13e Mars 76», 107:24/291

»(21 Mars 1876)» och 119:17/320 »Till Carl privat Den 24 Mars», samt den femte,

122:14/325 »d 24 Mars 1876», återgivits i SS 1919. Endast delvis återgiven där är den

sjätte noteringen, 123:1/326 »Tre visitkort. / Explosionsdagen. Svar på Carls tre

uppmaningar att besöka henne. den 24e Mars.», varav »(Tre visitkort den 24 Mars.)»

tagits med.

Att dessa noteringar finns med i SS 1919 torde kunna förklaras med att Jenny

Bonnier, när hon gjorde sin renskrift, först inte insåg dessa noteringars speciella

karaktär och att hon, när hon förstått denna, upphörde att föra in detta slags

anteckningar. Alternativt har i renskriften funnits flera noteringar införda, som

emellertid struktis där av Sg.

—————

Av anteckningar upptagna i förteckningen nedan (över »Övriga ingrepp» etc.) kan

någon eller flera – t.ex. 12:15/65, 22:21/90, 32:18/114 eller 187:22/494 – ha haft samma

karaktär av notering som Sg egentligen gjort för eget bruk, ej för trycket, men som

återgivits i SS 1919.

IV. Övriga ingrepp (tillägg, ändringar och strykningar)

Det brevmaterial som Sg ställde samman till MS för Han och hon redigerade han nästan

uteslutande med rödpenna och blåpenna. Av ingreppen utgörs den övervägande delen av

strykningar. För tendensen i dessa redogörs i textvol. på ss. 240–242. Här förtecknas

alla »Övriga ingrepp». Först anges sida och rad i SV, därefter sida i MS. Rättelser av

banala skrivfel och förtydliganden av tidigare otydligt skriven text förtecknas ej.

Strykningar av Sg, vilka klart indikerar vad han avsett att stryka men som blivit något

ofullständiga, redovisas som vore de fullständiga.
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251:15 / 6 e »hofvet»: o.d tillagt (med blåpenna)

254: 2 / 13 f »Innehåller»: lokaliseringstecken tillagt (med rödpenna)

254: 3 / 32 f »Unge»: lokaliseringstecken + Bilaga! läses vid femte kapitlet +

tecknet ” tillagt (med rödpenna) (se dok. nr 22:6)

254:27 / 32 e »olycklig»!»: tecknet ” tillagt (med rödpenna); därefter hela texten på

följande sida (p. 33) str (med blåpenna) (se dok. nr 22:6)

262:15 / 45 f »Tror»: Vet ni huru mycket Frans Hedberg kan! Det vet jag! str (med

blåpenna och rödpenna)

264:31 / 52 e »författaren»: [Fattigdomen upphörde att vara intressant med andra

Kejsardömet.] str (med blåpenna)

12:15 / 65 e »Juli»: 76. tillagt (med blåpenna)

13: 3 / 66 e »att»: Carl ä t han (med blåpenna)

 13:11 / 67 e »hos»: Ina ä t »henne» (med blåpenna)

 15: 2 / 72 e »3/8 75.», nedanför: Sie liebten sich beide, doch keiner / Wollt es dem

Andern gestehn; / Und wollten vor Liebe vergehn. / Sie trennten sich

endlich und sahn sich / Nur noch zuweilen im Traum; / Sie waren längst

gestorben, / Und wussten es selber kaum. / Heine. str (med blåpenna)

 16:20 / 75 e »liten», nedanför: (lakun.) tillagt (med blåpenna); här är sedan ett

blad, hälften av ett vikt brevark, och kanske ytterligare blad avlägsnade

ur MS

 18:16 / 80 e »ett ord om»: – – – tillagt (med blåpenna)

 22:18 / 89 e »August», på till brevet fogad teckning: Bilaga Thorsd 5/VIII 75

Kl omkr 10 e.m tillagt (med blåpenna)

 22:21 / 90 f »Aldra», ovanför: 17 Aug 75 tillagt (med blyerts)

 24: 4 / 94 f »Huru mår»: först är här två brevark avlägsnade (de redovisas nedan

under »Textmaterial som ej kom till användning», brevet »Mariefred D

– 31 Aug – 1875»), därefter är följande text (som omedelbart ansluter

till det avlägsnade) str (på pp. 93 och 94; med blåpenna): för att göra

några målarstudier vid Gripsholm – känner Du honom? – tänk, hans

bekantskap har flickorna in de Betou [namnet ändrat med blåpenna till

tre kryss] ännu ej kommit sig för att göra, de som annars känna alla.
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Om Du träffar honom när Du kommer hit, så presentera honom för all

del för mig – På den beskrifning jag fått om honom bör han vara

densamma hvars »mörka stunder» vi så mycket beundrat – han skall

vara lik Frippe till utseendet och det slår in, såframt det var hans eget

porträtt på taflan – Älskade, älskade, älskade min Make! jag kysser Dig

i andanom, har Du trefligt? hvad gjorde Du igår? – jag älskar Dig, hör

du det – och det vet jag nog också att Du gör med mig – ; det strukna

har ersatts med 31 Aug 75 och – – – – – – – (överst på p. 93; med

blåpenna) samt Från Friherrinnan till Baron xxx (överst på p. 94; med

rödpenna)

 27:11 / 103 e »evig tid – »: Pussa här. str (med blåpenna)

 28:10 / 104 e »miserabelsten»: Jüden-Teutsche ä t Teutsche (»Jüden-» str med både

blåpenna och rödpenna)

 31:21 / 110 e »sådan»: förb – str (med blåpenna)

 32: 6 / 112 e »Ignobelt!»: Om han visste att jag skulle kunna krossa honom med ett

ord, skulle han icke föra ett sådant språk – Det vet han! Och ändå! Han

älskar! Gud välsigne dem! str (med blåpenna)

 32:16 / 113 e »låter!», nedanför: Förlåt att jag ännu begagnar Er som mina

förtrogne – Jag begär inga beklaganden – ingenting annat än att veta

det jag ej är ensam – Det var ett förfärligt bref han skickade och det

försatte mig i skakning! Nu är det öfver! str (med blåpenna)

 32:18 / 114 e »Dalarö Thorsdag»: Oktober tillagt (med blyerts)

 36:29 / 125 e »overklighet – »: läs om den Fredlöse och förlåt mig – str (med

blåpenna)

 40:25 / 131 e »stolt»: August ä t Johan (med blåpenna och rödpenna)

 41: 5 / 132 e »skull.»: Ack om Carl visste hvad han gjort mig godt genom att visa

min gamle älskade fördomsfulle illusionsberöfvade far det det fanns

någon som trodde på mig och att jag icke »hängt mig på» en för mig

smickrande bekantskap som vid första tillfälle skulle upplösas! str (med

blåpenna och rödpenna)

 42: 4 / 134 e »bemannade mig!»: Ännu en bön till Carl innan han tröttnat – ej str;

fortsättningen Ett ord åt Wall, ett ord som jag icke kan säga och som i
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min mun icke skulle gälla hvad det borde – skulle rädda min reputation

o.d. str (med blåpenna och rödpenna)

 44:13 / 139 e »sämre!»: Har Ni läst S.-Nisse för i går! Jag fick icke se den förr än i

går qväll och då förstod jag hvarför Carl accepterade mina skäl! Hade

jag vetat det, så hade jag stannat. Sådant har upphört att störa mig! Ni

skall en gång se ett nummer der jag är afritad i skepnad af en åsna, som

sparkar en liten målare! str (med blåpenna och rödpenna)

 45:36 / 142 e »min!»: I morgon går jag till Grönstedt str (med mörkare bläck)

 47:17 / 146 e »Le Passant»: (?) str (med rödpenna)

 54:25 / 163 e »har så»: helvetes str (med blåpenna)

 54:27 / 163 e »blåsigt»: och djefligt str (med blåpenna)

 57: 4 / 169 e »1876.», nedanför: Till Ina Lange. tillagt (med blåpenna); namnet

sedan utbytt mot tre kryss (också med blåpenna)

 59:27 / 176 f »flicka»: Ina min ä t Min (med blåpenna och rödpenna)

 61:25 / 182 e »sedermera»: här är av allt att döma ett helt brevark uteslutet; därefter

– överst på ett efterföljande brevarks första sida (p. 183) – är [oläsl.]

ska’ besuddlas af hans smutsiga händer – fy!! str (med blåpenna och

rödpenna)

 67: 2 / 196 e »förefaller.»: Bæckström och jag kommer kanske till Er någon qväll i

slutet af veckan! str (med blåpenna)

 72:24 / 205 e »tal!»: Nå ja; mina tårar ha tagit slut sedan i går då jag förlorade den

enda varelse jag fick rå om, min syster Elisabeth, som förledd och

påverkad af sin far, förklarade sig icke kunna vidare erkänna mig och

syster A.; Och min gifta syster – är gift! str (med blåpenna)

 76: 4 / 212 e »Strindberg.», nedanför: Verte! ej str; fortsättningen på nästa sida

(p. 213) P.S. / Min styfmors agitationer mot mig äro ovanligt intensifva.

Hon har en väninna som är sömmerska åt Fru Hwasser och heter Mari

Svensson; denna person har en syster som heter Fru Strömbäck.

Personen M.S. lär fordom ha sytt åt Friherrinnan och kommer snart

nog att erbjuda sin tjenst! eller också sin systers! Ett infamt par! – Det

är en lycka för verlden att qvinnorna, när de anlägga ormskepnad alltid

måste bli skallerormar! str (med blåpenna)]
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 76: 6 / 214 f »I morgon», ovanför: Broder August! str (med blåpenna)

 77: 1 / 215 e »7:de mars.», nedanför: Hur kan man vara så djefligt dum!

Stämning!!! str (med blåpenna)

 88:30 / 245 e »derinne – »: Hu! – str (med blåpenna)

 89: 5 / 246 Tisdag understr (med rödpenna)

 90: 8 / 249 qvällen understr (med rödpenna)

 91: 1 / 252 Fredag understr (med blåpenna och rödpenna)

 91:13 / 253 e »virrvarr – »: Usch! nu brusar det till igen – str (med blåpenna)

 92: 1 / 255 f »Lördag kväll», ovanför: Fredag em str (med blåpenna)

 92: 1 / 255 Lördag qväll, i Mars 1876 understr (med blåpenna)

 92: 8 / 255 e »vänskap)»: Jag föll nyss i ett nästan hysteriskt skratt – str (med

blåpenna)

 93:11 / 258 e »beherrska»: mig str (med blåpenna)

 93:24 / 259 13e understr (med blåpenna och rödpenna)

 93:35 / 260 den 14e understr (med blåpenna)

 95:20 / 264 e »verlden – »: Jesus! – str (med blåpenna)

 96: 1 / 265 den 16 Mars 76 understr (med blåpenna)

100:35 / 276 e »drömmar – »: jag led aldrig då jag låg utanför Er sängkammare –

åhjo en gång! – str (med blåpenna och rödpenna) (se dok. nr 22:12)

105:29 / 287 e »teater – »: jag och Edvard B och Frippe … str (med blåpenna) (se

dok. nr 22:12)

128:10 / 341 e »min rätt – »: Kom nu så vackert och påstå att det var Mammas

moraliska rätt till alltsamman – det var det ej – hälften tillkom henne

med rätta och hon har alltid haft mer. Hon är otacksam, fåfäng och

egennyttig – det har hon varit i alla tider – Hon är min mor det är sant

– hon har smekt mig mycket – det var hennes sätt att älska – men har

hon någonsin offrat något för sitt barn!?? – aldrig – Hon har spelat

falskt inför mig och du får ursäkta att jag ej tror på hennes utsaga: att

min far yttrat på sin dödsbädd att hon uteslutande skulle uppbära allt.

Han älskade henne mycket och var särdeles svag för henne ehuru hon ej

gjort sig förtjent deraf – ty fast hon fört en vandel i hvilken hon ej

sjunkit så lågt som hon tycker mig ha’ gjort det, så var hon ganska svår
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mot sin man – Låt nu också vara att en man som älskar sin hustru kunde

offra sitt barn helt och hållet så förklarar jag det jemväl moraliskt orätt

– En far har ej rättighet att beräkna att hans barn skall säljas vare sig

till en rik man eller en egenyttig mor. Likvisst har »min faders önskan»

(som hon påstår) – blifvit uppfylld i sådan måtto någon rimlighet har

varit – Mamma har haft öfver 3000 och några hundra att lefva på och

har ändå ständigt tagit upp så mycket lån att henne nu ändast återstår

omkring 2200 (i netto) – Hon och hennes syster ha’ således ej kunnat

existera på den ursprungliga summan och ändå har hon fordrat att vi,

Carl och jag med barn, skulle kunna lefva på hans lilla lön med de 1800

R. hvaraf åtgått en bra del till räntor på de skulder vi voro tvungna

göra för vår bosättning – och Carls enskilda 4000 – / Frågas billigtvis –

hvilket som är rättvist? – / Det är ej min mening att förtala min mor –

men att visa dig hvilken af de två, Carl eller hon, som varit den

hederligaste – Det var gement af henne att rusa upp till Dig och börja

tala om affärer som ej angår Dig – hon ville låta Dig tro ondt om Carl,

och mig med förresten – det bryr hon sig ej om – hon ville att Du skulle

öfvertala mig att ställa allt på henne – så han [möjligen står här i

stället »hon» som ger bättre sammanhang] kunde fortfara i sitt

oförstånd att belåna pappren tills allt var slut – och hennes barnbarns

öde rörde henne lika litet som hennes barns – Nu har jag ordnat så att

hon är betryggad för hela sitt lif och efter hennes död är Mathilde det

också  Men kapitalet har jag räddat för mitt barn och den lilla summan

af 570 kronor för hennes årliga understöd – Carl har ingenting annat

än sin lön – om han faller ifrån – tror du Mamma skulle offra något för

sitt barnbarn?!! Om Carl blefve sjuk – långvarigt således otjenstbar –

huru långt kommer han och barnet med den lilla summan? – Det är

förfärligt! – Ödet måtte ha’ skickat dig i min väg för att rädda oss! –

Hade du ej varit, hade aldrig detta kommit för – inom 3 år hade vi varit

ohjelpligt ruinerade alla  Derför låt oss hoppas till Gud och tro på hans

vägar, äfven om de synas oss underbara ibland; förr eller sednare skola

vi alltid inse att hans vilja är bäst – str (med blåpenna)
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143:22 / 381 e »qvinnodjefvul!», nedanför: teckning med texten »Puss!!» överstr

(med blåpenna)

173:14 / 459 e »famnen!»: Puss! str (med blåpenna)

178: 2 / 471 f »Käraste», ovanför: Puss! str (med blåpenna)

187:18 / 494 e »Omöjligt!»: Maecenaten väntas stundligen! str (med blåpenna) (se

dok. nr 22:18)

187:22 / 494 e »Ernest», nedanför: (Aug. Sg) tillagt (med blåpenna) (se dok. nr 22:18)

195: 9 / 510 e »ser Du!»: Mæcenaten var den der ryttmästaren som jag nämde om!

str (med blåpenna)

196:13 / 512 e »Fäderneslandet,»: såvida Du fäster Dig hvad detta hamnbusarnes

och krogarnes organ yttrar, str (med blåpenna)

196:15 / 512 e »tillägger»: den vittre Dillströmmaren str (med blåpenna)

197:29 / 516 e »älskar Dig!», på ny sida (p. 516 b): Philp har lidit af en svår

melankoli och syster har varit mycket olycklig allt sen Du reste! Hon

tog honom i enrum och talade vänligt vid honom – Han nekade först

men bekände slutligen under tårar att han älskade Dig! / Nu har han

blifvit satt på diät och får endast 6 ägg en knippa rädisor och fyra

smörbröd till frukost! Läkaren har rådfrågats och förklarat att om han

äter mer än 23 köttbullar till middan kan han aldrig bli bra! / Se

vidstående plansch så mager han ser ut! / Man talar redan om

skiljsmessa! / Stackars Anna! Arme Hugo. str (med blåpenna)

198:17 / 518 e »derom – »: Hvad är det för galenskaper om Hugo? – Drifver han

med mig? eller gycklar du med mig? eller är fan lös? – str (med

blåpenna)

198:28 / 520 e »öfver?! – »: Jag har gjort bekantskap med två förtjusande danska

herrar som jag bjuder till att tjusa till så godt sig göra låter – Kokettera

måste jag, om än str (med blåpenna); fortsättningen aldrig så lite! – men

kanske det inte tar! – hå! hå! Man får väl trösta sig ändå! – ! ej str; hela

detta textparti har varit bortklippt (se i MS-beskrivningen ovan

ss. 61–62; se också dok. nr 22:19)

205:15 / 533 e »Romeo», nedanför: Vänd min Engel. str (med blåpenna)

208:10 / 540 f »Min!», ovanför: Äs (Nerike) tillagt (med blyerts)
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212: 7 / 552 e »Sthm»: d: 20e Juni str (med blåpenna)

En del av breven i MS är blad- eller brevarksnumrerade med bläck av brevskrivaren.

Fem av breven har Sg numrerat med färgpenna. Dessa numreringar har han säkerligen

gjort i samband med redigeringen av Han och hon: han bladnumrerade brev nr 2

(i MS pp. 34–43) med rödpenna och breven nr 3 (endast halva), 4 och 7 (i MS

pp. 51–55, 56–64 resp. 72–80) med blåpenna samt brevarksnumrerade brev nr 11

(i MS pp. 104–113) med rödpenna.

På ett fåtal ställen i breven har Sg också kommaterat med färgpenna. Säkerligen har han

gjort också detta i samband med redigeringen av Han och hon: han tillfogade

kommatecken med rödpenna efter »varit något» (9:7), »burit det» (dito) och »jag burit»

(dito), strök med blåpenna ett kommatecken efter »får inte» (74:3) och tillfogade ett

kommatecken med blyerts efter »måste tala» (119:18).

V. Textmaterial som ej kom till användning; ingrepp i detta

Förutom MS finns i SgNM D 68 på KB ett textmaterial, huvudsakligen brev, av vilka

åtminstone en del varit påtänkta att ingå i Han och hon.

I det följande görs först en översiktlig presentation av materialet. Därefter ges en kort

sammanfattande beskrivning av hur Sg bearbetat delar av det, tydligen i avsikt att

publicera det bearbetade i Han och hon.

—————

Det aldrig använda brevmaterialet, inklusive ofullbordade brev och brevfragment, jämte

några smärre texter av annat slag, förvaras på KB i omslag med Oscar Wieselgrens

påskrifter. Det som Wieselgren skrivit på omslagen igenkänns här nedan på att det

återges centrerat (understrykningarna är Wieselgrens); påskrifterna på tre omslag som

omsluter andra omslag återges dessutom med fetstil. Inskjutna kursiverade-understrukna

hakparenteser är utgivarens. Noteringar eller andra ingrepp i breven med blåpenna,

rödpenna, blyerts eller bläck är Sgs.
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Om ett brev är daterat (med eller utan ortnamnsangivelse) återges dateringen medelst

citat av denna. Är ett brev odaterat anges detta.

Brev från A.S.

Brev 1876.

[till Siri von Essen]

* »Andag Påsk 76.»

Brev 1, ss. 319–320; Eklund daterar brevet till »Andag Påsk [17 april] 76.»

* »Påskafton på morgonen 76.»   (August ä t xxx med blåpenna)

Brev 1, ss. 317–318; Eklund daterar brevet till »Påskafton [15 april] på

morgonen 76.»

* Odat.   (brevet numrerat 53) med blåpenna; VII tillagt med blyerts; August ä t xxx

med blåpenna)

Brev 1, ss. 350–352; Eklund daterar brevet till »[Slutet av maj 1876.]»

* Odat.   (Fru v E. Drottninggatan 44. Juni 76 tillagt med blyerts)

Brev 1, s. 359; Eklund daterar brevet till »[Juni 76.]»

* Odat.   (Juli 76 tillagt med blåpenna; August Strindberg ä t xxx med blåpenna; x) och

x Budet = En artillerist tillagt med blyerts)

Brev 1, s. 208; Eklund daterar brevet till »[Juli 1875 [sic].]»

* »Söndag d: 25 Juni 1876.»   (ofullbordat brev)

Brev 1, s. 363

* »Onsdag afton Juli 76.» [---] »Thorsdag morgon» [---] »Qvällen på den Satans 13[!]

Juli 76.»

Brev 1, ss. 364–366; Eklund daterar brevet till »[12 och 13 juli 1876.]»
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* »Christiania d 3e Oktober 76.»

Brev 1, s. 381

* »I dag den 4de December 1876.»

Brev 1, ss. 382–383

* »5/XII 76.»

Brev 1, s. 383

Bland breven från 1876 finns också ett något trasigt tomt omslag av gulnat papper

(pappersark ca 16,5 × 19,5 cm, vikt på mitten) på vilket Sg skrivit med blyerts Den 21

Mars 1876. Siri till mig om att hon sagt Carl allt efter vår öfv[erens]kommelse.

Brev 1877.

[till Siri von Essen]

* Odat.   (Fru v. E. 1877 tillagt med blyerts)

Brev 2, s. 15; Eklund daterar brevet till »[Hösten 1877.]»

* »Onsdag Afton kl ½10.»   (22 November 1877 tillagt med blyerts)

Brev 2, s. 21; Eklund låter den tillagda dateringen 22 november 1877 gälla

Brev 1878.

[till Siri von Essen]

* »Onsdag qväll 78.»   (20 Juni 78 tillagt med blyerts)

Brev 2, ss. 43–44; Eklund låter den tillagda dateringen 20 juni 1878 gälla

* »Fredag qväll. Juni/78.»

Brev 2, ss. 45–46; Eklund daterar i sin kommentar brevet till möjligen

22 juni 1878
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Brev från A.S. till baron Carl Wrangel.

* Odat.

Brev 1, ss. 250–251; Eklund daterar brevet till »[Slutet av oktober 1875.]»

* »måndag 10/1 76» (visitkort)

Brev 1, s. 270

* Odat.   (August Strindberg ä t xxx med blåpenna; x) och x) Mäster Olof som då

omarbetades. tillagt med blyerts)

Brev 1, s. 184; Eklund daterar brevet till »[Juni 1875.]»

Koncept till brev från A.S. till baron Wrangel. 24.3.1876.

* »Stockholm den 24de Mars 1876.»   (första sidan av ett brev, av allt att döma därefter

avbrutet; Oafsändt. och Skrifvet i afsigt att förekomma reconsiliation eller för att

göra brytningen oåterkallelig tillagt med blyerts)

Brev 1, s. 301

Brev från A.S. till fru Anna Philp.

* Odat.

Brev 2, ss. 5–6; Eklund daterar brevet till »[Början av 1877.]»

* Kuvert med sexöres frimärke och texten »Välborna Fru Anna Philp. / Regeringsgatan

60. / Stockholm.»

* Odat.

Brev 1, s. 296; Eklund daterar brevet till »[17 mars 1876.]»

Odaterade.

[samtliga med Strindbergs handstil]

* Kuvert med Wieselgrens påskrift »Fyra [1996 på KB ä t Tre] visitkort från

Strindberg.»
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* Odat. visitkort (Till Fru Siri v E. Dram. Teat. tillagt med blyerts)

Brev 1, ss. 320–321; Eklund daterar brevet till »[Våren 1876.]»

* Odat. visitkort

Omnämns i Brev 2, s. 21, av Eklund, som daterar brevet till troligen tiden

kring 22 november 1877

* Odat. visitkort

Brev 1, s. 367; Eklund daterar brevet till »[Juli eller augusti 1876.]»

* Visitkort, men ej odaterat utan daterat 10/1 76 [1996 på KB överflyttat till »Brev från

A.S. till baron …»]

* Odat. brev   (Till Fru v E Gref Thureg 20 C tillagt med blyerts)

Brev 1, s. 378; Eklund daterar brevet till »[Hösten 1876.]»

* Odat. brev   (Fru v E. Gref Thureg. 20 C, tillagt med blyerts)

Brev 1, s. 377; Eklund daterar brevet till »[Hösten 1876.]»

* Odat. brev

Brev 1, s. 378; Eklund daterar brevet till »[Hösten 1876.]»

* Odat. brev

Brev 1, s. 366; Eklund daterar brevet till »[Omkring 15 juli 1876.]»

* Lapp med rubriken »Ordinarie Inkomster 1877.»   (Då vi skulle gifta oss. tillagt med

blåpenna)

Brev från Anna Philp till Aug. Strindberg.

* Odat.

Avbildat i dok. nr 22:20.
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Brev (på franska), avsänt i anl. av en annons i Dagens Nyheter 1875.

* Odat.   (Svar på Annons Dagens Nyheter Sept 75. »L.M.» tillagt med avvikande

bläck, Svar på en fruntimmersannons för att neutralisera den gryende böjelsen till

Siri W. och Damen kom verkligen, men behagade icke Aug. Sg. med blyerts; inne i

brevet är à str med rödpenna och et que vous avez toujours str med blåpenna)

Brev 1, ss. 225–226; Eklund daterar brevet till »[September 1875.]»

Brev från Siri Wrangel till A.S.

1875.

* » – d – 4 Aug – 1875 – »   (S.W. ä t xxx med blåpenna)

Avbildat i dok. nr 22:21.

* »St. – d. 11 Aug. 1875.»   (v. Post ä t xxx med blåpenna, likaså Josephine Delan och

S.W.)

Avbildat i dok. nr 22:22.

* »St – d – 6 Sept – 1875.»   (S.W. ä t till xxx med blåpenna)

Avbildat i dok. nr 22:23.

1876.

* »Nyårsdagen 1876 – på qvällen.»   (S.W. ä t xxx med blåpenna)

Avbildat i dok. nr 22:24.

* »St – d – 28de Februari 1876»   (Siri Wrangel ä t xxx med blåpenna)

Avbildat i dok. nr 22:25.

* »d – 13de Mars 1876»   (Straxt före deklarationen. tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:26.

* »Tisdag!»   (76 och Efter »sjelfdeklarationen». tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:27.
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* »Onsdag»   (76 och Efter »deklarationen». Då »flickan» Sofi IndeBetou måst lemna

huset. tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:28.

* »thorsdag»

Avbildat i dok. nr 22:29.

* »Lördag – »   (Siri till August tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:30.

* »Onsdag förmiddag – »   (5 April 76 tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:31.

* »Lördagsmorgon»   (Köpenhamn tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:32.

* »Kristihimmelsfärdsdagen»

Avbildat i dok. nr 22:33.

* Odat.   (på baksidan odaterat brev till Sofi In de Betou)

Avbildat i dok. nr 22:34 resp. 35.

* Odat.

Avbildat i dok. nr 22:36.

* »tisdag»

Avbildat i dok. nr 22:37.

* »Torsdag 16/3 76.»

Avbildat i dok. nr 22:38.
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* »Lördags morgon – »

Avbildat i dok. nr 22:39.

* »Jag tror det är: tisdag – qväll – !»   (Svar på August af 24 Maj 76. tillagt med

blyerts; hela brevet str med rödpenna)

Avbildat i dok. nr 22:40.

* »thorsdag förmiddag.»   (Från Sjöberg 76. tillagt med blyerts; och sluppit hittills

helskinnad undan de månbenta besökarna str med blåpenna)

Avbildat i dok. nr 22:41.

* Odat.   (efter meningen »Jag skref ock ett bref till Dig deri jag bad Dig om

förlåtelse» är (det sändes ej af) tillagt med bläck)

Avbildat i dok. nr 22:42.

* »Måndag – 27de Mars.»

Avbildat i dok. nr 22:43.

1877.

* Odat.   (Nov 77. Om rum då vi skulle gifta oss. tillagt med blyerts)

* Odat.

Brev från Siri Wrangel till andra adressater än A.S.

Brev från Siri Wrangel till Carl Wrangel.

* »Mariefred D – 31 Aug – 1875»   (endast brevets två första ark; Då Siri W flydde till

Mariefred af fruktan för sin böjelse som ej var henne klar ännu tillagt med blyerts)

Avbildat i dok. nr 22:44.
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[I omslag utan någon påskrift:]

* Odat.   (Siri von Essens handstil; till modern Elisabeth von Essen)

Avbildat i dok. nr 22:45.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; till morbrodern Carl In de Betou; brevet med

blåpenna numrerat 58) som sedan strukits med blåpenna; ytterligare några ingrepp

har gjorts, se nedan)

Avbildat i dok. nr 22:46.

Brev från Siri Wrangel till Ina Forstén, gift Lange.

* »Stockholm – d – 11 April 1876.»   ( x) och x) Ina Forsten sedan Algot Langes Fru,

och efter 25 års rysligt äktenskap, frånskilda fru! tillagt med blyerts [tillägget har

gjorts efter det att makarna Lange skilts 1898])

Avbildat i dok. nr 22:47.

* Odat.   (endast en förstasida)

Avbildat i dok. nr 22:48.

Odaterade brev, biljetter, fragment m.m.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; reflexioner eller aforismer)

Avbildat i dok. nr 22:49.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; brevfragment)

Avbildat i dok. nr 22:50.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; prosafragment)

Avbildat i dok. nr 22:51.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; biljett till Sg)

Avbildat i dok. nr 22:52.
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* Odat.   (Siri von Essens handstil; versfragment)

Avbildat i dok. nr 22:53.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; anteckningar under rubriken »Kontraster»)

Avbildat i dok. nr 22:54.

* Odat.   (Siri von Essens handstil; biljett till Sg)

Avbildat i dok. nr 22:55.

—————

Två av breven i det ovan redovisade icke utnyttjade brevmaterialet tycks Sg först ha

införlivat med sviten av numrerade brev för Han och hon men sedan avlägsnat.

Det ena är ett odaterat längre brev från Sg till Siri von Essen. Sg har med blåpenna

numrerat det »53)» och bytt ut »August» mot tre kryss. Brevet finns återgivet i Brev 1

som nr 160 på ss. 350–352.

Det andra, också odaterat, är från Siri von Essen till morbrodern Carl In de Betou i

Mariefred. Sg har försett det med siffran »58)» som han sedan strukit, båda ingreppen

utförda med blåpenna. I brevtexten är vidare »nu» understruket med avvikande bläck

och »ogrundad» (Sgs handstil) inskjutet omedelbart före »svartsjuka», också med

avvikande bläck. Brevet lyder i sin helhet:

      Bästa morbror Carl!

   Bra underligt synes det kanske morbror att nu få bref från mig – men åtskilligt finnes

som torde behöfva förklaring – Jag har fått del av citater ur ett bref från mamma till

morbror – Morbror som känner Mamma borde veta huru underligt hon fattar saker och

ting ibland – derför skall jag, såvida i min makt står reda hela den härfva som synes så

ofantligt trasslig –

   Jag hvarken hyser hat till Sofi eller har jag något att anklaga henne för – Det är sant –

hon är skön – och jag har engång i ett anfall av ogrundad svartsjuka fällt några ord inför

Mamma som jag nu såväl ångrar som tar tillbaka – Det är ej som Sofis vän, jag tar henne

i försvar men i rättvisans namn – och kan jag säga Morbror att huru än Mamma må
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spinna sina intriger förklarar jag Carl för en hederlig karl som det vore synd att misskänna

– Vi skiljas af den orsak att såväl ekonomiska förhållanden som kärleken till min konst

drifva mig dertill – Mamma, som ej se sanningen och fördelarna deri utan endast fruktar

folkets tadel – och söker göra det om intet och uppsöker derföre skäl som ej finnas –

   Morbrors tvifvel på mina ord härvid skulle jag anse som en kränkning mot min person

som dock kan ha’ pretention på att stå ren äfven om onda tungor vilja söka besudla den –

                                                                                              Ödmjukligen morbrors

                                                                                                             Siri

I ytterligare åtta av breven har Sg med blåpenna strukit personnamnen och ersatt

dessa med tre kryss. Dessa brev bör alltså också ha varit påtänkta för publicering i Han

och hon. Fem av dem har Siri von Essen skrivit och tre Sg. Siri von Essens brev,

samtliga till Sg, är daterade 4 augusti 1875, 11 augusti 1875, 6 september 1875,

nyårsdagen 1876 och 28 februari 1876. Två av Sgs brev är riktade till Siri von Essen,

varav det ena är daterat påskaftonen 1876 och det andra är odaterat (i Brev 1 har de

numren 146 resp. 97), det tredje är till Carl Gustaf Wrangel och är odaterat (i Brev 1 har

det nummer 92).

Noteringar av Sg av det slag som – när det gäller MS – uppförts ovan under rubriken

»Anteckningar till stöd vid redigeringen» förekommer i 23 av de outnyttjade breven.

Det är fråga om dateringar, orts- eller personbestämningar, anteckningar av typen »Då

Siri W flydde … » etc. De är gjorda med blyerts och flertalet bör ha tillkommit i ett

tidigt skede då Sg velat identifiera och kronologisera materialet. Åtminstone en av

noteringarna (se ovan i förteckningen det första av två brev från Siri von Essen till Ina

Forstén, gift Lange) måste Sg dock ha gjort senare (han känner till makarna Langes

skilsmässa 1898).

—————

Till material i SgNM D 68 som inte kom till användning i Han och hon hör också några

omslag och ett stycke brunt papper. De har blyertsnumrerats B1–B7 av Margareta

Brundin, KB, i januari 1998. Allt övrigt skrivet på dem är Sgs.
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På ett slitet, i kanterna trasigt omslag (B1) av papperssorten Lessebo bikupa 1883

(pappersark ca 23 × 37,5 cm, vikt på mitten) står skrivet med blyerts: »Den 15/9 1896. /

Från Aug. Strindberg att lämnas oöppnadt till vidare.» Under detta är noterat med

blåpenna: »Siri Sg / och / August Sg.» Omslaget torde ha omslutit den packe brev som

Sg lät Torsten Hedlund förvara 1896–1900 (se ovan s. 55). Framsidan avbildas som

dok. nr 22:1.

Tre omslag (B2–B4), pappersark ca 20 × 30,5 cm, vikta på mitten, är av tunt papper

och har dessa påskrifter: »Före / Före 13 Mars 1876», »Under / 13 Mars intill

Köpenhamnsresan.» och »Efter. / Från Köpenhamnsresan och framåt – till bröllopet.».

»Före», »Under» och »Efter.» är skrivna och understrukna med rödpenna, »till

bröllopet.» också med rödpenna, övrigt med blyerts.

Två omslag (B5 och B6), pappersark ca 20 × 31 cm, vikta på mitten, är av tunt, i

kanterna trasigt, gulnat papper. På det ena står blyertstexten »Bilagor», på det andra

blyertstexten »Siri till August / 13 Mars 1876 –».

Slutligen finns i det inte nyttjade materialet en pappersfyrkant (B7) – tydligen klippt

ur ett brunt kuvert – på vilken »Korrespondens / mellan S.W. och Aug Sg.» står skrivet

med svart bläck. Exakt denna formulering återkommer i en förteckning över Sgs

kvarlåtenskap som Vilhelm Carlheim-Gyllensköld gjort (se ovan s. 55). Se dok. nr 22:2.
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Textpartier som Strindberg sannolikt uteslöt vid en
översyn av renskriften

Sannolikt uteslöt Sg vid en genomgång av Jenny Bonniers renskrift inte bara det

ursprungliga första kapitlet i brevromanen utan också ett antal smärre textpartier. De

saknas i SS 1919, som bygger på renskriften, men finns intakta i det bevarade MS.

Eftersom Sg sannolikt utmönstrat dem i renskriften har de inte etablerats i SV.

Textpartierna finns med i förteckningen »Ändringar i första upplagan (SS 55, 1919)

som införts i Samlade Verk» ovan, men då en samlad presentation av dessa textavsnitt,

som uteslutits i SV, bedömts vara av särskilt intresse förtecknas de här separat. Det bör

sägas att gränsdragningen mellan det Sg sannolikt utmönstrade i renskriften och det som

ej kom med i SS 1919 av andra skäl – exempelvis infogade troligen Jenny Bonnier

aldrig i renskriften merparten av de korta efterhandsnoteringar Sg gjort i breven – är

problematisk. Huvudsakligen har den gjorts på inre grunder (exempel på rimliga orsaker

till att Sg uteslutit text ges på ss. 243–244 i textvol.), i några fall också utifrån en

bedömning av omfånget (det bör ha varit Sg som avlägsnat texter av något större längd).

Ett speciellt problem utgör de tre avdelningsomslagen med rubrikerna »Före»,

»Under» och »Efter» (se ovan ss. 56–57). Sg kan ha använt dem endast i ett

förberedande skede, t.ex. vid en första grovsortering, och de har kanske inte ingått i det

MS som Jenny Bonnier renskrev. Alternativt ingick de i detta MS och Sg opererade

sedan då rimligtvis bort rubrikerna i renskriften. Var exakt i MS de i så fall haft sin plats

är omöjligt att säga. Rubrikerna har inte inkluderats i sammanställningen nedan.

Först anges sida och rad i SV, därefter sida i MS.

 14:24 / 70 e »le bateau»: Revenez / Et vous serez / La bienvenue / Longtemps

attendue / Et maintenant / En avant! / Le bateau / S’en va. / Ah et Oh! /

Il n’y a / Plus de quoi – / M. le Baron / Me prends le papier / Mon Dieu!

/ Adieu / Pardon! / Votre / August Strindberg [namnet överkorsat och

ä t xxx med blåpenna]

 16:31 / 76 e »Maj!»: Es ist eine alte Geschichte / Doch bleibt sie immer neu / Und

wem sie just passieret / Dem bricht das Herz entzwei! / Eller så här!
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Vergiftet sind meine Lieder / Wie könnte es anders sein? / Ich trage im

Herzen viel Schlangen / Und Dich Geliebte mein!

 18:21 / 81 e »tjuta.]»: Nu tänder jag din pipa käre vän och sätter mig att språka en

stund vid Dig!

 22:15 / 88 e »Bauck!»: Lite Heine på köpet och så

16 / 88 e »natt!»: Und als ich euch meine Schmerzen geklagt / Da habt ihr

gegähnt und Nichts gesagt; / Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht,

/ Da habt ihr mir grosse Elogen gemacht!

 42: 4 / 134 e »mig!»: Ännu en bön till Carl innan han tröttnat –

138: 6 / 367 e »(3 stycken)»: [På denna plats i brevsamlingen ligger det brev från

Betty von Essen som Sg numrerat »54»; brevet lyder:] Osäker när mitt

förra brev framkommer, begagnar jag ett stadsbud för att be er komma

hit kl. 5 efterm. – Var lugn. Allt skall bli bra! / Vännen / E. v. E. /

[ditskrivet med blyerts av Sg:] Fru E v Essen / Siris mor.

151:19 / 405 e »resa! – »: [På denna plats i brevsamlingen ligger det brev från Siri

von Essen som Sg numrerat »62» och med blyerts daterat »Mars 76»;

brevet lyder:] Jag skall sjelf lämna Dig svaret. Kommer, genast jag kan,

upp till Din syster – Scener vill jag icke ha’ – Det hade Du kunnat se om

Du ej varit blind för den omensliga [sic] styrka som min arma själ

uppehållit min usla kropp med – / Om Du älskar mig så lyd mig då i

Herrans namn – det är bådas vårt bästa – Har du ej mod att komma hit –

kanske är det bäst – men jag kommer till Dig – jag måste tala vid Dig –

/ Lyd ej Mammas råd om mitt förnuft är Dig kärt – ty då stannar jag

icke, som hon tror vid min pligt  Jag har sagt Dig en gång att jag skall

söka Dig kring hela verlden – Och finner jag Dig ej ska ja [sic] bli galen

eller dö – Vill du bära det på ditt samvete – Är icke mitt lugn det käraste

för Dig? – / Vänta mig hos Din syster – Du vet att jag söker Dig i ditt

hem annars – jag vill ej skandal – tvinga mig icke dertill – / Din –

174: 8 / 461 e »varann – »: Jag sänder dig härmed denna sedel – emedan jag

förmodar att Du har ondt om att kunna betala resan – Du får den som

lån af mig och får ej låta stoltheten hindra dig – men Du får ej bli ond

om jag ber Dig vara sparsam så det som blir öfver af resan, må räcka för
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din visstelse [sic] här – Du behöfver blott stanna en vecka – Om vi

antaga att resan kostar 60 med allt (du tar ju ej stort bagage) så räcker

40 väl för en vecka – här – vi kan resa tillbaks på andra klass i stället –

det är nog varmt dertill då –

191:30 / 502 e »hårtoffsen [sic].»: Hvad betyder »Malcenaten» i telegrammet – jag

vet ej om de ha’ skrifvit fel på byrån men så stod det –

200:13 / 524 e »förakt! – »: Jag hoppas och är öfvertygad om att det der rörande

Hugo blott var ett skämt af Dig – men vi lefva, tycker jag, i sådana

besynnerliga tider att allt hvad galet är kan låta tänka sig – det vore

förfärligt för mig om jag skulle mista Annas vänskap! – Den enda

qvinna som ännu återstår mig –
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Textens placering i originalmanuskriptet
i förhållande till Samlade Verk

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på resp. SV-sida. Kapitelrubrikerna

är ej medräknade eftersom dessa i MS ingår i en särskild svit, blyertspaginerad A1–

A13.

Sida     Sida

i SV     i MS

    7  –    56

  10  –    60

  13  –    66

  16  –    74

  19  –    81

  22  –    87

  25  –    96

  28  –  104

  31  –  109

  34  –  117

  37  –  125

  40  –  130

  43  –  136

  46  –  142

  49  –  150

  52  –  157

  55  –  164

  58  –  171

  61  –  180

  64  –  189

  67  –  196

  70  –  202

  73  –  206

  76  –  212

  79  –  219

  82  –  226

  85  –  234

  88  –  243

  91  –  252

  94  –  260

  97  –  268

103  –  281

106  –  287

109  –  294

112  –  300

115  –  308

118  –  315

121  –  322

124  –  331

127  –  339

130  –  350

133  –  358

136  –  363

139  –  370
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142  –  376

145  –  384

148  –  392x)

151  –  403

154  –  414

157  –  419xx)

160  –  426

163  –  433

166  –  440

169  –  449

172  –  456

175  –  464

178  –  471

181  –  477

x)  Brev 60 (pp. 398–401) har

i SV etablerats mellan brev 79

(pp. 496–499) och brev 80a

(pp. 500–503)

xx)  Brev 68 (p. 421) har i SV

etablerats mellan brev 80b

(pp. 504–509) och brev 80c

(pp. 510–516)

184  –  485

187  –  492

190  –  399x)

193  –  505xx)

196  –  511

199  –  520

202  –  529

205  –  533

208  –  539

211  –  548

214  –  5



ETT UTMÖNSTRAT FÖRSTA KAPITEL TILL

HAN OCH HON
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Textläget

Bastext för etableringen av Ett utmönstrat första kapitel till Han och hon i SV 22,

ss. 249–265, är fyra brev som Sg skrev till makarna Wrangel sommaren 1875; de har av

Sg på ett tillhörande omslag försetts med rubriken »Cap. 1. Konsten att bli Författare».

Breven förvaras tillsammans med det övriga originalmanuskriptet till Han och hon

på KB i Stockholm (se ovan s. 9). Två av de fyra breven har vid Sgs brevnumrering

slagits samman till ett, nr 3.
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Utgivarens egna ändringar

Förteckningen upptar ändringar som utgivaren företagit utan stöd i bastexten.

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

250: 8 författare. Denna / författare; Denna

253:16 författare». / författare.

254:18 allt, som kränker förnuft / allt, som kränker som kränker förnuft

256:21 nyfiken!] / Då  //  nyfiken! / Då

263: 3 vad jag säger / hvad säger

265:27 är kysk / är Du kysk
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Beskrivning av originalmanuskriptet

Se i beskrivningen av hela originalmanuskriptet ovan avsnittet ss. 55–57.
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Strindbergs redigering av originalmanuskriptet

Se i redogörelsen för redigeringen av hela originalmanuskriptet ovan avsnitten ss. 63–

64, 65–66 och 71–72.
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Textens placering i originalmanuskriptet
i förhållande till Samlade Verk

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på resp. SV-sida. Kapitelrubriken är

ej medräknad eftersom denna i MS ingår i en särskild svit, blyertspaginerad A1–A13.

Sida     Sida

i SV     i MS

 250  –    1

 253  –  10

 256  –  18

 259  –  31

 262  –  44

 265  –  52





STRINDBERGS FRANSKA NOVELLUTKAST
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Textläget

Originalmanuskriptet till Strindbergs franska novellutkast är inte bevarat. Som bastext

vid etableringen i SV 22, ss. 267–271, har använts Karin Smirnoff, Strindbergs första

hustru (1925), ss. 130–135, där (det sedermera förlorade) manuskriptets text på franska

återges, enligt Smirnoff (s. 130) »in extenso (med bibehållen stavning)».





ERRATA
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Förteckning över errata

Nedanstående ändringar i textetableringar och kommentarer skall införas i en eventuell

omtryckning av volymen.

11:10 Godnatt skall vara God natt

14: 1 Ert brev [kursiverat] skall vara Ert brev [ej kursiverat]

79:35 Se så! han med skall vara Se så! han med [»han» kursiverat]

80:29 sanna och rena skall vara rena och sanna

97:20 – förlåt mig – skall vara – förlåt –

121: 6 kärlek att se skall vara kärlek – att se

121:10 Bekännelse skall vara Bekännelse!

171:30 hjärtligt. skall vara hjärtligt!

183: 5 allt och skall vara allt, och

219:27 ca 3 skall vara ca 2

238: 5 Sannolikt förfogade Strindberg skall vara Rimligen förfogade Strindberg

239: 3 nr 47 b enligt Strindbergs numrering skall vara nr 47 b enligt numreringen

av breven

Bildtext till bild nr 13   på vilket Strindberg noterat: »Tre visitkort. Explosionsdagen

skall vara på vilket Strindberg noterat: »Explosionsdagen

Felaktigheterna 121:6, 121:10 och 171:30 uppstod därför att Sg i brevark, som är vikta

till fyra sidor, ytterst till höger på fjärde sidan skrivit tecken (eller del av tecken) på ett

sådant sätt att de hamnat på andra sidan vikningen, dvs. på det vikta brevarkets första

sida, vilket inte uppmärksammades 1996 vid etableringen av texten.





DOKUMENT
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Förteckning över faksimilerade dokument

Samtliga faksimilerade dokument förvaras på KB i SgNM D 68.

Förteckningen upptar dels ett urval brevsidor ur breven i textvol. vilkas återgivning i

bild bedömts vara i ett eller annat avseende av intresse (dok. nr 22:6–19), dels ett urval

omslagsrubriker o.dyl. (dok. nr 22:1–5), dels de brev och andra texter som Siri von

Essen skrev under den aktuella perioden juni 1875–juni 1876 (brev från sommaren och

hösten 1876 inkluderas) och som Sg inte utnyttjade i Han och hon (dok. nr 22:21–55),

dels ett likaledes outnyttjat brev från samma period som Sgs syster Anna Philp skrivit

(dok. nr 22:20).

Dokumenten nr 22:21–55 upptas i samma ordningsföljd som de har i SgNM D 68.

Stämpelpagineringar och anteckningar gjorda på KB i dokumenten som

efterhandspåskrifter i dessa av Sg noteras normalt ej i förteckningen nedan.

De brev av Sg i SgNM D 68 från samma period som han också lämnade outnyttjade

har ej faksimilerats eftersom de återfinns tryckta i Brev 1 (se ovan ss. 79–83).

Utöver de brev i textvol. ur vilka sidor här återges finns nio brev helt eller partiellt

faksimilerade i textvol:s bildblock.

När inget annat sägs faksimileras all text i dokumenten.

De sid- och radhänvisningar som ges till textvol. och sidhänvisningar som ges till

Brev 1 avser breven i deras helhet.

Dok. nr 22: 1.  Framsidan av omslag som troligen omslutit den packe brev (Han och

hon-breven) vilken Sg deponerade hos Torsten Hedlund 1896–1900.

Dok. nr 22: 2.  Pappersfyrkant, tydligen klippt ur ett brunt kuvert, med Sgs notering

»Korrespondens / mellan S.W och Aug Sg».

Dok. nr 22: 3.  Framsidan av omslag på vilket Sg skrivit romanens titel »Han och Hon. /

(En själs utvecklingshistoria: 1875–76)». Undertiteln avslöjar att

romanen skulle ingå som del III i Tjänstekvinnans Son.

Dok. nr 22: 4.  Framsidan av omslag på vilket Sg skrivit kapitelrubriken »Cap. I. /

Konsten att bli Författare». Detta kapitel uteslöt Sg senare ur romanen.

Dok. nr 22: 5.  Rectosidan av blad på vilket Sg skrivit avdelningsrubriken »Före». Sg

organiserade på något stadium materialet, med syftning på den
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ömsesidiga kärleksförklaringen i mitten av mars 1876, under tre

avdelningsrubriker, »Före», »Under» och »Efter», vilka inte kom till

användning i Han och hon.

Dok. nr 22:  6.  »Bilaga», som innehåller »Kellgrens ord till en ung författare» och som

Sg bifogade ett brev (249:17–259:4; ss. 186–196 i Brev 1) daterat

»Fredag qväll» till Siri von Essen sommaren 1875.

Dok. nr 22:  7.  Första och fjärde sidorna i ett odaterat brev (259:6–261:24) från Siri von

Essen till Sg, sönderrivet men lagat med schweiziska och franska

frimärken.

Dok. nr 22:  8. Tredje sidan av brev (28:3–32:16; ss. 231–235 i Brev 1) daterat »Hölle

Sept. 1875» från Sg till Siri von Essen med en inklistrad pappersfyrkant

med finskt frimärke.

Dok. nr 22:  9. Odaterat brev (48:1–10; s. 275 i Brev 1) från Sg till Siri von Essen i

vilket ett personnamn klippts bort och ersatts med tre kryss som ritats på

det underliggande papperet.

Dok. nr 22:10. Första sidan av brev (52:10–53:26; ss. 257–258 i Brev 1) daterat

»November sjuttiofem» från Sg till Siri von Essen.

Dok. nr 22:11. Brev (55:2–56:34; ss. 268–269 i Brev 1) daterat »Nyårsnatten 1876»

från Sg till makarna Wrangel, brevet har pappersskador som förorsakat

textförluster.

Dok. nr 22:12. Brev (98:3–107:22; ss. 286–294 i Brev 1) daterat »Söndag morgon!»

från Sg till Siri von Essen, det berömda, ofta citerade kärleksbrevet.

Första sidan av det finns återgiven som bild nr 10 i textvol.

Dok. nr 22:13. Första sidan av brev (119:17–121:11; ss. 303–305 i Brev 1) daterat

»24 Mars» från Sg till Carl Gustaf Wrangel.

Dok. nr 22:14. Odaterat brev (av konceptkaraktär; 134:20–136:7; ss. 313–314 i Brev 1)

från Sg till Elisabeth von Essen försett med Siri von Essens

kommentarer.

Dok. nr 22:15. Brev (två sidor; 163:8–164:16; ss. 328–329 i Brev 1) daterat »3dje Maj

1876» och »4/5 76» från Sg till Siri von Essen efter hennes avresa till

Köpenhamn.
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Dok. nr 22:16. Andra sidan av brev (176:8–177:26; ss. 333–334 i Brev 1) daterat

»Maj. 76» från Sg till Siri von Essen. Brevets  tredje sida avbildas i

textvol., bild nr 19.

Dok. nr 22:17. Sjätte sidan av brev (179:11–181:30; ss. 336–337 i Brev 1) daterat

»11 Maj Thorsdag 76» från Sg till Siri von Essen med blyertsteckningar

i texten.

Dok. nr 22:18. Telegram (187:12–22; s. 338 i Brev 1) 12/5 1876 från Sg till Siri von

Essen, undertecknat »Ernest».

Dok. nr 22:19. Tredje och fjärde sidorna av brev (198:2–199:27) daterat »15 Maj» från

Siri von Essen till Sg med en numera löst infäst pappersbit som varit

bortklippt ur brevet. Den inmonterade pappersbiten har på ena sidan

texten »Jag har gjort [dessa ord är strukna av Sg] [---] sig ändå! –! [detta

ej struket]» och på den andra sidan »bedt henne [---] Jag hyr».

Dok. nr 22:20. Odaterat brev från Anna Philp till Sg.

Dok. nr 22:21. Brev daterat »4 Aug – 1875» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:22. Brev daterat »St. – d. 11 Aug. 1875» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:23. Brev daterat »St – d – 6 Sept – 1875» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:24. Brev daterat »Nyårsdagen 1876 – på qvällen» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:25. Brev daterat »St – d – 28de Februari 1876» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:26. Brev daterat »d – 13de Mars 1876» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:27. Brev daterat »Tisdag!» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:28. Brev daterat »Onsdag» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:29. Brev daterat »thorsdag» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:30. Brev daterat »Lördag» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:31. Brev daterat »Onsdag förmiddag» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:32. Brev daterat »Lördagsmorgon» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:33. Brev daterat »Kristihimmelsfärdsdagen» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:34. Odaterat brev från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:35. Odaterat brev från Siri von Essen till Sofi In de Betou.

Dok. nr 22:36. Odaterat brev från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:37. Brev daterat »tisdag» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:38. Brev daterat »Torsdag 16/3 76» från Siri von Essen till Sg.
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Dok. nr 22:39. Brev daterat »Lördags morgon» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:40. Brev daterat »Jag tror det är: tisdag – qväll» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:41. Brev daterat »thorsdag förmiddag» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:42. Odaterat brev från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:43. Brev daterat »Måndag – 27de Mars» från Siri von Essen till Sg.

Dok. nr 22:44. Brev daterat »Mariefred D – 31 Aug – 1875» från Siri von Essen till Carl

Gustaf Wrangel.

Dok. nr 22:45. Odaterat brev från Siri von Essen till Elisabeth von Essen.

Dok. nr 22:46. Odaterat brev från Siri von Essen till Carl In de Betou.

Dok. nr 22:47. Brev daterat »Stockholm – d – 11 April 1876» från Siri von Essen till

Ina Forstén, gift Lange.

Dok. nr 22:48. Odaterat brev (endast en förstasida) från Siri von Essen till Ina Forstén,

gift Lange.

Dok. nr 22:49. Text som Siri von Essen skrivit (reflexioner eller aforismer).

Dok. nr 22:50. Text som Siri von Essen skrivit (odaterat brevfragment).

Dok. nr 22:51. Text som Siri von Essen skrivit (prosafragment).

Dok. nr 22:52. Text som Siri von Essen skrivit (odaterad biljett till Sg).

Dok. nr 22:53. Text som Siri von Essen skrivit (versfragment).

Dok. nr 22:54. Text som Siri von Essen skrivit (anteckningar under rubriken

»Kontraster»).

Dok. nr 22:55. Text som Siri von Essen skrivit (odaterad biljett till Sg).



Dok. nr 22: 1. Framsidan av omslag som troligen omslutit den packe brev (Han och
hon-breven) vilken Sg deponerade hos Torsten Hedlund 1896–1900.



Dok. nr 22: 2. Pappersfyrkant, tydligen klippt ur ett brunt kuvert, med Sgs notering
»Korrespondens / mellan S.W och Aug Sg».



Dok. nr 22: 3. Framsidan av omslag på vilket Sg skrivit romanens titel »Han och Hon. /
(En själs utvecklingshistoria: 1875–76)». Undertiteln avslöjar att romanen skulle ingå
som del III i Tjänstekvinnans Son.



Dok. nr 22: 4. Framsidan av omslag på vilket Sg skrivit kapitelrubriken »Cap. I. /
Konsten att bli Författare». Detta kapitel uteslöt Sg senare ur romanen.



Dok. nr 22: 5. Rectosidan av blad på vilket Sg skrivit avdelningsrubriken »Före». Sg
organiserade på något stadium materialet, med syftning på den ömsesidiga
kärleksförklaringen i mitten av mars 1876, under tre avdelningsrubriker, »Före»,
»Under» och »Efter», vilka inte kom till användning i Han och hon.



Dok. nr 22: 6. »Bilaga», som innehåller »Kellgrens ord till en ung författare» och som
Sg bifogade ett brev (249:17–259:4; ss. 186–196 i Brev 1) daterat »Fredag qväll» till
Siri von Essen sommaren 1875.





Dok. nr 22: 7. Första och fjärde sidorna i ett odaterat brev (259:6–261:24) från Siri von Essen till Sg, sönderrivet men lagat med
schweiziska och franska frimärken.



Dok. nr 22: 8. Tredje sidan av brev (28:3–32:16; ss. 231–235 i Brev 1) daterat »Hölle
Sept. 1875» från Sg till Siri von Essen med en inklistrad pappersfyrkant med finskt
frimärke.



Dok. nr 22: 9. Odaterat brev (48:1–10; s. 275 i Brev 1) från Sg till Siri von Essen i
vilket ett personnamn klippts bort och ersatts med tre kryss som ritats på det
underliggande papperet.



Dok. nr 22:10. Första sidan av brev (52:10–53:26; ss. 257–258 i Brev 1) daterat
»November sjuttiofem» från Sg till Siri von Essen.



Dok. nr 22:11. Brev (55:2–56:34; ss. 268–269 i Brev 1) daterat »Nyårsnatten 1876» från Sg till makarna Wrangel, brevet har
pappersskador som förorsakat textförluster.







Dok. nr 22:12. Brev (98:3–107:22; ss. 286–294 i Brev 1) daterat »Söndag morgon!»
från Sg till Siri von Essen, det berömda, ofta citerade kärleksbrevet. Första sidan av det
finns återgiven som bild nr 10 i textvol.









































Dok. nr 22:13. Första sidan av brev (119:17–121:11; ss. 303–305 i Brev 1) daterat
»24 Mars» från Sg till Carl Gustaf Wrangel.



Dok. nr 22:14. Odaterat brev (av konceptkaraktär; 134:20–136:7; ss. 313–314 i Brev 1) från Sg till Elisabeth von Essen försett med Siri
von Essens kommentarer.





Dok. nr 22:15. Brev (två sidor; 163:8–164:16; ss. 328–329 i Brev 1) daterat »3dje Maj
1876» och »4/5 76» från Sg till Siri von Essen efter hennes avresa till Köpenhamn.





Dok. nr 22:16. Andra sidan av brev (176:8–177:26; ss. 333–334 i Brev 1) daterat
»Maj. 76» från Sg till Siri von Essen. Brevets  tredje sida avbildas i textvol., bild nr 19.



Dok. nr 22:17. Sjätte sidan av brev (179:11–181:30; ss. 336–337 i Brev 1) daterat
»11 Maj Thorsdag 76» från Sg till Siri von Essen med blyertsteckningar i texten.



Dok. nr 22:18. Telegram (187:12–22; s. 338 i Brev 1) 12/5 1876 från Sg till Siri von
Essen, undertecknat »Ernest».



Dok. nr 22:19. Tredje och fjärde sidorna av brev (198:2–199:27) daterat »15 Maj» från
Siri von Essen till Sg med en numera löst infäst pappersbit som varit bortklippt ur
brevet. Den inmonterade pappersbiten har på ena sidan texten »Jag har gjort [dessa ord
är strukna av Sg] [---] sig ändå! –! [detta ej struket]» och på den andra sidan »bedt
henne [---] Jag hyr».





Dok. nr 22:20. Odaterat brev från Anna Philp till Sg.



Dok. nr 22:21. Brev daterat »4 Aug – 1875» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:22. Brev daterat »St. – d. 11 Aug. 1875» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:23. Brev daterat »St – d – 6 Sept – 1875» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:24. Brev daterat »Nyårsdagen 1876 – på qvällen» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:25. Brev daterat »St – d – 28de Februari 1876» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:26. Brev daterat »d – 13de Mars 1876» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:27. Brev daterat »Tisdag!» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:28. Brev daterat »Onsdag» från Siri von Essen till Sg.







Dok. nr 22:29. Brev daterat »thorsdag» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:30. Brev daterat »Lördag» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:31. Brev daterat »Onsdag förmiddag» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:32. Brev daterat »Lördagsmorgon» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:33. Brev daterat »Kristihimmelsfärdsdagen» från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:34. Odaterat brev från Siri von Essen till Sg.



Dok. nr 22:35. Odaterat brev från Siri von Essen till Sofi In de Betou.



Dok. nr 22:36. Odaterat brev från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:37. Brev daterat »tisdag» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:38. Brev daterat »Torsdag 16/3 76» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:39. Brev daterat »Lördags morgon» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:40. Brev daterat »Jag tror det är: tisdag – qväll» från Siri von Essen till Sg.

















Dok. nr 22:41. Brev daterat »thorsdag förmiddag» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:42. Odaterat brev från Siri von Essen till Sg.

























Dok. nr 22:43. Brev daterat »Måndag – 27de Mars» från Siri von Essen till Sg.





Dok. nr 22:44. Brev daterat »Mariefred D – 31 Aug – 1875» från Siri von Essen till Carl Gustaf Wrangel.

















Dok. nr 22:45. Odaterat brev från Siri von Essen till Elisabeth von Essen.











Dok. nr 22:46. Odaterat brev från Siri von Essen till Carl In de Betou.





Dok. nr 22:47. Brev daterat »Stockholm – d – 11 April 1876» från Siri von Essen till
Ina Forstén, gift Lange.













Dok. nr 22:48. Odaterat brev (endast en förstasida) från Siri von Essen till Ina Forstén, gift Lange.



Dok. nr 22:49. Text som Siri von Essen skrivit (reflexioner eller aforismer).









Dok. nr 22:50. Text som Siri von Essen skrivit (odaterat brevfragment).









Dok. nr 22:51. Text som Siri von Essen skrivit (prosafragment).



Dok. nr 22:52. Text som Siri von Essen skrivit (odaterad biljett till Sg).





Dok. nr 22:53. Text som Siri von Essen skrivit (versfragment).



Dok. nr 22:54. Text som Siri von Essen skrivit (anteckningar under rubriken »Kontraster»).



Dok. nr 22:55. Text som Siri von Essen skrivit (odaterad biljett till Sg).
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