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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. 
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Textläget 

Textläget för Hemsöborna. Skärgårds-Berättelse är komplicerat; etableringen av 

romantexten i SV bygger på en kombination av flera olika textbärare. Bastexter för 

etableringen är följande: det endast delvis bevarade originalmanuskriptet (MS), första 

upplagan 1887 (U 1), ett fragment av en bevarad kopiebokskopia av MS, samt – på 

några ställen – K.O. Bonniers avskrifter av censurerade avsnitt. Komplementtext är 

första upplagan.  

MS som finns i Bonniers förlagsarkiv omfattar romanens första del fram till och med 

raden 90:31–32 (p. 136 i MS; »– Åh fanken, så brått är det inte! svarte brudgummen 

utan förlägenhet.»). Därefter har U 1 använts som bastext (fr.o.m. 90:33, »–Är du säker 

på det?»). 

För en mindre del av kap. VII har några bevarade blad (nio stycken, pp. 203–211) av 

en förkommen kopiebokskopia av MS fungerat som bastext (bladen förvaras i 

Mörnersamlingen, Örebro universitetsbibliotek); de motsvarar 128:7–132:36 (fr.o.m. 

»Emellertid hade skymning fallit» t.o.m. »började upptagningen av ekan genast,»). 

För några textställen i romanens senare del, där MS saknas, har etableringen kunnat 

föras närmare MS:s text genom att lita till K.O. Bonniers uppteckningar av censurerade 

avsnitt som finns bevarade tillsammans med ett korrektur i Bonniers förlagsarkiv.  

I Bonniers förlagsarkiv förvaras ett ofullständigt korrektur till Hemsöborna 

omfattande ark 1–3, 5–7 och 9; ark 4 och 8 saknas. Ark 1 innehåller ändringar av Sg, 

varav de flesta har accepterats i SV. I KB finns ytterligare ett ofullständigt korrektur 

(SgKB 74/24) omfattande ark 1–8; ark 9 saknas. Korrekturet i KB innehåller inga 

ändringar av Sg och det har inte påverkat etableringen i SV. 

MS har tjänat som förlaga vid tryckningen av U 1, vilket framgår av markeringar och 

anteckningar av sättare. Det bevarade fragmentet av en kopiebokskopia har däremot inte 

använts som förlaga vid tryckningen av U 1. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Hemsöborna. Skärgårds-Berättelse (216 s.,  

13,5 × 8 cm) trycktes av Alb. Bonniers Boktryckeri i Stockholm och utgavs  
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därstädes på Albert Bonniers förlag 9/12 1887 (datum enl. K.O. Bonnier, Bonniers.  

En bokhandlarefamilj. Anteckningar ur gamla papper och ur minnet. Del IV, 1931,  

s. 166); i Svensk bokhandelstidning nr 51, 17/12 1887, anges utgivningsperioden  

8–14/12. Omslaget var illustrerat av Carl Larsson (dok. nr 24:8). Boken trycktes i  

4000 exemplar och priset sattes till 2,75 kr. Två år senare var 1000 exemplar fortfarande 

osålda (se Strindbergs brev till Axel 6/2 1889 med not 5); de sista 500 exemplaren av 

första upplagan realiserades 1899 (Anders Ollfors, August Strindberg i bibliografisk och 

bibliofil belysning, 1987). 

Andra upplagan (U 2) med titeln Hemsöborna. Skärgårdsberättelse ingick i band III 

av Samlade Romaner och Berättelser (SRoB) (ss. [5]–212, 13,5 × 8 cm), som utgavs av 

Gernandts förlag 1900. Upplagan var 3200 exemplar. Allt tyder på att Sg avstod från 

korrekturläsning av SRoB, förutom det nyskrivna förordet. Enligt kontraktet var han 

heller inte skyldig att läsa korrektur. (Se vidare presentationen av SRoB i början av 

sviten av textkritiska kommentarer, i »Appendix» till Allmänna anvisningar, s. 47 ff.) 

Tredje upplagan (U 3) med titeln Hemsöborna. Skärgårdsberättelse (255 s.,  

16 × 10 cm) trycktes av Victor Petterson A.-B. Boktryckeri i Stockholm och utgavs 

därstädes 1904 av förlaget Fröléen & Comp. i 16 häften à 25 öre (Zetterlund, s. 25), 

alternativt 4 kr för komplett utgåva. Både omslag och inlaga var försedda med 

illustrationer av Hilding Nyman (dok. nr 24:9). Kontraktet med Fröléens upprättades 

17/4 1903 och avsåg utgivningsrätten av Hemsöborna och Skärkarlsliv. Sg skulle för 

båda verken tillsammans erhålla 6000 kr för en upplaga om högst 10 100 exemplar, och 

om upplagan skulle bli större 60 öre för varje komplett exemplar därutöver. Förlaget 

förbehöll sig dock rätten att, för att kunna locka subskribenter, trycka de första 12 arken 

(t.o.m. kap. V) i oinskränkt antal exemplar utan särskild avgift. Sg var inte förpliktigad 

att läsa korrektur; detta skulle ombesörjas av förlaget. I en extra klausul i kontraktet 

lovade Sg att verken under två års tid från kontraktets skrivande ej fick utgivas häftesvis 

av annat förlag. Skärkarlsliv utgavs 1905 i samma utförande och format, även den 

illustrerad av Nyman. Samma år utgavs båda verken tillsammans i ny emission, separat 

paginerade,dels i häften och dels med ett förlagsband. Den påkostade ljusblå pärmen 

med präglad text i rött, grönt och mörkblått bar titeln »Hemsöborna. Skärkarlslif. Två 

romaner illustrerade af Hilding Nyman» (dok. nr 24:11). Ett »Profhäfte» (16 s., 

16 × 10 cm) för den planerade utgåvan av båda romanerna hade tryckts 1904 med rubriken 
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»Hemsöborna. Skärkarlslif. Två romaner med ett hundratal original-illustrationer af 

Hilding Nyman»; provhäftet innehöll cirka halva första kapitlet av Hemsöborna 

(dok. nr 24:10). På häftets baksida utlovades »omkring 28 häften à 25 öre», och att 

»YTTERST SMAKFULLA PÄRMAR äro komponerade för detta verk och lämnas till

samtliga subskribenter mot en afgift af ENDAST 75 ÖRE». En bild av den erbjudna 

pärmen, av allt att döma identisk med det slutliga utförandet, fanns på omslagets  

baksida. 

I och med kontraktet 1903 med Fröléen & Comp. annulerades ett tidigare kontrakt 

mellan Sg och Gernandts förlag 22/1 1902 enligt vilket Hemsöborna och Skärkarlsliv 

skulle utges i »Gernandts Folkbibliotek» i 3200 exemplar. Planerna fullföljdes inte 

p.g.a. Gernandts konkurs 1903. 

Fjärde upplagan (U 4) med titeln Hemsöborna. Skärgårdsberättelse (158 s.,  

14 × 8 cm) utgavs 1906 av Albert Bonniers förlag som billighetsupplaga i serien »De 

Bästa Böckerna» till priset 1 kr (dok. nr 24:12). Serien inleddes med Hemsöborna som 

1906–11 trycktes i flera emissioner i sammanlagt 30 000 exemplar. K.O. Bonnier 

berättar att det då till Sg utbetalades »större honorarbelopp än på länge om ens 

någonsin». (K.O. Bonnier, Bonniers. En bokhandlarefamilj. Anteckningar ur gamla 

papper och ur minnet. Del V, 1956, s. 71 f.; se även Zetterlund, s. 25.) K.O. Bonnier 

hade redan 4/1 1904 erbjudit att ge ut bl.a. Hemsöborna i en billighetsupplaga, men 

detta fördröjdes eftersom Fröléen & Comp. enligt kontraktet ägde utgivningsrätten fram 

till 17/4 1904 (jfr K.O. Bonnier, 1956, s. 65, och Sgs brev till denne 5/1 1904). 

Redan år 1888 utkom Hemsöborna. Skärgårdsberättelse i en svensk-amerikansk 

piratupplaga på Svenska folkets tidnings förl. i Minneapolis, Minnesota (116 s.). 

Upplagor på andra språk 

Danska 

På danska utgavs Skærgaardsfolk. En Fortælling oversat af V. Adler (230 s.), Philipsen, 

Köpenhamn, 1888. Sg hade i början av 1887 undertecknat ett kontrakt med Gustav 

Philipsen enligt vilken denne hade översättningsrätten till alla Sgs skrifter; rätten gällde 

i fem år från varje nytt originalverks utgivning. Ersättningen var fastställd till 15 kr per 
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ark (kontraktet citeras i Brev 22, s. 224 not 1; jfr »Tillkomst och mottagande» i 

textvolymen ss. 155 och 203 f. ). 

Tyska 

Flera olika översättningar av Hemsöborna till tyska utgavs under Sgs livstid. Den 

sannolikt tidigaste, med titeln Die Hemsöer. Roman, var översatt av Mathilde Mann och 

publicerades som följetong i Neue Freie Presse under perioden 23/8–29/9 1889. Manns 

översättning utkom även i bokform (232 s.) i Berlin 1894, då med uppgiften att 

översättningen hade Sgs godkännande (»mit Genehmigung des Verfassers aus dem 

Schwedischen übers.»). 

Mathilde Pragers (pseud. Erich Holm) auktoriserade översättning, Die Leute auf 

Hemsö. Erzählung aus den Schären (178 s.) utgavs i Reclams Universalbibliothek i 

Leipzig, sannolikt 1890 (utgivningsåret är osäkert; i Libris saknas uppgift om 

utgivningsår, medan bibliografin Schwedishe Literatur in deutscher Übersetzung anger 

det osannolika 1887–90).  

Emil Scherings auktoriserade översättning utkom under titeln Die Inselbauern. 

Roman (242 s.) och ingick i Strindbergs Werke. Deutsche Gesamtausgabe unter 

Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst veranstaltet. München 

och Leipzig, Georg Müller, 1909. Abteilung 2, Bd. 2. 

Se vidare om tyska översättningar i Liliana Mitrache, Metaphern in literarischen 

Übersetzungen. Eine vergleichende Analyse der sechs deutschen Übersetzungen von 

Strindbergs Roman Hemsöborna (Uppsala univ., 2006, särskilt s. 16 f.). 

Ryska 

Följande ryska översättningar utgavs 1892–1910: 

Obitaleli Gemse, Russkij vestnik (S:t Petersburg), 1892:221; 

Obitaleli Gemse, övers. V. Firsov, i Skandinavskije povesti i rasskazy v perevodach 

V. Firsova, Moskva, Universalnaja biblioteka 1894, samt en 2:a uppl. S:t Petersburg, 

Petrov 1900; 

Ostrovitiane, övers. A. Vladimirova, i August Strindberg, Polnoje sobranije 

sotjinenij v 12 tomach, band 10, Moskva, Sablin 1910.  
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Holländska 

De eilanders. Een verhaal uit de scheeren. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman 

[översättning till holländska av Philippine Wijsman] (212 s.), W.J. Thieme & Cie., 

Zutphen, 1890. 

Tjeckiska 

Život na Hemsö. Ličení života »Skalákův», autorisovaný překlad Aloisa N. Lucka 

[auktoriserad översättning till tjeckiska av Alvisa N. Lucka] (162 s.), Románová 

knihovna světozora, svazek XXIII, V Prace, 1892. 

Polska 

Mieszkańcy Hemsoe, przekład Felicyi Popławskiej [översättning till polska av Felix  

Popławsky] (210 s.). Skład głowny w ksiegarni T. Paprockiego i S–ki. Nowy Ṡwiat Nr. 

41, Warzawa, 1895. 

Finska 

Hemsöläiset. Kertomus saaristosta. Kirjoittanut August Strindberg. Ruotsin kielestä 

suomentanut Arkadius [översättning till finska av Arkadius ] (211 s.), Wentzel 

Hagelstamʼin kustannuksella, Helsingissä, 1895.  
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Utgivarens egna ändringar 

Utgivaren har valt att harmonisera stavningen av pastorns namn till »Norström», den 

form som Sg (med ett enda undantag) använder i MS, vilket innebär att MS-formen 

ändrats i SV från »Nordström» en gång (63:12) och att formen »Nordström» i U 1 har 

ändrats på samma sätt sex gånger (91:36; 93:13; 103:16; 105:34; 106:1; 133:14).  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter MS; även formen i 

U 1 citeras om den skiljer sig från formen i MS. Efter 90:32, där MS saknas, citeras  

i stället U 1. 

 

Kap. II 

  25:32 – »Men den lejde / »Men den lejde 

 

Kap. III 

  34:37 tänkte han, jag / tänkte han jag / tänkte han; jag 

  43:10 kaffet, det / kaffet det / kaffe, – det 

  47:37 nämndens / nämdens 

 

Kap. V 

  91:  3 Åvassa-änkan / Avassa-enkan 

 

Kap. VI 

105:  1 Kap. VI / SJETTE KAPITLET 

 

Kap. VII 

120:  1 Kap. VII / SJUNDE KAPITLET 

127:20 land, skreko / land skreko 

133:  6 då Gusten / så Gusten 

134:24 drängar ro / drängar, ro 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

ändringar i kap. VII citeras först U 1, därefter kopiebokskopian. 

Kap. I 

10:29 Och så tog / Och gå tog 

11:35 de rosenfärgade brösten / det rosenfärgade brösten 

14:  2 till’et / till’ett 

15:20 galoscher har han också / galoscher kan ha också 

15:37 bulnade det / bulnade de 

16:27 han har klocka / han klocka 

Kap. II 

18:33 urkrokadt öga, / urkrokadt öga 

20:30 man kan inte / man kan man inte 

22:21 om ock något / om och något 

22:24 – Si, det hade / Si, det hade 

26:14 meningen [ändring som bedöms vara Sgs i korrekturet på Bonniers] / sidan  

26:23 vägg. Gumman / vägg; Gumman 

27:20 ansåg [ändring som bedömts vara Sgs i korrekturet på Bonniers] / tyckte 

27:21 söndagseftermiddag / söndags eftermiddag 

Kap. III 

31:13 i att undkomma / i att antingen undkomma 

32:26 var hållen / var hållet 

34:15 vattämbarne / vattämbrarne 

34:37 tänkte han, jag / tänkte han jag 

42:19 För att förinta / För förinta 

44:26 klok och sköter / klok sköter 

45:  6 i dess ställe / i dess stället 

47:21 lysande färger / lysande färg 
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52:  9 återknöt han leken / återknöt leken 

52:31 vid stättan, en / vid stättan en 

Kap. IV 

54:14 segelskor, en / segelskor en 

54:19 afresande, från / afresande, allmänt från 

55:19 måtte ha / måtte han 

55:33 skogsudden / skoggsudden 

56:20 rännsten kommit ut / rännsten som kommit ut 

56:26 krås, manchetter / krås manchetter 

57:  4 på hvilken ett / på ett 

57:  8 jorden, / jorden 

58:  1 sitter jag nu på / sitter jag på nu på 

58:20 kolportörstiden / kolpörtörstiden 

58:33 öfvervarit. – / öfvervarit, – erfor 

60:34 Ida, / Ida; 

66:32 ja! Ja! / jag! Ja! 

74:  3 kan han ju / kan han han ju 

Kap. V 

76:30 tripp, iförd / tripp och iförd 

77:35 professorn / professorna 

78:11 och fästmannen / men fästmannen 

80:25 inte komma för / inte kom för 

83:  8 det ettriga / dett ettriga 

83:29 i de varma / på i varma 

83:36 skräckor, svärtor / skräckor svärtor 

84:  7 tärnor, måsar / tärnor måsar 

84:33 bjelke, tände / bjelke tände 

85:24 in öfver relingen / öfver in relingen 

89:  7 af uppsyningsmannen / och uppsyningsmannen 
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Kap. VII (U 1 / kopiebokskopian) 

129:  7 iskanten, och de väckta måsarne och trutarne skriade efter oväntadt byte. / 

iskanten. 

129:34 han var öfvertygad / han öfvertygad 

130:34 sina gerningar». / sina gerningar.» 

131:19 ha söndag / ha trettondan 

131:31 gudsordet. / gudsordet [avslutande punkt saknas i MS] 

132:  1 söndag om åtta dar / söndag i öfvermorgon 

132:23 vass-strån / vassstrån 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Vid etableringen av kapitelrubrikerna följer SV som vanligt MS, vars text följer direkt 

på samma sida efter kapitelrubriken (U 1 har kapitelrubrikerna på egna titelblad med 

blanka baksidor). Kapitlen benämns i U 1 »FÖRSTA KAPITLET» etc., medan MS har 

»Cap I», »Cap. II» etc.; denna MS-konvention följs genomgående i SV, även i de sjätte 

och sjunde kapitlen där MS saknas (jfr ovan »Utgivarens egna ändringar»). De 

tankstreck som regelmässigt lagts till framför eller omkring sägesatser i U 1 registreras ej 

(t.ex. 43:33, där U 1 har »– Det kan inte Norman, utstötte han; – Norman kan inte 

uträtta alla professorns affärder, och – och – han är inte betrodd.» medan MS har »– Det 

kan inte Bergman, utstötte han; Bergman kan inte uträtta alla professorns affärder, och, 

och, han är inte betrodd.»). (Om ändringen av namnet »Bergman» till »Norman», se 

nedan s. 72.) 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. I redovisningen av ändringar i kap. I–V (3:5–

90:32) citeras först MS, därefter U 1. I redovisningen av ändringar i den senare delen av 

kap. V (91:9–104:31) citeras först K.O. Bonniers uppteckningar av censurändringar, 

därefter U 1. I redovisningen av ändringar i kap. VII (128:8–132:36) citeras först 

kopiebokskopian, därefter U 1.  

Kap. I 

  3:  5 Skärgårds-Berättelse / SKÄRGÅRDSBERÄTTELSE 

  7:  6 skötekan att / sköt-ekan för att 

  7:  6 Dalarö brygga / Dalarö-brygga 

  7:  7 evigheter innan / evigheter, innan 

  7:  8 tjära, och / tjära och 

  7:12 gästgifvargården / gästgifvaregården 

  7:22 hålen hade / hålen, hade 

  7:23 få ekan opp / få ekan upp 

  7:24 nu strök det / nu strök den 

  7:29 med sedan / med, sedan 

  7:33 Ja, si det kan / Ja si, det kan 

  7:33 Ja si det vet jag rakt / Ja si, det vet jag rakt 
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  8:  1 Så den blev / Så dem blev 

  8:  3 kobbarne, och / kobbarne och 

  8:  5 tågade opp / tågade upp 

  8:  5 på stora / på det stora 

  8:  5 vattnet der / vattnet, der 

  8:  8 dykade / döko 

  8:  9 kölen när / kölen, när 

  8:10 när ekan gick / när man gick 

  8:11 måsar som / måsar, som 

  8:12 ut der / ut, der 

  8:12 sjön syntes / sjön, syntes 

  8:13 ångare som / ångare, som 

  8:17 många att / många, att 

  8:24 hemma! sa / hemma, sa 

  8:26 båtsudorna / båtsidorna 

  8:32 trullades / trulladas 

  8:36 räcke som / räcke, som 

  9:  1 sjöbod, fullhängd / sjöbod fullhängd 

  9:  5 strömmingsskötar så / strömmingsskötar, så 

  9:  6 körkfönster / kyrkfönster 

  9:  7 maskor som / maskor, som 

  9:  7 abborrgarn nybyggda / abborrgarn, nybyggda 

  9:11 sandgången som / sandgången, som 

  9:14 gummansigte [SV: »gumansikte»] / gum-ansigte 

  9:15 ögon som / ögon som 

  9:17 best som / best, som 

  9:18 Nå är ni / Nå, ä ni 

  9:18 nu kära / nu, kära 

  9:19 med er! / med er? 

  9:20 här är vi / hä ä vi 

  9:24 då Carlsson / då, Carlsson 

  9:26 kom då opp / kom då upp 
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  9:26 ha er något / ha något 

  9:26 äta! / äta. 

  9:30 spiseln / spisen 

  9:37 ut när / ut, när 

  9:38 spiseln som / spisen, som 

10:  1 messingsstakan, och / messingsstaken och 

10:  4 damascerade [SV: »damaskerade»] / damascherade 

10:  5 pipor, och / pipor och 

10:  7 Carlsson som / Carlsson, som 

10:13 kok, samt / kok samt 

10:14 tillägg att / tillägg, att 

10:16 vindkasten hur / vindkasten, hur 

10:17 tydligt att / tydligt, att 

10:19 ännu om / ännu, om 

10:20 slå opp / slå upp 

10:20 detsamma förrän / detsamma, förrän 

10:24 henne! / henne. 

10:25 på, och / på och 

10:27 – Ja det / – Ja, det 

10:31 nu Carlsson / nu, Carlsson 

10:32 kaffe! / kaffe. 

10:33 börja jag / börja, jag 

10:34 ingen ann / ingen ännu 

10:37 fogel så / fogel, så 

10:38 han ha / han har 

11:  1 liksom lite / liksom litet 

11:  2 skorpa! Carlsson! / skorpa, Carlsson? 

11:  4 för mer, så att / för mer så att 

11:  8 hemma. Hvad // hemma. / – Hvad 

11:10 på land der / på land, der 

11:21 gossarna hemma / gossarne hemma 

11:26 straxt öppnades / strax öppnades 
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11:27 sonen, i / sonen i 

11:30 afton mor / afton, mor 

11:32 Gusten, Ni ha / Gusten. Ni ha 

11:38 små hvassa / små, hvassa 

12:  3 afton Carlsson / afton, Carlsson 

12:  4 ton färdig / ton, färdig 

12:  5 unge mannen / nye mannen 

12:  6 sig! / sig. 

12:  8 kaffe; i / kaffe, i 

12:  9 bränvin och / bränvin, och 

12:12 känna om / känna, om 

12:12 feta! / feta. 

12:12 är en snäll / är snäll 

12:13 stället! / stället. 

12:14 genast att / genast, att 

12:15 skott som / skott, som 

12:17 pratade; berömde / pratade, berömde 

12:18 bössan och / bössan, och 

12:21 frågade nu gumman / frågade gumman 

12:26 trött som / trött, som 

12:29 öppna att / öppna, att 

12:30 köket men / köket, men 

12:33 regel / regäl 

12:33 ut! / ut. 

12:35 skyt / smörja 

12:36 ändå fast / ändå, fast 

13:  1 inget det / inget, det 

13:  3 Ja, si / Ja si, 

13:  4 dig när / dig, när 

13:  5 mun, och kunde så mycket fasligheter, men / mun, men 

13:  8 hymlare som / hymlare, som 

13:10 – Ja, si / – Ja si, 
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13:10 om godt, / om godt 

13:12 mycket som / mycket, som 

13:14 tulln / tullen 

13:14 landsfolk mer. / landsfolk. 

13:17 Kronan och / kronan, och 

13:17 oppeifrån / oppe ifrån 

13:18 tro att / tro, att 

13:24 samt, och / samt och 

13:24 arbete som / arbete, som 

13:28 krogen jag / krogen, jag 

13:30 banken, med / banken med 

13:31 brinna så / brinna så 

13:33 – Ja inte / – Ja, inte 

13:35 multnar så / multnar, så 

13:38 till om / till, om 

14:  4 ända så det / ända, så att det 

14:  7 ögon kom / ögon, kom 

14:  8 jagtkamraten sedan / jagtkamraten, sedan 

14:12 fingrarna / fingrarne 

14:17 ryggås-stuga, / ryggåsstuga 

14:22 lök-knippor / lökknippor 

14:30 rena men / rena, men 

14:31 plats, och sedan / plats och, sedan 

14:33 skymningen som / skymningen, som 

14:34 månstrimma som / månstrimma, som 

15:  7 ner, och / ner och 

15:10 dej du / dej, du 

15:11 körkan fastän jag / körkan, fast jag 

15:12 hufvet. / – Fast, sitter du fast, så ska jag slå ett ämbar vatten på’n, högg 

Carlsson igen. / – Det var inte så dumt sagdt det der, käftade den andra. Men // 

hufvudet. – Men 

15:16 fall som / fall, som 
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15:18 – Jo jag, / – Jo, jag 

15:18 också om han / också, om han 

15:20 – Nej Jessus / – Nej, Jessus 

15:22 – Ja det / – Ja, det 

15:22 också om det / också, om det 

15:25 klunk – och / klunk och 

15:26 – Nå Gud / – Nå, Gud 

15:27 dig Carlsson / dig, Carlsson 

15:32 golvet så / golvet, så 

15:32 utåt. / Det // utåt. Det 

15:34 bort vid / borta vid 

15:35 hufvet, om / hufvudet, om 

15:36 andra, och / andra och 

15:37 värkte det och / värkte och 

15:38 växt i hufvet / växt i hufvudet 

16:  3 dem i / den i 

16:  7 knippan som / knippan, som 

16:  9 aftons / aftse 

16:  9 nyckelhålet som / nyckelhålet, som 

16:10 i blir / i, blir 

16:16 säng hvilken / säng, hvilken 

16:18 fnissades tills / fnissades, tills 

16:21 om! svarade / om, svarade 

16:24 gammal, och / gammal och 

16:27 saffianstöflar / saffiansstöflar 

16:28 lycklig den / lycklig, den 

16:30 nu Carlsson / nu, Carlsson 

16:32 – Nej nu / – Nej, nu 

16:32 snäste Carlsson som / snäste Carlsson, som 

17:  2 något som / något, som 

17:  5 tyriketärditt ochäranochhärlighetenievighetamen / tyriketärditt, 

ochmaktenochhärlighetenievighetamen 
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17:  6 natt Clara / natt, Clara 

17:  8 fönstrena / fönsterna 

17:10 sjelf om / sjelf, om 

17:14 sig, och förstod att / sig och förstod, att 

17:17 ute att / ute för att 

17:28 natt moster / natt, moster 

17:30 snusades tills / snusades, tills 

17:30 igång / i gång 

Kap. II 

18:  2 Söndagsvärf / söndagsvärf 

18:  3 morkullorna som / morkullorna, som 

18:  4 fick / fingo 

18:  4 behöfde och drängen som / behöfde, och drängen, som 

18:11 strömmingstrumma / strömmingstunna 

18:12 allkunniga / allkunnige 

18:13 nattkappa stor / nattkappa, stor 

18:17 stugfönstret syntes / stugfönstret, syntes 

18:17 intvåladt och / intvåladt, och 

18:18 spegelbit känd / spegelbit, känd 

18:23 kommer inte / komma inte 

18:24 likamånga / lika många 

18:26 potatis medan / potatis, medan 

18:28 småfisk som / småfisk, som 

18:30 person, och / person och 

18:33 skavank; en / skavank: en 

19:  2 i grytan. Medan / i grytan. // Medan 

19:  2 elden hade / elden, hade 

19:  7 fjärden, och / fjärden och 

19:  7 landet att / landet, att 

19:  8 sjön utan / sjön, utan 

19:  9 oppe i / uppe i 
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19:  9 Back-knallarne / Backknallarne 

19:12 höjd bevuxen / höjd, bevuxen 

19:16 knuttimradt ganska / knuttimradt, ganska 

19:19 der, och / der och 

19:21 till lågo / till, lågo 

19:31 nergrafda / nedgräfda 

19:34 »hoj» som / »hoj», som 

19:35 sund, och / land och 

19:36 ton. Det // ton. / Det 

19:37 Clara som / Clara, som 

20:  1 rågbröd, och / rågbröd och 

20:  1 Söndag –. / söndag. 

20:  2 matlust, samt / matlust samt 

20:  3 spiseln / spisen 

20:14 der när / der, när 

20:14 lågan när / lågan, när 

20:15 venster, och / venster och 

20:16 sällskapet att / sällskapet, att 

20:16 allihop, och / allihop och 

20:19 såg att / såg, att 

20:22 armbågsstöd / armbågstöd 

20:26 få utan / få, utan 

20:29 – Ja si det / – Ja si, det 

20:29 fisket det också vet / fisket, det också, vet 

20:30 se man / si man 

20:31 strömmingsskötarne förrän / strömmingsskötarne, förrän 

20:32 flundror förrän / flundror, förrän 

20:34 så Bergman kanske [SV: »Norman»] / så, Norman, kanske 

20:35 motsträfvighet, och / motsträfvighet och 

20:36 märkte att / märkte, att 

20:38 – Jo det är / – Jo, det är 

21:  1 Blomqvist godt [SV: »Rundqvist»] / Rundqvist för godt 
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21:  3 opp samtalet / upp samtalet 

21:  5 sidan än åt / sidan, än åt 

21:11 åt lagårn och / åt lagården och 

21:11 gärdena för / gärdena, för 

21:15 spisen / spiseln 

21:16 förstuqvisten medan / förstuqvisten, medan 

21:20 halm sedan / halm, sedan 

21:22 bena / benen 

21:23 tillsvidare / tills vidare 

21:24 hufvet / hufvudet 

21:27 vårplöjan och / vårplöjan, och 

21:28 fnalla från / fnalla på från 

21:31 i lagårn / i lagården 

21:31 hvar under / hvar, under 

21:33 lägervall förklarade Carlsson att / lägervall, förklarade Carlsson, att 

21:37 han de sex som / han ut de sex, som 

21:37 opp sig / upp sig 

22:  8 sånt / sån’t 

22:  9 förklaringen att / förklaringen, att 

22:11 anordningar, lemnades lagården, och / anordningar lemnades lagården och 

22:14 medlidsamt när / medlidsamt, när 

22:17 hvartannat. / hvartannat? 

22:19 förmenade att / förmenade, att 

22:20 hvila den / hvila, den 

22:31 koka / kaka 

22:35 sig, som / sig som 

22:36 arbete som / arbete, som 

22:37 modren måste / modern måste 

23:  5 Gusten att / Gusten, att 

23:  8 så att fadren / så, att fadren 

23:  9 bättre, och / bättre och 

23:10 lät hållas / lät’en hållas 
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23:11 förståss / förstås 

23:16 gossarne / gossarna 

23:23 gumman under / gumman, under 

23:25 så dant / sådant 

23:25 numer att / numer, att 

23:29 Nej så / Nej, så 

23:34 godt vara / godt att vara 

23:36 granskogen der / granskogen, der 

23:36 snödrifva smutsig / snödrifva, smutsig 

24:  8 hala gångstigen / kala gångstigen 

24:  9 Carlsson som gick efter såg / Carlsson, som gick efter, såg 

24:11 dervid att / dervid, att 

24:13 rektigt / riktigt 

24:19 längre, i alla / längre i alla 

24:21 sommarn / sommaren 

24:22 skogen, och fann att / skogen och fann, att 

24:23 mått, och / mått och 

24:28 Ja Carlsson / Ja, Carlsson 

24:31 – Jo, nog / – Ja, nog 

24:34 korporal / korporal, 

25:  3 Guds Ord. / Carlsson // guds ord. Carlsson 

25:  5 försäkrade att / försäkrade, att 

25:  6 köket fingo / köket, fingo 

25:  7 lifs under / lifs, under 

25:12 text som / text, som 

25:18 opp texten / upp texten 

25:20 Judarna / judarne 

25:21 herden; den / herden: den 

25:25 uppläsaren när / uppläsaren, när 

25:26 fönstret betydelsefullt / fönstret, betydelsefullt 

25:29 knä som / knä, som 

25:30 på, med / på med 
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25:30 röst såsom / röst, såsom 

25:32 flyr,» / flyr», 

25:33 fåren. Jag // Fåren. / Jag 

25:35 efter som / efter, som 

25:35 kakesen – . / katekesen. – 

25:36 ögonen såsom / ögonen, såsom 

25:37 framsuckade starkt / framsuckade, starkt 

25:38 sidoblickar; icke / sidoblickar, icke 

26:  7 herde!» / herde.» 

26:11 såg att / såg, att 

26:13 syften, och / syften och 

26:15 spalterna, och / spalterna och 

26:16 hastigheten när / hastigheten, när 

26:19 såg att / såg, att 

26:20 Amen / amen 

26:22 Amen /amen 

26:22 opp på / upp på 

26:23 hufvet i / hufvudet i 

26:24 opp af / upp af 

26:25 Amen / amen 

26:27 brutit läste / brutit, läste 

26:28 tärande att / tärande, att 

26:29 till, och / till och 

26:30 sig under / sig, under 

26:31 ner hufvet / ner hufvudet 

26:33 Gumman som / Gumman, som 

27:  2 igenkänningshoj beledsagade / igenkänningshoj, beledsagade 

27:  6 straxt / strax 

27:  9 bedyrade att / bedyrade, att 

27:11 söndag, vid / söndag vid 

27:13 förstod att / förstod, att 

27:16 pepparkorn bestått / pepparkorn, bestått 
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27:16 anrättningen gick / anrättningen, gick 

27:18 satt sig / satte sig 

27:18 backen der / backen, der 

27:18 sten och / sten, och 

27:19 stugfönstren medan / stugfönstren, medan 

27:22 tyckte att / tyckte, att 

27:23 han på sig / han sig 

27:25 uppskjuta, och / uppskjuta och 

27:26 sig, och / sig och 

27:30 säng, och / säng och 

27:31 hvita skylande / hvita, skylande 

27:32 kläder, och / kläder och 

27:33 befunnos / befans 

28:  2 bordet förklarande att / bordet, förklarande, att 

28:  4 inflytande bekände / inflytande, bekände 

28:  9 tobak, och / tobak och 

28:12 qvällen, och / qvällen och 

28:12 bädda opp / bädda upp 

28:14 nog att / nog, att 

28:16 kullpratad gick / kullpratad, gick 

28:16 knogade opp / knogade upp 

28:25 ord satte / ord, satte 

28:29 försvunnen innan / försvunnen, innan 

28:31 töcken som / töcken, som 

28:33 som gjorde att luften / luften 

28:36 drog, der / drog der 

28:37 ledde ner till / ledde till 

28:37 sjöstranden der / sjöstranden, der 

29:  2 Bergman som [SV: »Norman»] / Norman, som 

29:  3 gläntan der / gläntan, som der 

29:  3 helspänd / helspänn 

29:  6 det, och troende / det och, troende 
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29:17 ett litet meningsbyte / en liten meningsvexling 

29:21 Tänk, en / Tänk en 

29:23 – Nej ska / – Nej, ska 

29:26 förståss / förstås 

29:27 besen! / – Och så sa han inte att klöfvergrödan tar sin vext ur luften, hva? / – Jo 

ur luften ja; ur mitt a–l tar den vexten! / Och så skrattade de båda 

förståsigpåarne, medan Carlsson skar tänderna bakom busken. / – Ja må han 

komma sta, bekräftade Gusten, inte är jag // besen! Inte är jag 

29:33 den som / den, som 

29:36 om, och / om och 

29:37 hem igen besluten / hem, besluten 

29:38 anfallsställning så / anfallsställning, så 

30:  1 aftonen när / aftonen, när 

30:11 sprängde, och / sprängde och 

30:17 hufvet, utdelade / hufvudet, utdelade 

30:19 hufvet, som / hufvudet, som 

30:21 plats, och hopsummerade så / plats och hopsummerade, så 

30:26 afläggare den nu satt / afläggare, den der nu satt 

Kap. III 

31:  2 bordet och blir / bordet, blir 

31:  3 täppan, kröker / täppan och kröker 

31:  3 ungtupparna och – trampar sjelf sina höns. / ungtupparne. 

31:  6 vårråg / vårsäd 

31:10 i gång som / i gång, som 

31:14 af det föregifna syndafallet, hvilket han gjorde synnerligen rätt i, helst 

tankearbetet både var nyttigare, ärofullare, beqvämare och bättre lönadt. / af 

»syndafallet». 

31:25 slags menskor / slags menniskor 

31:27 ord: en / ord en 

31:29 helt, än / helt än 

31:30 den vagn / vagnen 
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31:33 han och hvar han kunde / han kunde 

32:  6 så att / så, att 

32:  8 dermed att / dermed, att 

32:10 hindret som / hindret, som 

32:18 skåren / skären 

32:18 skrak / skrakar 

32:22 kartigare / katigare 

32:23 folket att / folket, att 

32:36 snöppa / snäppa 

32:38 abborrn / aborrn 

33:  2 nytänning när / nytändning, när 

33:  3 sjöstranden när / sjöstranden, när 

33:  8 egde, och / egde och 

33:10 allt som / allt, som 

33:16 arbete, och / arbete och 

33:21 var rent / var, rent 

33:23 roddare, och / roddare och 

33:26 lyckats / lyckades 

33:29 släckt ty / släckt, ty 

33:30 sällskap, slöt / sällskap slöt 

33:36 flogrönn som / flogrönn, som 

33:37 trä och / trä, och 

34:  6 undansatt, och / undansatt och 

34:  8 det som folket, af / det, som folket af 

34:11 – Nej si så / – Nej si, så 

34:12 ja si han / ja si, han 

34:13 snäll han / snäll, han 

34:22 Carlsson som lurat ut honom tog / Carlsson, som lurat ut honom, tog 

34:26 se att / se, att 

34:27 röd, med / röd med 

34:36 såg på, och / såg på och 

34:37 ni, tänkte / ni, tänkte 



– TK 24 – 

 

 32 

34:37 ska nog / skall nog 

35:  2 pengar som / pengar, som 

35:  3 korna hade / korna, hade 

35:10 Nyfiken, som / Nyfiken som 

35:11 dörrn, och / dörren och 

35:12 rum som / rum, som 

35:17 farstun, ett / farstun ett 

35:20 sett att / sett, att 

35:21 kammare med / kamrar med 

35:22 – Ock-ock-ock – tänkte / – Ock-ock-ock, tänkte 

35:22 sängar, och / sängar och 

35:34 göra om / göra, om 

35:36 gamla som / gamla, som 

36:  4 dörren steg Carlsson ut såsom / dörren, steg Carlsson ut, såsom 

36:  6 anlände herren hade / anlände hade 

36:  7 opp till / upp till 

36:10 spekulanter, och / spekulanter och 

36:12 opp, och / upp, och 

36:15 stugan der / stugan, der 

36:15 lade opp / lade upp 

36:17 – Åh men / – Åh, men 

36:21 om hur / om, hur 

36:27 målade opp i / målade upp i 

36:37 omständigheter, samt / omständigheter samt 

36:38 man vid / man, vid 

37:  4 fruntimmer som / fruntimmer, som 

37:  5 barn, och / barn och 

37: 8 Carlsson såsom / Carlsson, såsom 

37:  8 talföre tog / talföre, tog 

37:10 likasom / liksom 

37:10 förmånsrätt efter / förmånsrätt, efter 

37:12 stridig. / Men // stridig. Men 
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37:15 hvardagligen / dagligen 

37:15 helgdagklädda / helgdagsklädda 

37:27 hatt / halmhatt 

37:28 viken, mellan / viken mellan 

37:28 granar blevo / granar, blevo 

37:31 och gamla / och i gamla 

38:  2 pengarne / pengarna 

38:  5 han s–t i hela / han frågade fan efter hela 

38:  6 enkedronningen / enkedrottningen 

38:  8 brunnen dit / brunnen, dit 

38:15 hett gå / hett att gå 

38:17 Clara som / Clara, som 

38:20 skadan, och / skadan och 

38:20 körksamhet som / kyrksamhet, som 

38:22 ärender / ärenden 

38:22 professorn, och / professorn och 

38:23 farstuqvisten när / farstuqvisten, när 

38:29 lördagen när / lördagen, när 

38:29 skulle ros in / skulle in 

38:30 handla uppstod / handla, uppstod 

38:34 småärender / småärenden 

38:37 angelägen göra / angelägen att göra 

39:  1 ifråga att / ifråga, att 

39:  4 fördelar dem / fördelar, dem 

39:  8 förbundna, genom / förbundna genom 

39:11 den som / den, som 

39:12 professorn, och / professorn och 

39:21 mätas ut och / mätas och 

39:38 tändt ljus / tände ljus 

40:  6 att få döfva / att döfva 

40:  7 lakanet som / lakanet, som 

40:10 dörren alltefter / dörren, alltefter 
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40:12 skepnader som / skepnader, som 

40:14 sumpen när / sumpen, när 

40:15 stadsgårn / Stadsgården 

40:17 långa flaxande / långa, flaxande 

40:17 byxor så / byxor, så 

40:18 kyrkan när / kyrkan, när 

40:18 skriftermål så / skriftermål, så 

40:19 fårskinneströjan som / fårskinnströjan, som 

40:21 skälskinnspelsen som / skälskinnspelsen, som 

40:22 julkalasen der / julkalasen, der 

40:25 hufvet i / hufvudet i 

40:26 skjortan när / skjortan, när 

40:28 isarne med / isarne, med 

40:30 så kommen / så, kommen 

40:30 stugan kasta / stugan, kasta 

40:32 opp, högst / upp, högst 

40:33 kartat opp på / kartat sig upp på 

40:34 lifliga att / lifliga, att 

40:35 benen och, innan / benen, och innan 

40:37 handen, som om han smekte en qvinnas bröst, så mjukt och fint var skinnet; 

och / handen, och 

40:38 kroppen när / kroppen, när 

41:  3 efter hur / efter, hur 

41:  5 rymligt rundligt / rymligt, rundligt 

41:  6 pröfvande, klöf / pröfvande klöf 

41:  8 drömmar hörde / drömmar, hörde 

41:  9 lystrade märkte / lystrade, märkte 

41:13 klädhängarn / klädhängaren 

41:13 lakanet och / lakanet, och 

41:18 att han i / att i 

41:19 få ömtålig punkt som / få en ömtålig punkt, som 
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41:20 och att, en gång slagen på den marken, det vore / och att det, om han en gång 

blef slagen på den marken, vore 

41:22 Men nu när / Men nu, när 

41:22 täflan, och / täflan och 

41:25 vedbacken der / vedbacken, der 

41:27 mäta med / mäta sig med 

41:30 God afton Ida! / God afton, Ida! 

41:33 talförhet under / talförhet, under 

41:38 sköna som / sköna, som 

41:38 kampen anmodade / kampen, anmodade 

42:  1 spänta / att spänta 

42:  2 grindhålet hade / grindhålet, hade 

42:  3 granträd som / granträd, som 

42:  5 bar rätt / bar det rätt 

42:  5 köket dit / köket, dit 

42:  6 dörrposten der / dörrposten, der 

42:  7 rygg så / rygg, så 

42:11 aftåga, och / aftåga och 

42:16 nu att / nu, att 

42:18 osäker, i / osäker i 

42:18 fält der / fält, der 

42:24 oppe från / uppe från 

42:28 – Här, moster! / – Här moster! 

42:34 Carlsson att / Carlsson, att 

42:35 honom, på farstuqvisten skyggande / honom på farstuqvisten, skuggande 

42:37 se efter om / se efter, om 

43:  4 skarpskyttemarsch som / skarpskyttemarsch, som 

43:  5 rullade opp nerifrån / rullade upp nerifrån 

43:  9 opp, medan / upp, medan 

43:13 ouppmärksam / uppmärksam 

43:19 också att / också, att 

43:21 – Ja si om / – Ja, si om 
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43:30 dödsvetten / dödssvetten 

43:31 hufvet och / hufudet och 

43:34 och, och, han / och – och – han 

44:  1 håll så / håll, så 

44:  4 – Hör nu / – Hör nu, 

44:  4 när om / när, om 

44:  5 åt’en / åt en 

44:11 ja jag vet jag / ja, jag vet, jag, 

44:12 mig sir / mig, sir 

44:13 efter sig om / efter sig, om 

44:15 en så / en, så 

44:17 det si, / det, si, 

44:18 – Ja det ger jag hålen hvem pojkarne borstar, och inte ska de få något håll på 

mig inte. För resten, det är skilnad på flickor och flickor, och alla är inte 

lönnhoror som gå på skogen, lättade Carlsson sitt fulla hjerta. / – Ja, det ger jag 

hålen hvad pojkarne ta sej te. 

44:22 opp, tröstade / upp, tröstade 

44:26 väl så / väl, så 

44:27 eget förr / eget, förr 

44:27 enveten utan / enveten, utan 

44:28 honom när / honom, när 

44:29 ihåg att / ihåg, att 

44:31 men si det / men det 

44:33 på det! på det. 

44:36 ovisst, och / ovisst och 

44:37 först innan / först, innan 

45:  7 han vexla / han att vexla 

45:  7 annat, och / annat och 

45:  8 derhän att / derhän, att 

45:  9 reparation skulle / reparation, skulle 

45:10 hemma medan / hemma, medan 

45:15 Slotterfolket som / Slotterfolket, som 
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45:15 förut har / förut, har 

45:21 djupa sorgsna / djupa, sorgsna 

45:24 Fiversätraön mager / Fiversätroön, mager 

45:27 dem, tassade / dem tassade 

45:28 bästdukar / bröstdukar 

45:28 bomullsklädningar, och / bomullsklädningar och 

45:29 på hufvet / på hufvudet 

45:35 älskogslekar. / Solen // älskogslekar. Solen 

46:  2 vassen der / vassen, der 

46:  8 slutet när / slutet, när 

46:13 skramlade, under / skramlade under 

46:15 eljes / eljest 

46:19 gäst, och / gäst och 

46:22 män som varit dus / män, som varit du 

46:27 ängskötseln / ängsskötseln 

46:29 frostfläckarna / frostfläckarne 

46:31 förmögna, och / förmögne och 

46:31 sist så / sist, så 

46:34 ordning som / ordning, som 

46:35 slängande men / slängande, men 

46:38 knippor, och / knippor; och 

47:  1 blommor som / blommor, som 

47:  2 tjärblomster och horletta, Marie / tjärblomster och Marie 

47:  3 ängsnejlikor, pukhvete, musärter, pestilensrot / ängsnejlikor, musärter, horletta, 

pestilensrot 

47:  6 bien / bi 

47:  7 innanmäten när / innanmäten, när 

47:10 piplärkor hvars / piplärkor, hvars 

47:11 eftertruppen kommo stararne / eftertruppen trippade stararne 

47:15 kämparne stödda / kämparne, stödda 

47:16 verk som / verk, som 

47:16 mössremmarne / mössremmarna 
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47:19 blomsterhafvet som / blomsterhafvet, som 

47:20 morgonbrisen, och / morgonbrisen och 

47:21 färg när [SV följer U 1 som har »färger»; se ovan s. 15] / färger, när 

47:22 hufven sticka / hufvuden sticka 

47:22 vågor som / vågor, som 

47:25 luften, och / luften och 

47:27 räfserska och / räfserska, och 

47:34 åtta ligger / åtta, ligger 

47:35 och gräset / och med gräset 

47:37 efter som / eftersom 

48:10 bevågen och / bevågen, och 

48:11 Gumman som / Gumman, som 

48:12 tallrikar stryker / tallrikar, stryker 

48:13 Carlsson förrän / Carlsson, förrän 

48:20 barnpiga och / barnpiga, och 

48:21 Och då / Och så 

48:23 opp åt / upp åt 

48:24 förtviflan som / förtviflan, som 

48:26 göra då! / göra då? 

48:31 – Herre Je’ ska / – Herre Je’, ska 

48:31 Nej aldrig / Nej, aldrig 

48:32 i lifvet / i lifvet, 

48:32 Åh ni / Åh, ni 

48:37 härf som / härf, som 

49:  4 uppstått, jag / uppstått. – Jag 

49:  5 efter Norman hvad / efter, Norman, hvad 

49:  9 mån tro / månn tro 

49:11 läpparne som / läpparne, som 

49:16 farstudörren / förstudörren 

49:17 medföra / medför 

49:19 gjort, och / gjort och 

49:20 skaftknappen som skallrade när / skaftknappen, som skallrade, när 
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49:24 går det som / går, det, som 

49:38 de andra, och månget / de andra; månget 

50:  1 kallades, och som de togo upp som fikonlöf att derunder dölja hvad som 

började vexa upp i det fördolda. / kallades. 

50:  5 ner började / ner, började 

50:10 köld men / köld, men 

50:12 gång sedan / gång, sedan 

50:13 denne slagen / denne, slagen 

50:13 brädet tog / brädet, tog 

50:14 dragharmonikan både / dragharmonikan, både 

50:16 fogeln som / fogeln, som 

50:17 straxt igen / strax igen 

50:26 läddisäcken du / lädersäcken, du 

50:27 dig om / dig, om 

50:29 hufvet, och / hufvudet, och 

50:32 Carlsson som / Carlsson, som 

50:34 backen du så / backen, du, så 

50:36 hotande att / hotande, att 

51:  1 – Hva är / – Hva ä 

51:  1 svin som / svin, som 

51:  2 Varmlandssvin / varmlandssvin 

51:  3 stund ett / stund efter ett 

51:  6 opp sig / upp sig 

51:  6 dörröppningen att / dörröppningen för att 

51:  6 drabbningen och / drabbningen, och 

51:  9 rocken som / rocken, som 

51:11 tog honom i ljumskarne måttade [SV: »ljumskarne, måttade»] / tog i honom, 

måttade 

51:13 Bergman blottad på [SV: »Norman»] / Norman på 

51:14 skrek han urståndsatt / skrek han, urståndsatt 

51:16 skummade och / skummade, och 

51:17 slagne så / slagne, så 



– TK 24 – 

 

 40 

51:24 segraren som / segraren, som 

51:31 skrik som / skrik, som 

51:32 röcko / röck 

51:37 fällknif afväpnades / fällknif, afväpnades 

51:37 fötter sedan / fötter, sedan 

52:  9 dansbanan och / dansbanan, och 

52:17 gärdesgården hörde / gärdesgården, hörde 

52:18 se någon. / se någon: 

52:20 Carlsson der? / Carlsson der! 

52:22 inte utan / inte, utan 

52:27 hasselbuskarna / hasselbuskarne 

52:28 hvitt som / hvitt, som 

52:30 efter men / efter, men 

52:35 buskarne medan / buskarne, medan 

52:36 dansande fram, halfsjungande / dansande fram halfsjungande 

52:37 kyssts / kysst 

53:  1 Fjellångsflicka / Fjellångsflickan 

53:  2 gärdesgården / gärdsgården 

53:  3 löje som / löje, som 

53:  4 nacken som / nacken, som 

53:  6 gossen som / gossen, som 

53:  7 mörkret der de försvunno som under ett täcke. / mörkret. 

53:10 som hennes / som i hennes 

53:11 opp gömd / upp, gömd 

53:11 aska och hon kände »plågan» härja i köttet ännu, stingande som åtrå utan hopp, 

som saknad af det för alltid förlorade. / aska. 

53:17 angaf att / angåfvo att 

53:19 förtunnas så / förtunnas, så 

53:20 skönjas fick / skönjas, fick 

53:21 hand som / hand, som 

53:22 polska, bleka som lärft, med stora mörka hål der ögonen hvilka hon ej såg, 

skulle sitta. / polska. 
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53:25 hem innan / hem, innan 

53:26 Blomqvist, och [SV: »Rundqvist»] / Rundqvist och 

53:27 händerna när / händerna, när 

53:27 gumman som / gumman, som 

53:28 skämdes. / skämdes: 

53:29 – Nej Herre / – Nej, Herre 

53:29 i hagen och trefvat ägg! / i skogen? 

53:30 Åh jag säger då det / Åh, jag säger det 

53:32 stugan, der / stugan der 

53:37 lyssnande om / lyssnande, om 

53:38 opp för / upp för 

Kap. IV 

54:  2 kärngen / käringen 

54:  6 lycka! den hålen, sade / lycka, den hålen! sade 

54:  9 skäret när / skäret, när 

54:15 cigarrer; tomlådor / cigarrer, tomlådor 

54:18 allmänt att / allmänt, att 

54:18 komme / kom 

54:19 Carlsson som / Carlsson, som 

54:20 käraste ner / käraste, ner 

54:20 grisarne som / grisarne, som 

54:22 som, oaktadt / som oaktadt 

54:23 kände att / kände, att 

54:24 igen bara / igen, bara 

54:26 eftermiddagen när / eftermiddagen, när 

54:27 herrskapet var / herrskapet, var 

54:29 orerade under / orerade, under 

54:31 is som / is, som 

54:31 honom alldenstund / honom, alldenstund 

54:30 intill / in till 

54:32 ögonblicket då / ögonblicket, då 
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54:34 kunnighet fick / kunnighet, fick 

54:34 oppifrån nerfallande / uppifrån nerfallande 

55:10 fötter så / fötter, så 

55:10 nickade / vickade 

55:12 oppifrån kommandobryggan. – / uppifrån kommandobryggan: 

55:13 någongång, du! / någongång, du? 

55:15 älskaren innan / älskaren, innan 

55:16 bort sprang / bort, sprang 

55:18 udden der / udden, der 

55:19 albuske för / albuske, för 

55:28 igenom den så / igenom den, så 

55:28 slutligen just / slutligen, just 

55:29 udden stötte / udden, stötte 

55:34 posthornet som / posthornet, som 

55:35 försvunnet! utom / försvunnet utom 

55:35 röken som / röken, som 

55:38 blickar som / blickar, som 

56:  1 på en annan som / på en en annan, som 

56:  4 lik / liksom 

56:  5 erinrade Idas / erinrade sig Idas 

56:  7 kökskabinen / kökskaminen 

56:10 störtat / störtade 

56:11 stege på / stege, på 

56:12 klack det i / klack det till i 

56:13 vattnet som / vattnet, som 

56:14 rört opp / rört upp 

56:14 sörp på / sörp, på 

56:15 speglar som flammade / speglar, flammande 

56:16 allt möjligt smuts / all möjlig smuts 

56:19 papperslappar som / papperslappar, som 

56:21 ur sig, ovett / ur sig ovett 

56:27 lockade fanns / lockade, fanns 
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56:31 sagt att / sagt, att 

56:32 inte? – / inte? 

56:33 vind som / vind, som 

56:34 rörde opp vattnet / rörde upp vattnet 

56:35 sotet, och / sotet och 

56:35 klarade opp / klarade upp 

56:35 blacka / blanka 

56:38 upp öfver / uppöfver 

56:38 bergsknalle / bergknalle 

57:  4 gråstenshäll på / gråstenshäll, på 

57:  6 rundblick med / rundblick, med 

57:  9 hans om / hans, om 

57:  9 bara och / bara, och 

57:10 tillbaks / tillbaka 

57:10 andra som / andra, som 

57:10 fåfänga, sänglusta, och / fåfänga och 

57:11 behöfdes / behöfde 

57:12 tafla rosenfärgad / tafla, rosenfärgad 

57:14 blandade / blandades 

57:19 betagen af / betagen vid 

57:20 fiskdigra / fiskrika 

57:22 hjertat som / hjertat, som 

57:26 utanför så slog / utanför, slog 

57:27 halsen som / halsen, som 

57:27 svalt / sväljt 

57:27 tvärn / tvären 

57:29 opp på / upp på 

57:30 sängen satte / sängen, satte 

57:31 skrifbordet; tog/ skrifbordet, tog 

57:34 folkvisor som / folkvisor, som 

57:35 Vermland, och / Vermland och 

58:  1 Vän!» / Vän! 
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58:  6 fräga efter / fråga efter 

58:  8 atterdäcket, när som han kom i uddan; det är / atterdäcket; det är 

58:10 tong / tung 

58:13 frägar inte / frågar inte 

58:14 menskorna / menniskorna 

58:17 frestelser, och Berns Salong / frestelser och Berns salong 

58:22 hämnare genom / hämnare, genom 

58:22 bokstaf! / bokstaf 

58:27 förderf som / förderf, som 

58:35 och läpparne / och på läpparne 

58:36 ordet! / ordet 

59:  5 suckar, och / suckar och 

59:15 det fann / det, fann 

59:17 punkten beslöt / punkten, beslöt 

59:17 mer utan / mer, utan 

59:20 trött, och / trött och 

59:20 sig att / sig, att 

59:21 omkring det var detsamma / omkring, var det detsamma 

59:22 ändå hon innan / ändå, hon, innan 

59:22 våren kom. / Men så stacks han igen af den tanken att hon skulle bli en annans 

och med kallt blod beslöt han att i förskott förnagla de okände fiendernas 

kanoner. Derför satt han ner ett postscriptum, sedan han undertecknat sig 

»Innerligt trofastne och tillgifnaste» så lydande: / »P.S. Ida ska akta sig för 

Berns Salon och Blanks Kaffe, för moster (öfverstruket och ändradt till) 

professorn sa han att alla ungherrar i Stockholm är infuscherade, och …» / (Så 

godt att hugga ner honom med detsamma, tänkte han, efter som han ska fara in 

med sumpen om några dar:) »Bergman är också infuscherad.» (men för att få 

en retroaktiv skrämmande verkan i fall så skulle behöfvas satte han till) »på 

beväringen i fjor.» / »D.S.» / Derpå gick han ner i köket // våren kom. / Derför 

undertecknade han sig »Innerligt trofastne och tillgifnaste» och gick ner i köket 

60:  1 bordet, der / bordet der 

60:  2 talgljus. / Flickorna // talgljus. Flickorna 
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60:  5 ser att / ser, att 

60:  9 en faslig att / en faslig en att 

60:10 se hur gossarna / se om gossarna 

60:12 Ja si / Ja, si 

60:13 Carlsson af / Carlson af 

60:17 tycker att / tycker, att 

60:21 Hm! sa hon. Carlsson / Hm! sa hon – Carlsson 

60:23 Jo det / Jo, det 

60:23 nog om / nog, om 

60:23 tid, för / tid för 

60:25 det, i / det i 

60:25 fall. – – – / fall … 

60:26 half. / half? 

60:27 mycket moster / mycket, moster 

60:27 Ja det var / Ja, det var 

60:37 kände hur / kände, hur 

61:  2 det; när / det, när 

61:  2 blir, men / blir; men 

61:  6 darrande torkad / darrande, torkad 

61:10 inte! / inte. 

61:13 – Nå Clara / – Nå, Clara 

61:13  morkrädda / mörkrädda 

61:16 – Åh det / – Ah, det 

61:16 svarte Clara. / Carlsson tog henne på den svällande öfverarmen och spelade 

ond: / – Hvad för slag, behöfs det inte? Hvad vet Clara om hvad jag behöfver? / 

– Så var inte Ida nog åt honom då? Jag hörde en fågel som sjöng, att han fick 

lof till att ta hjelp, jag! / Carlsson blef röd ända opp i hufvudsvålen, men öfver 

gummans ansigte brisade hopp, nyfikenhet och öfverraskning. / Det blef // 

svarte Clara. / Det blef 

61:25 i köket medan Carlsson tänkte öfver hvad som var fördelaktigast att svara, och 

man hörde / i köket. Man hörde 

61:26 utifrån hur / utifrån, hur 
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61:29 skorsten / skorstenen 

61:30 hålla hand / hålla handen 

61:31 andan hörde / undan, hörde 

61:33 sig som om / sig, som om 

61:35 efter hvem / efter, hvem 

61:36 Carlsson, som genast / Carlsson som genast 

61:36 steg upp, glad att slippa från svaret på den kinkiga fråga Clara framställt. / 

Kommen ut // steg upp. / Kommen ut 

61:38 dörren såg / dörren, såg 

61:38 tjockt att / tjockt, att 

62:  2 pust så / pust, så 

62:  2 hufvet / hufvudet 

62:  3 källarängen / källängen 

62:  5 gumman som ställt sig / gumman, som stälde sig 

62:  6 det vara. / det vara? 

62:  9 talldungen som / talldungen, som 

62:12 grenar som / grenar, som 

62:12 någon som / någon, som 

62:17 eldgnistor som / eldgnistor, som 

62:19 inpelsad bredlagd man, med / inpelsad, bredlagd man med 

62:19 groft väderbitet / groft, väderbitet 

62:20 små grå ögon / små hvassa ögon 

62:24 pastorn som / pastorn, som 

62:25 välkomstförbannelser! / välkomstförbannelser. 

62:26 ökan då? / ökan då! 

62:27 sumpen! vet / sumpen, vet 

62:29 Så marsch / Så, marsch 

62:31 rackan som / rackan, som 

62:32 orre som nyss lyftat / orre, som nyss lyft 

62:34 pastorn blef / pastorn, blef 

62:34 bad honom välkommen / bad honom vara välkommen 

62:37 sig så att / sig, så att 
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63:  4 spiselden der / spiselden, der 

63:  6 ögonen som / ögonen, som 

63:  9 bojkavaj fodrad / bojkavaj, fodrad 

63:  9 fårskinn och / fårskinn, och 

63:10 bordshörnet som / bordshörnet, som 

63:12 Den som / Den, som 

63:12 Nordström skulle [SV: »Norström»] / Nordström, skulle 

63:12 gissat att / gissat, att 

63:13 denne skärkarl / denna skärkarl 

63:15 fina kapellpredikanten när / fine kapellpredikanten, när 

63:17 räckte måste / räckte, måste 

63:18 församlingsboars / församlingsbors 

63:20 trakteringar som / trakteringar, som 

63:21 stället, och / stället och 

63:25 den som hjelpte / den, som hjelpte 

63:27 Augsburgiska / augsburgiska 

63:28 träkapellet som / träkapellet, som 

63:31 opp affärer / upp affärer 

63:33 myndighet med / myndighet, med 

63:34 opp i land / upp i land 

63:35 gjordes opp med / gjordes upp med 

63:38 fisk, den han / fisk, som han 

64:  2 nötlädersfodral, och / nötlädersfodral och 

64:  3 värme, och sedan / värme och, sedan 

64:  4 ögonen fått / ögonen, fått 

64:  8 ungdom var / ungdom, var 

64:  8 lefverfläckar, af / lefverfläckar af 

64:10 halfätna svartkantade / halfätna, svartkantade 

64:15 stortån som / stortån, som 

64:20 bordskanten så att / bordskanten, så att 

64:24 rask tror / rask, tror 

64:26 nerfallna hufvet / nerfallna hufvudet 
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64:26 takbjelkarne som / takbjelkarne, som 

64:28 han! – och / han, och 

64:29 hufvet, som / hufvudet, som 

64:30 fred och / fred, och 

64:31 Carlsson som såg / Carlsson, som såg 

64:31 till hviskade åt gumman. / till, hviskade åt gumman: 

64:32 inskrida tog / inskrida, tog 

64:34 bredvid, och med en bugning bjöd honom att hålla / bredvid och bjöd honom 

med en bugning att hålla 

64:37 Carlsson och / Carlsson, och 

65:  1 här du, dräng! / här, du, dräng? 

65:  2 till gumman. / till gumman: 

65:  7 en gång! / en gång. 

65:  9 med: / – Vet du hvem du är! // med: – Vet du, hvem du är? 

65:11 gumman, som försökt / gumman som försökte 

65:12 ryckt opp sig / ryckt upp sig 

65:15 skulle gå till storm / skulle komma till storm 

65:18 Åh skit / Åh strunt 

65:19 nog stora pengar / nog många pengar 

65:24 se han / se, han 

65:25 fadren / fadern 

65:27 skötarna / skötarne 

65:28 – Ja ser, madam / – Ja, ser madam 

65:28 inrättad så / inrättad, så 

65:32 nu madam / nu, madam 

65:33 prat som / prat, som 

65:34 om sig! / om sig? 

65:34 sant det / sant, det 

65:35 – Åh kors / – Åh, kors 

65:35 man det! / man det? 

65:36 Ja si / Ja, si 

65:36 vådligt hvad / vådligt, hvad 
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66:  1 synd, för / synd för 

66:  3 Åh det / Åh, det 

66:  3 mången fått! / mången fått. 

66:  5 Jaså det / Jaså, det 

66:  6 fasligt i gamla födseln / fasligt i den gamla kroppen 

66:  6 längre! / längre? 

66:  7 sitt, och pålen sitter der, hähähähä! / Här kastade pastorn en pröfvande blick på 

Clara och Lotten för att se huru de sågo ut, när de blefvo förlägna, och de sågo 

verkligen rätt skälmska ut när de förgäfves höllo sig för att skratta, ty pastorn 

föranleddes att förnya skämtet mera närgående. / – Ni flinar ni flickor, hva? 

Liksom ni inte skulle känna till’et! / – Vill inte // sitt, hähähähä! / Vill inte 

66:17 klar, kanske / klar kanske 

66:17 Men, jag / Men jag 

66:17 också, och / också och 

66:18 väl att / väl, att 

66:20 beslutits att / beslutits, att 

66:23 oppåt / uppåt 

66:23 skulten som / skulten, som 

66:25 hufvet / hufvudet 

66:25 korta knyckiga / korta, knyckiga 

66:25 bordsskifvan / bordskifvan 

66:27 Gumman som / Gumman, som 

66:30 ett lite ord / ett litet ord 

66:30 aftons innan / aftons, innan 

66:30 i säng. / i säng? 

66:31 gumman, och / gumman och 

66:31 gosse som / gosse, som 

66:31 ute i sjön / ute på sjön 

66:32 ord var / ord, var 

66:35 reseschatull ur / reseschatull, ur 

66:37 andaktsfull som / andaktsfull, som 

67:  2 förklädet, och / förklädet och 
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67:  4 gumman under / gumman, under 

67:  5 skorsten / skorstenen 

67:  7 hufvet / hufvudet 

67:  8 grepen så / grepen, så 

67:11 ska gå / skall gå 

67:13 gest som / gest, som 

67:14 mål oupphinneligt / mål, oupphinneligt 

67:15 i säng, jemrade / i säng? jemrade 

67:17 visste hvilket / visste, hvilket 

67:18 hade när / hade, när 

67:20 heller för / heller, för 

67:21 bjellran / bjellror 

67:24 gubben som satt i strumplästen måtte / gubben, som satt i strumplästen, måtte 

67:25 ett tu tre lyftes / ett, tu, tre, lyftes 

67:29 fönstersoffa der / fönstersoffa, der 

67:32 Robert som / Robert, som 

67:33 tillbaka vågade / tillbaka, vågade 

67:37 matbon / matboden 

67:38 tyst i köket. Men så erinrade gumman att det inte fans något dricksvatten inne 

hos pastorn och Clara blef skickad in med kopparflaskan. Hon gick på tå så tyst 

hon kunde utan att knarra i dörrn; men hastigt kom hon ut igen och in i stugan: 

/ – Åh ett sånt svin! kan man tänka sig! / – Hvad nu, hvad nu? frågade gumman 

ifrig att något ondt hade händt pastorn. / – Åh, kan moster tro att han ville jag 

skulle ligga hos honom … men det är vådligt! / – Det kan jag aldrig tro, 

menade gumman som icke ville förringa hedern af att ha pastorn till gäst under 

sitt tak. Det kan jag aldrig tro. / – Ja men jag vet att han tog mig om lifvet och 

ville något illa … / – Ah du pratar, snäste gumman, stängde dörren i lås och 

släckte ljusen. God natt med Er nu! / Och snart låg // tyst i köket. / Snart låg 

68:17 rolig. [blankrad] Följande morgon när // rolig. / Följande morgon, när 

68:22 se om / se, om 

68:24 försvann, och / försvann och 

68:25 stål och / stål, och 
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68:26 skynken som / skynken, som 

68:28 sjöarne när / sjöarne, när 

68:30 nytt så / nytt, så 

68:32 hon att / hon, att 

68:32 segel; och / segel, och 

68:34 eller söder / eller åt söder 

68:35 ögonen och gumman gick / i ögonen och den gamla gick 

68:36 igen trött / igen, trött 

69:  1 sysslolös utan / sysslolös, utan 

69:  1 ha något / hafva något 

69:  2 käraste, och / käraste och 

69:  5 mera längtad / mera efterlängtad 

69:  5 sig att / sig, att 

69:  7 kruttrån / kruttråden 

69:  8 ögonbrynen var / ögonbrynen, var 

69:  9 någon det, / någon, det 

69:10 hemåt; och / hemåt och 

69:12 eklöfvet hur / eklöfvet, hur 

69:14 något medan / något, medan 

69:15 nyfikenheten och / nyfikenheten, och 

69:16 gärsgårn såg / gärdsgården, såg 

69:17 hemma, och / hemma och 

69:19 utlade / uttalade 

69:20 opp igen / upp igen 

69:23 Je’ är / Je’, är 

69:24 gärsgårn / gärdsgården 

69:24 Blomqvist som [SV: »Rundqvist»] / Rundqvist, som 

69:26 ryggen så / ryggen, så 

69:28 inte gå / icke gå 

69:30 näten huru / näten, huru 

69:31 kropp som / kropp, som 

69:33 näten men / näten, men 
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69:35 flundernäten! / flundrenäten? 

69:35 skrek Blomqvist som [SV: »Rundqvist»] / skrek Rundqvist, som 

69:36 Nej jag / Nej, jag 

70:  3 ligga / liggande 

70:  5 du mammä? / du, mamma? 

70:  6 Siken / Sicken 

70:  7 ögon när / ögon, när 

70:  7 gråskäl som / gråskäl, som 

70:  9 ätas sådant / ätas, sådant 

70:10 stöflor / stöflar 

70:12 båten; blef / båten, blef 

70:14 skälen utbrast / skälen, utbrast 

70:15 – Nå men / – Nå, men 

70:16 – Ja den / – Ja, den 

70:18 alltid du / alltid, du 

70:25 på, och / på och 

70:30 gått opp, som / gått upp som 

70:32 fingerna / fingrarna 

70:32 höra hur / höra, hur 

70:33 opp på / upp på 

70:34 ögonblicket när / ögonblicket, när 

70:34 segertecken och / segertecken, och 

71:  5 stadsresarna / stadsresarne 

71:  6 märkte att / märkte, att 

71:  8 aftonsmaten / aftonmaten 

71:13 nu Carlsson / nu, Carlsson 

71:13 oppe hos professorns kan / uppe hos professorns, kan 

71:15 – Ja jag / – Ja, jag 

71:15 Carlsson synligen / Carlsson, synligen 

71:22 – Åh vi / – Åh, vi 

71:22 svampignoner, och / svampignoner och 

71:24 väl till flickorna / väl flickorna 
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71:26 lika kan / lika, kan 

71:27 Det var det nog / Det voro de nog 

71:28 mycket och / mycket, och 

71:29 – Jo de / – Ja, de 

71:31 Det var som sagdt mycket / Det var, som sagdt, mycket 

71:34 Lina att / Lina, att 

72:  1 qvällen för / qvällen, för 

72:  2 Blifna ensamma var / Då de blefvo ensamma, var 

72:  3 menade så / menade, så 

72:  3 henne att / henne, att 

72:  4 qväll när / qväll, när 

72:  5 kökskammarn / kökskammaren 

72:  5 porter, och / porter och 

72:10 villovägar» hade / villovägar», hade 

72:11 föreslagit att / föreslagit, att 

72:15 minnena så / minnena, så 

72:19 nog af, han / nog af han 

72:22 lagt sig och / lagt sig, och 

72:24 prat som / prat, som 

72:27 gamla om / gamla, om 

72:29 – Ja men / – Ja, men 

72:29 sådant som / sådant, som 

72:32 unga raska / unga, vackra 

72:34 – Åh vad / – Åh, vad 

72:36 slinka som / slinka, som 

72:37 se moster: / se, moster, 

72:38 lustan förgår / lustan, förgår 

73:  1 snus när / snus, när 

73:  1 annan som / annan, som 

73:  2 cigar / cigarr 

73:  2 jag, moster, att / jag moster, att 

73:  3 mig med den / mig med, den 
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73:  4 den som / den, som 

73:  4 annat den / annat, den 

73:  7 – Nå men / – Nå, men 

73:  8 Carlsson, undersökte / Carlsson? undersökte 

73:10 pekfingret så / pekfingret, så 

73:12 För resten jag / För resten, jag 

73:13 gammal ska jag säga och / gammal, ska jag säga, och 

73:13 ja jag / ja, jag 

73:14 rakt ut att / rakt ut, att 

73:15 äldre förståndig / äldre, förståndig 

73:16 sinnelaget, se / sinnelaget; se 

73:17 förståndet, ja det/ förståndet, ja, det 

73:19 ner vid / ned vid 

73:20 amen när / amen, när 

73:27 pengar, och / pengar och 

73:27 åthäfvor, och / åthäfvor och 

73:28 klädtrasor si det / klädtrasor, si, det 

73:29 och den som / och den, som 

73:29 mig rätt ska / mig rätt, ska 

73:33 – Nå hvem / – Nå, hvem 

73:35 Tänkt, och / Tänkt och 

73:36 den som tänkt / den, som tänkt 

73:37 tiger jag / tiger, jag 

73:37 säga att / säga, att 

74:  1 rigtigt hvar / rigtigt, hvar 

74:  3 – Ja men / – Ja, men 

74:  5 nej det vill / nej, den vill 

74:  5 ha om / ha, om 

74:  6 mig, nej / mig; nej, 

74:  8 till så / till, så 

74:  8 det fast / det, fast 

74:10 gånger att / gånger, att 
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74:11 sittande om / sittande, om 

74:12 – Nå Carlsson / – Nå, Carlsson 

74:12 säga om / säga, om 

74:14 händerna som / händerna, som 

74:17 Nej si / Nej, si 

74:19 alltid att / alltid, att 

74:20 Nej aldrig / Nej, aldrig 

74:21 mig moster och / mig, moster, och 

74:24 inte ta hand / inte ta i hand 

74:26 bära till. / bära till? 

74:27 gammal vet / gammal, vet 

74:27 Carlsson och / Carlsson, och 

74:28 någon som / någon, som 

74:29 väl att / väl, att 

74:32 särskilt mot / särskilt emot 

74:32 något som / något, som 

74:33 säg! / säg? 

75:  1 att – – – / att … 

75:  2 golik en / golik som en 

75:  2 bära te; ja det är inte något skryt, men jag tror inte Floden hade något att klaga, 

och var det någon som skulle behöft lega på sig så inte var det jag. / Det var 

dunkelt tal men nog för den som förstod / – Åh det har jag inte talt något på, 

svarte Carlsson, och jag är inte så lastgammal heller, men ingen åf oss är väl så 

begifven på att tråda att det skulle ha någon fara. Tråda är en sak, och 

sinnelaget är en annan, och den som har det rätta sinnelaget, den kan man gå i 

brudsäng med utan att behöfva lyfta för högt på täcket. För resten ska jag säga 

moster att jag inte är mycket köttslig, och hon har väl också fått sin mesta del 

efter som jag hört om Floden i lifvet. / Samtalet hade fått en dragande kraft och 

syntes svårt att släppa, helst minnet af svunna fröjder eldade upp hoppet om 

nya å ena sidan och nyfikenheten om hvad som väntade å andra. / – Ja Floden 

ska vi nu låta vara efter han är död, men är det så att Carlsson är rädd, så kan 

en ju försöka innan en bestämmer sig. / – Ah, det behöfs inte alls, afstyrkte 
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Carlsson. Men är det sed här på orten med flickorna så herre Gud inte vill jag 

bryta gammalt bruk, och man får ta seden dit man kommer, i alla fall blir det 

tids nog med det sen! / Isen var // bära te. / Isen var 

75:26 bruten och / bruten, och 

75:26 råd hur / råd, hur 

75:28 förhandlingarne / förhandlingarna 

75:30 bränvinsflaskan och / bränvinsflaskan, och 

75:31 litet till så att Carlsson kom just i det rätta sinnelaget för att få visa det han inte 

ville bryta gammalt bruk och dermed var förbundet besegladt om dock ännu 

icke stadfästadt. / litet till. 

Kap. V 

76:  6 sig fick / sig, fick 

76:  7 dagar under / dagar, under 

76:12 rallebuse, och / rallbuse och 

76:15 gång och med enkeståndets upphörande i sjelfva verket tycktes / gång, och med 

utsigten till enkeståndets upphörande tycktes 

76:17 opp och / upp och 

76:20 vatten som / vatten, som 

76:21 bo, och / bo och 

76:22 sannolikt komme att lefva / sannolikt skulle lefva 

76:23 gården komme efter / gården kom efter 

76:24 drängs och / drängs, och 

76:25 förmyndarskap / förmynderskap 

76:26 icke att / icke, att 

76:27 modren skarpa / modern skarpa 

76:29 styffadren / styffadern 

76:29 blef han när / blef han, när 

76:30 skälskinnsmössa som / skälskinnsmössa, som 

76:31 vid första / vid det första 

76:33 frukostbordet låg / frukostbordet, låg 

77:  1 Carlsson som / Carlsson, som 
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77:  1 anade lyfte / anade, lyfte 

77:  3 oppe på / uppe på 

77:  9 förklaringen att / förklaringen, att 

77:  9 orten när / orten, när 

77:12 bruka / bruka’ 

77:13 nyåret, och / nyåret; och 

77:14 här utan / här, utan 

77:15 Ida som / Ida, som 

77:16 lite puts / litet puts 

77:17 opp till / upp till 

77:18 sex månars jäf / sex månaders jäf 

77:20 skrapa så / skrapa ut så 

77:27 notbygge, och isfiske, med / notbygge och isfiske med 

77:29 alfogelskytte / fogelskytte 

77:32 bristen som / bristen, som 

77:34 så det / så att det 

77:36 tyckte att / tyckte, att 

78:  2 intagande och / intagande, och 

78:  9 hos Carlsson som / hos Carlsson, som 

78:11 fästmannen som / fästmannen, som 

78:13 öfver stack / öfver, stack 

78:16 tygena / tygen 

78:16 hon visade / hon också visade 

78:17 ihop. Hela // ihop. / Hela 

78:19 att i / att, i 

78:20 ro mödan / ro, mödan 

78:22 klockarn, samt / klockarn samt 

78:29 till körka / till kyrkan 

78:30 körkviken / kyrkviken 

78:31 förstgången som / förstgången, som 

78:32 ringde och / ringde, och 

78:33 opp till / upp till 
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78:35 i dag när / i dag, när 

78:36 pekfingret. / – Kommer de d–a med fisk, liksom inte man hade sjön utanför 

dörrarne, snäste han. / Carlsson som // pekfingret. / Carlsson, som 

79:  1 fisken fick / fisken, fick 

79:  3 ljusen och / ljusen, och 

79:  5 körkbacken / kyrkbacken 

79:10 körka brann och / kyrkan brann, och 

79:13 korrektionister som / korrektionister, som 

79:14 palln. / Klockan // palln. Klockan 

79:15 elfva innan / elfva, innan 

79:15 predikstolpsalmen / predikstolspsalmen 

79:17 hett så / hett, så 

79:19 körkvaktarn / kyrkovaktaren 

79:20 opp psalmen / upp psalmen 

79:21 klockarn / klockaren 

79:21 opp första / upp första 

79:21 lust efter / lust, efter 

79:23 två, och / två och 

79:24 allvare att / allvare, att 

79:27 Norströms / Nordströms 

79:28 dufning efter som / dufning, efter som 

79:30 alla arton / alla aderton 

79:30 sjöngos så / sjöngos, så 

79:30 tolf innan / tolf, innan 

79:31 opp i predikstoln / upp i predikstolen 

79:32 mjukna att / mjukna, att 

79:34 till så / till, så 

79:34 hufvena / hufvudena 

79:35 grannen som / grannen, som 

79:36 fram att / fram, att 

79:37 dörrn / dörren 

79:38 kängor som / kängor, som 
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80:  2 fästmannen som / fästmannen, som 

80:  4 rosslädersstöflor att / rosslädersstöflar, att 

80:  6 orgelläktarn der / orgelläktaren, der 

80:  9 bredvid när / bredvid, när 

80:10 visor och / visor, och 

80:11 jungfrur och / jungfrur, och 

80:14 gått knuffade / gått, knuffade 

80:14 Blomqvist som [SV: »Rundqvist»] / Rundqvist, som 

80:15 pannan som / pannan, som 

80:17 opp ögonen som / upp ögonen, som 

80:18 hufvet, och / hufvudet och 

80:19 log som / log, som 

80:20 igenfälda som / igenfälda, som 

80:21 Norström, som / Nordström, som 

80:22 opp vartenda / upp vartenda 

80:25 varligt trefvande / varligt, trefvande 

80:26 tegelstenarna / tegelstenarne 

80:28 körgårn dit / kyrkogården, dit 

80:32 körkan / kyrkan 

80:34 opp att / upp att 

80:35 rof som / rof, som 

80:36 ta flickan från / ta flickan ifrån 

80:38 psalmsång innan / psalmsång, innan 

81:  2 Flod som / Flod, som 

81:  3 bänk höll / bänk, höll 

81:  3 gräl och / gräl, och 

81:  5 körkvärdens / kyrkvärdens 

81:  5 klackarne som / klackarne, som 

81:  6 lysningen blef / lysningen, blef 

81:  7 alldeles vill / alldeles vild 

81:  9 tåls utan / tåls, utan 

81:  9 kängorna sedan / kängorna, sedan 
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81:10 mottagit / emottagit 

81:10 körkgården / kyrkogården 

81:13 upptäcktes att / upptäcktes, att 

81:13 slut slogs / slut, slogs 

81:14 sannolikt att / sannolikt, att 

81:14 glömda och / glömda, och 

81:14 föreslog att / föreslog, att 

81:15 ätit opp dem / ätit upp dem 

81:17 Carlsson att / Carlsson sig, att 

81:18 körkbon / kyrkbon 

81:19 skrek att / skreko, att 

81:22 när det / nära det 

81:23 på, då / på då 

81:24 opp kjolarne / upp kjolarne 

81:24 aschelet! svarade / ändan, svarade 

81:25 hemmastadd sedan / hemmastadd, sedan 

81:28 fråga, inföll / fråga? inföll 

81:34 tystnaden som / tystnaden, som 

81:35 stund afbröts / stund, afbröts 

81:35 Carlsson som ville man / Carlsson, som ville att man 

81:36 Gusten: / – Vänta // Gusten; – vänta 

81:37 Vänta bara / Vänta, bara 

81:37 kobbarne så / kobbarne, så 

82:  2 strimma och / strimma, och 

82:  3 antågande och / antågande, och 

82:  5 fart så / fart, så 

82:  7 opp under / upp, under 

82:10 bad att / bad, att 

82:10 lägga opp och / lägga upp och 

82:11 icke utan / icke, utan 

82:11 skotet, så / skoten, så 

82:12 in. Då // in. / Då 



– TK 24 – 

 

 61 

82:13 satt honom ner – / satte honom ner. 

82:14 Jessu, namn menniska / Jesu namn, menniska 

82:15 Carlsson satt / Carlsson satte 

82:16 länge förr än / länge, förr än 

82:16 rusade opp / rusade upp 

82:16 rockskört utom sig / rockskört alldeles utom sig 

82:18 – Nå Gud / – Nå, Gud 

82:18 förbarme läcker / förbarme, läcker 

82:18 rackarn! hojtade / rackarn, hojtade 

82:21 – Tunnan vet / – Tunnan, vet 

82:22 – Åh Herre / – Åh, Herre 

82:25 Blomqvist som [SV: »Rundqvist»] / Rundqvist, som 

82:26 ändan, gaf / ändan och gaf 

82:26 orre så / orre, så 

82:28 fann godt inskrida / fann för godt att inskrida 

82:29 käresta / käraste 

82:35 satt stöflarna opp / satte stöflarne upp 

82:37 leksill som / leksill, som 

83:  1 Carlsson träffad / Carlsson, träffad 

83:  1 punkten. Tig eller svarar jag! / – Svara han, jag kan nog ge igen, mente madam 

Flod. / Ja jag kunde säga, att mången hyflar illa på torrt bräde som är snäll på 

färskt. / Gusten som tyckte att // punkten. / Gusten, som tyckte, att 

83:  6 börja / började 

83:  9 fienden pastor Norström som / fienden, Nordström, som 

83:10 arton verser / aderton verser 

83:11 lugnare, och / lugnare och 

83:13 bröllopet som / bröllopet, som 

83:22 Modren / Modern 

83:23 frågade hvart / frågade, hvart 

83:23 svarte att / svarade, att 

83:24 så bar det af / så lade han af 

83:27 grejor behöfliga / grejor, behöfliga 
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83:29 gått opp / gått upp 

83:34 vattnet så / vattnet, så 

83:35 säga om / säga, om 

83:38 tordmular svarta papegojslika / tordmular, svarta, papegojslika, 

84:  1 bergskräfvorna [SV: »bergskrevorna»] / bergsskrefvorna 

84:  4 holken i / holken, i 

84:  4 skrak / skrakar 

84:  5 rönn öfver / rönn, öfver 

84:  6 hafvet der / hafvet, der 

84:  8 tunga dofva / tunga, dofva 

84:  9 Gusten, halfliggande vid / Gusten, dåsande vid 

84:10 munnen låtande / munnen, låtande 

84:15 skrefvorna och / skrefvorna, och 

84:16 hjortron som nu / hjortron, hvilka sista nu 

84:18 bort. / Här // bort. Här 

84:20 ejderhönan som / ejderhonon, som 

84:22 bergsremna / bergremna 

84:23 tordmularne som / tordmularne, som 

84:25 bod i / bod, i 

84:28 fönster / fönster, 

84:31 ordningar klättrade / orningar, klättrade 

84:33 spisen der / spisen, der 

84:34 lägga opp ett / lägga upp ett 

84:36 potatispannan, och lade / potatispannan, lade 

84:36 och tände en pipa medan / och rökte en pipa, medan 

85:  4 hafssjöarne som / hafsjöarne, som 

85:  7 opp svarta / upp svarta 

85:16 tunna rökar / tunn rök 

85:19 stucko opp sina / stucko upp sina 

85:21 dra opp några / dra upp några 

85:22 deras stora / sina stora 

85:23 solen när / solen, när 
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85:25 norra sidan af skäret, och när / norra skäret, men när 

85:26 hastigt nog, att han / hastigt och han 

85:26 vända till / vända om till 

85:27 först att / först, att 

85:28 opp åt / upp åt 

85:30 – Nej det / – Nej, det 

85:30 Gusten när / Gusten, när 

85:32 torsk, och / torsk och 

85:36 – Ah du pratar / – Äh, du pratar 

85:37 skäl så / skäl, så 

85:37 framgick att / framgick, att 

85:38 tillfälle som / tillfälle, som 

86:  1 den som / den, som 

86:  3 – Ja men / – Ja, men 

86:  4 henne? att / henne att 

86:  5 det svarte Gusten / det, svarade Gusten 

86:  5 mig som / mig, som 

86:  7 gårn så / gårn, så 

86:  8 – Ja ser du / – Ja, ser du, 

86:  8 kan nog / kan möjligen nog 

86:13 äta sin sill / äta sill 

86:13 spishällen. / – Du // spishällen. – Du 

86:14 sup du? / sup, du? 

86:17 Jo Gusten / Jo, Gusten 

86:22 tångbankar / tångbanken 

86:25 boden; till / boden, till 

86:32 boden och endast / boden, endast 

86:38 du Gusten? / du, Gusten? 

87:  5 ingen du? / ingen, du? 

87:  7 Gusten, och klef / Gusten och klef 

87:11 trumma som / trumma, som 

87:11 knäen och / knäna och 
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87:15 svordom när / svordom, när 

87:20 från bröllopet. / från bröllopet? 

87:21 honom så / honom, så 

87:22 Nå hur / Nå, hur 

87:22 tyckte att det / tyckte det 

87:23 skada gå / skada att gå 

87:23 trakteringen hvilken / trakteringen, hvilken 

87:25 säg att du / säg, att du 

87:27 tillsammans så / tillsammans, så 

87:29 nog det? / nog, det? 

87:31 skäret, och / skäret och 

87:33 herrligheten som / herrligheten, som 

87:34 utförande, och / utförande och 

87:35 Gusten som / Gusten, som 

87:37 kojs när / kojs, när 

88:  3 höra att / höra, att 

88:  3 hade setts styra / hade synts styra 

88:  4 slutsatsen att / slutsatsen, att 

88:  5 djefvelstyg / djefvulstyg 

88:  6 månars / månaders 

88:11 sade, och / sade och 

88:11 historier som / historier, som 

88:13 veta att / veta, att 

88:14 antog han att / antog han, att 

88:21 rätt när / rätt, när 

88:28 fyllas; med / fyllas med 

88:29 biomständigheter hvilka / biomständigheter, hvilka 

88:30 ge sjelfva / ge sig sjelfva 

88:32 afgöra hvilken / afgöra, hvilken 

88:32 verksammaste. [blankrad] Så // verksammaste. / Så 

88:34 bråk och / bråk, och 

88:35 kommo, för tidigt efter som / kommo för tidigt, efter som 
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88:36 dem utan / dem, utan 

89:  1 backarne som / backarna, som 

89:  1 kommit att / kommit för att 

89:  3 stakarne / stakarna 

89:  4 knut så / knut, så 

89:  5 såg ut som / såg ut, som 

89:  6 flaggstång på / flaggstång, på 

89:  8 ömsesidor / ömse sidor 

89:14 tennkapslarne som / tennkapslarne, som 

89:14 korkarne gnistrade / korkarne, gnistrade 

89:21 högar som / högar, som 

89:21 kulpyramider / kulpyramider, 

89:23 konstapel med / konstapel, med 

89:24 krigsmaterielen som / krigsmaterielen, som 

89:28 kärlen för / kärlen, för 

89:28 höra att / höra, att 

89:32 munskänkssysslan, uppdrag / munkskänkssysslan uppdrag 

89:33 behof, och / behof och 

90:  1 yxa och / yxa, och 

90:  2 matbon som / matboden, som 

90:  4 hufvet genom / hufvudet genom 

90:  5 serkärmarne skrikande / särkärmarne, skrikande 

90:  8 brygghufvet / brygghufvudet 

90:  8 böss-skott / bösskott 

90:  9 länge innan / länge, innan 

90:  9 stugan och / stugan, och 

90:11 vållat att / vållat, att 

90:15 ekarna / ekarne 

90:17 tunnor utlagda / tunnor, afpassade 

90:17 borden redan täckta / borden, som redan voro täckta 

90:18 dukar på / dukar, på 

90:22 Bergman som [SV: »Norman»] / Bergman, som 
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90:26 bannlyst alldenstund / bannlyst, alldenstund 

90:30 brudparet såsom / brudparet, såsom 

90:32 körkta / kyrkta 

90:32 Norström / Nordström 

Kap. V (K.O. Bonniers avskrifter / U 1) 

91:  9 spränglärd man. / – Nåå, började pastorn, hur är det att vara här i Norden om 

vintern? / – Ack jak fiser så risligt micket! svarade professorn. / Gummorna 

fingo ögon som byxknappar och stirrade på hvarandra. / – Nej hvad säger 

professorn, förvånades pastor Norström. / Om sommarn vet jag nog att vi kan 

få ränna, men om vintern det är obegripligt. Men si de klimatiska förhållandena 

ha så olika verkan på olika magar. / – Min make? Jak har en skön make! /  

– Jaja, gubevars, jag har inte haft den äran se professorskan, men jag tror nog, 

ja jag har hört sägas, i alla fall …. / – Men, Herr Gott, jak sa att jag fiiser så 

risligt ….. / – Jaja, jag förstår, jag förstår, ordet är kanske inte riktigt valdt, 

fastän det nog är svenskt … / – Ack, Herr Je, pastor Nårstrem, jak vill icke 

säga att jag fiser, utan att jag – fiser! skrek professorn. / – Ah, jaså! Han fryser. 

Jaja, jaja! Jag förstår! Hm! Ja det är kallt om vintern. / Samtalet afbröts av 

Carlsson som kom in och förkunnade, // spränglärd man. / Men Carlsson kom 

in och förkunnade,  

94:26 långa stycken. / – Är det micket mensker i körkan! frågade han för att 

intressera pastorn. / – Åh nej, det kan man inte säga, utom när det är 

nattvardsgång. Får vi aldrig se professorn hos oss? frågade pastorn. / – Nej, jak 

kommuniserar aldrig, for jak kann icke. / – Kan inte! Hur så då? / – Jak spir af 

den aflat! svarade professorn och grinade illa. / Pastor Norström som icke var 

bortskämd tyckte att det var rått sagdt av en så fin herre; vände sig från honom 

och fortsatte trycka brudgummen. / – Nå, du har varit kolpottör, du, Carlsson? 

slängde han åt denne. Hvad kolpotterade du då för slag? / – Guds ord vet jag, 

som pastorn, flinade Carlsson. / – Nå då gick det an, men har ni hört på fan, 

pojkar – här vände han sig till karlarne – har ni hört tals om den kolportörn, 

som nu grasserar omkring och vill lära bönder göra barn! / – Åhåhåhåhå! 

grinade gubbar och pojkar, och qvinnorna vände sig bort och fnissade. / – Tänk 
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en sån fan, som vill lära far sin tråda! / – Ja men det kan väl aldrig vara allvare? 

frågade Rundqvist med en skurkaktigt oskyldig min. Det vore liksom man inte 

skulle veta tröska på logen och lägga rågen utanföre. / Nu kom spelman, // 

långa stycken. / Nu kom spelman, 

95:31 – Spark skräddarn i röfven! hördes korus. / – Ge skräddarn en spark i ändan!  

97:31 båda tronbestigarne, som Carlsson af aktning för ställets helgd ej ville störa i 

deras naturrättsliga utövning av tvingande plikt. / – Nej, sluddrade pastorn, en 

gång i veckan, ser du min bror, – han trodde att de druckit brorskål – en gång i 

veckan, det är min régime. Inte mer, och inte mindre. / – Jaja, jaja, det är 

micket pra, men jak … / – En, gång, i veckan, säger jag, och aldrig mer än ett 

rapp! säger Hufeland, och det är min régime, ser du min bror. / Samtalet hotade 

bli långvarigt och Carlsson måste inskrida. / – Ursäkta, mina harrar, // båda 

tronbestigarne. / – Ursäkta, mina harrar, 

98:37 ni skojar med mig …! Hlutt! / skojar med mig …! 

99:33 julbordet, satt länd om länd med professorn och disputerade om Hufelands 

konsten att lefva i hundra år, och / julbordet, och 

101:12 ljusstump. / När de öppnade dörren slog en stank emot dem så att de höllo på 

att falla baklänges, efter hvad de sedan anförtrodde. / Rapp fick // ljusstump. / 

Rapp fick 

101:18  vidöppen och dräglande. / vidöppen. 

101:21  förbarme! / Rapp lyfte på täcket och höll hand för näsan! / – Åh Jösus, nej! Si! 

si! Husch! / Carlsson letade efter en käpp, men det fanns ingen i rummet! / – 

Nå tänk en sån helskotta rackare! Gud fader i himmelen! Och stöflarne // 

förbarme! Och stöflarne 

101:30 förklarade Rapp. / – Ja man vill fan i mig inte ta’ in’ med en tång! försäkrade 

Carlsson! / – Vi får tan’ // förklarade Rapp. / – Vi får tanʼ 

102:17  Rapp igen, men i detsamma hördes ett ljud som ur en uppstucken 

svagdricksankare, och när det sa’ klack! så sqvalade det ner över Carlssons 

hufvud och axlar. / – Herre Jesus, han kräks! han kräks! skrek brudgummen, 

som kände sin svarta bonjour fördärfvas och något klibbigt sätta sig i 

hårkrullarne, som Rundqvist lagt upp med lilla nyptången. / – Fira! skrek 

Rapp! Fira bara! Håll an bara! // Rapp igen. / – Håll an bara! 
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103:20 ser ut – det är ju ända som om dögåret gått ut af alla vägar på’en. / Pastorn // 

ser ut? / Pastorn 

103:34 klaveret. / – Det stinker ont! anmärkte professorn, som kommit för nära 

takdroppet från båren, och karlarne började hålla sig för näsan. I detsamma 

rörde det sig däruppe, och över deras hufven sqvalade det från höjden. / – Den 

spir, den spir! skrek professorn. / – Akta er, han kräks, han kräks, varnade 

Carlsson, men för sent. / Men när de // klaveret. / Men när de  

104:29 rocken hängde slapp och var strimmig av nerspillning. / rocken hängde slapp. 

104:31 rummet, betraktade än en gång den smutsade bädden. / rummet.  

Kap. VII (kopiebokskopian / U 1) 

128:  8 litet så / litet, så 

128:13 töckenslöja som / töckenslöja, som 

128:15 dunkande som / dunkande, som 

128:18 illa så / illa, så 

128:19 isen opp / isen upp 

128:24 ljus som / ljus, som 

128:24 sydost! / sydost. 

128:26 insåg att / insåg, att 

128:26 tok när / tok, när 

128:28 dem så / dem, så 

128:30 snön som / snön, som 

128:30 tätt tätt / tätt, tätt 

128:32 ljus som / ljus, som 

128:32 blek och suddig / blekt och suddigt 

128:37 sprang sprang / sprang, sprang 

128:38 bad att / bad, att 

129:  3 Gusten, och / Gusten och 

129:  4 efter annars / efter, annars 

129:  5 denne också / den också 

129:  6 mer, och hvad / mer, hvad 

129:  6 tydligt att / tydligt, att 
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129:12 vattnet som / vattnet, som 

129:15 såg huru / såg, huru 

129:15 baklänges fastän / baklänges, fastän 

129:18 vind så / vind, så 

129:24 var ute / varit ute 

129:26 Norström / Nordström 

129:29 kalla: / kalla. 

129:32 lugn! Häh! / lugn! 

129:34 bedyra det / bedyra, det 

130:  2 – Ja min / – Ja, min 

130:  2 vara. / vara? 

130:  3 efter vet / efter, vet 

130:  3 svarte frun / svarade frun 

130:10 på att / på, att 

130:17 ägg enär / ägg, enär 

130:19 springa i kapp / springa kapp 

130:20 andedrag / andetag 

130:20 förloppet gick / förloppet, gick 

130:26 strandsatte / strandsatta 

130:27 båda opp folk / båda upp folk 

130:28 farligt emedan / farligt, emedan 

130:29 fartyg om / fartyg, om 

130:32 nämligen sig / sig nämligen 

130:32 veta att / veta, att 

130:33 opp och / upp och 

130:36 du Gusten / du, Gusten 

130:36 Norström / Nordström 

130:37 inte hvad / inte, hvad 

130:38 ut när / ut, när 

131:  1 arbeta opp hemmanet / arbetat upp hemmanet 

131:  2 sommargäster, och / sommargäster och 

131:  2 stuga! / stuga? 
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131:  5 det, kunde / det kunde 

131:  9 du Gusten / du, Gusten 

131:13 glömt när / glömt, när 

131:17 när att han unga karln fjollades / när, att han, unga karln, fjollades 

131:19 bitti hvad / bitti, hvad 

131:20 körkan / kyrkan 

131:20 opp dem / upp dem 

131:21 på att / på, att 

131:21 enas / enes 

131:22 andras / andres 

131:22 bröd. [blankrad] Följande / bröd. [tre asterisker] Följande 

131:23 morgon när / morgon, när 

131:23 körkfolket / kyrkfolket 

131:24 Norström / Nordström 

131:25 hopen som / hopen, som 

131:26 messfall uppmanade / messfall, uppmanade 

131:27 manfolk samlas / manfolk att samlas 

131:31 föreburo att / föreburo, att 

131:33 spiksoppa om / spiksoppa, om 

131:34 skriftlärd så / skriftlärd, så 

131:34 hör när / hör, när 

131:35 såpfjärdingen. / såpfjärdingen? 

131:36 hopen, och / hopen och 

132:  2 Er ska / er, ska 

132:  2 ta kärngarne / tag käringarne 

132:  4 dra åsnan / ta åsnan 

132:14 på utan / på, utan 

132:21 huggas opp / huggas upp 

132:23 löstryckta / lösryckta 

132:25 Trälskär der / Trälskär, der 

132:27 fjärden der / fjärden, der 

132:33 till visade / till, visade 
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132:33 än eljes rörelse / än rörelse 

132:36 kort började / kort, började 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet tillhör Bonniers förlag, där det sannolikt stannade kvar efter 

sättningen av U 1. MS förvaras i Bonniers förlagsarkiv. Papperet saknar vattenmärke 

och består av halverade folioblad i formatet ca 23 × 19 cm (se dok. nr 24:1 och  

dok. nr 24:2). Limrester i bladens vänsterkant tyder på att dessa varit sammanklistrade 

till ett häfte (vissa blad sitter alltjämt ihop). Texten är skriven av Sg med svart bläck på 

bladens ena sida (på några blad finns andra texter av Sg på versosidorna, se nedan).  

MS har använts som tryckmanuskript, vilket framgår av spår efter sättare. 

Två opaginerade blad föregår själva MS. Det första av dessa är ett titelblad där Sg 

har skrivit: »Hemsöborna. / Skärgårds-Berättelse / af / August Strindberg.» På 

versosidan står (upp och ned): »Hemsö-Borna.» På det andra opaginerade bladet står: 

»Till Sättaren! / Runsö–Runsöarne–Runsöbor, ändras öfverallt till Hemsö- / Blomqvist 

till Rundqvist. / Bergman till Norman.» Romanen gick i planeringsstadiet under namnet 

»Bunsö-Borna»; så benämndes den av Sg i brev till Pehr Staaff (24/8 1887). Förledet 

Bunsö- återfinns i det andra av de två bevarade utkasten till inledning (om dessa, se 

nedan s. 110 f.), liksom i MS vid det allra första omnämnandet på p. 2 i MS (7:28), 

därefter förekommer endast förledet Runsö- (SV/MS [samt p. 211 i kopiebokskopian]: 

37:23 / 56; 78:35 / 118; 79:9 / 119; 84:24 / 126; 88:19 / 132; 132:26 / 211). Vid ett 

tillfälle har Sg skrivit »Bunsö-» men ändrat det till »Runsö-» (79:9 / 119). Namnen 

»Blomqvist» och »Bergman» har i U 1 och SV genomgående ändrats till det av Sg 

begärda »Rundqvist» och »Norman». 

Det bevarade MS är paginerat löpande utan avbrott »1»–»136» men sträcker sig 

endast fram till mitten av kap. V (p. 136 slutar [90:31–32]: »– Åh fanken, så brått är det 

inte! svarte brudgummen utan förlägenhet.»).  Det kompletta MS tycks ursprungligen ha 

bestått av 215 paginerade sidor, att döma av ett bevarat brevutkast från Axel Strindberg 

till Sg (SgKB doss. 9:1:4, dok nr 24:7). Den senare delen av MS gick antagligen 

förlorad efter att tillsammans med ett korrektur ha skickats från förlaget till Sg (se 

»Tillkomst och mottagande» i textvolymen s. 172 ff.). Sg bodde tillsammans med 

familjen i Lindau under tiden han författade Hemsöborna, och bytte sedan under kort tid 

adress flera gånger i och omkring Köpenhamn. 
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MS innehåller ett stort antal ingrepp i texten av olika händer med olika pennor, 

främst med blyerts men även med blåpenna. Ingreppen är en del av förlagsprocessen. 

Flertalet av justeringarna, som gäller främst interpunktion och språkliga rättelser men 

också regelrätt censur (se nedan s. 96 ff.), slår igenom i U 1. 

Hela det bevarade MS publicerades i faksimil som Bonniers julbok 2012. 

Anteckningar och andra texter av Strindberg i originalmanuskriptet 

På tolv av versosidorna i MS finns den sannolikt senare av de två bevarade preliminära 

inledningarna till Hemsöborna, version 2 (se »Två tidiga versioner av inledningen till 

Hemsöborna» i textvolymen, s. 210 ff., samt nedan s. 110 f.). Texten återfinns på några 

av versosidorna i MS, upp och ned i förhållande till den slutliga texten. Troligen har Sg 

återanvänt bladen efter det att han förkastat version 2. Texten är paginerad 1–12 och är 

överstruken med krita. 

 

  Pagina Version 2  Pagina i MS 

  1   12 v. 

  2   13 v. 

  3   14 v. 

  4   30 v. 

  5   31 v. 

  6   15 v. 

  7   16 v. 

  8   17 v. 

  9   18 v. 

10   21 v. 

11   22 v. 

12   11 v. 

 

På ytterligare fyra versosidor i MS finns text av Sg: 

P. 19 v.: En sida med överkorsad text (upp och ned), 10 rader. Sidan är paginerad 

»2». Texten tycks inte ha med Hemsöborna att göra. 
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P. 58 v.: Någon (antagligen Sg) har på vänstra sidan av bladet gjort några 

sifferberäkningar med blyerts och bläck. 

P. 66 v.: På sidans högra sida har någon (antagligen Sg) gjort några sifferberäkningar 

med bläck. Sidan är paginerad (upp och ned) »1» och har texten: »Kampen om Magten / 

eller / Lögnens Psykologi.» 

P. 81 v.: Till vänster på sidan har någon (antagligen Sg) gjort några sifferberäkningar 

med blyerts. 

 

Mellan pp. 115 och 116 finns en lapp med text av K.O. Bonnier av samma slag som 

återfinns i korrekturet på Bonniers (dvs. en uppteckning av ett censurerat avsnitt, jfr 

nedan s. 101 ff.). Texten på lappen lyder: »1) Kommer de djefla asen med fisk, liksom 

man inte hade sjön utanför dörrarne, snäste han.» (jfr SV 78:36). 

På ca 10 versosidor har någon, sättare och/eller arkivpersonal, gjort anteckningar. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Här registreras ändringar inklusive strykningar och tillägg gjorda av Sg med bläck i den 

löpande texten, omfattande minst tre läsbara ord. 

Sg tycks ha gått igenom MS åtminstone en gång efter det första nedskrivandet; 

ändringar med en något tunnare bläckpenna tyder på det (t.ex. p. 33, där Sg ändrat 

»terpentin» till »kåda»; p. 36, där Sg tillagt »och sjelf gjort,» i högermarginalen; p. 44, 

där Sg ändrat en upprepning av »tala» till »språka»). 

Vanligtvis gör Sg ändringarna ovanför samma rad, men ibland också i 

högermarginalen. 

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

 

Kap. I 

  7:20 /   2 e »lotslärling», i marginalen: Stopp till! Stopp till! str 

  7:21 /   2 e »vinden;»: Stopp till! Stopp till! tillagt 

  8:19 /   4 e »detsamma»: som att ä t som att inför stadsbon [även ett »att» str efter 

»som»] 

  8:28 /   5 e »skall och»: det syntes en lykta ä t en lykta syntes 

  9:11 /   6 e »sandgången»: och det gnistrade ä t som gnistrade 

  9:15 /   6 e »ihop»: af spiselden ä t framför spiselden [»framför» har i sin tur strukits 

och ersatts av det slutgiltiga »vid»] 

10:  5 /   8 e »bokstäfverna»: på ett dussin postillor ä t på ryggarne af postillor 

10:16 /   8 e »passade på»: hur han skulle str 

11:26 / 11 e »stugan.» In klefvo de båda skyttarne med str 

14:  3 / 16 e »snäste Gusten»: och strök sitt ä t och reste med handen sitt 

14:17 / 16 e »i vädret,»: och lastad med ett under str 

15:27 / 19 e »säger jag»: Kärngen för Guldet.» str [antagligen nedtecknat allra först 

på sidan som en del av en rubrik; jfr rubriken till kap. IV] 

16:  9 / 20 e »aftons, men»: då står sonen der str 

16:34 / 21 e »redan satt»: sig in i sin ställning som »förmer». tillagt 

17:  1 / 21 e »Carlsson»: slumrade in igen str 

17:21 / 22 f »Kan jag»: Har jag ingen str 
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Kap. II 

18:  6 / 23 e »söndagsmorgonen»: vid tuppens galande tillagt 

18:10 / 23 e »Carlsson»: kastade på sig kläderna ä t sprang ledigt i 

18:13 / 23 e »nattkappa»: stor som en daglig tidning tillagt 

18:23 / 23 e »titt»: dit ä t i Guds hus 

18:30 / 24 e »person,»: Så att der str 

19:21 / 25 e »loge;»: och under en ek str 

19:33 / 26 f »avbröts»: Så kom ä t Efter att ha spankulerat hit och dit 

19:33 / 26 e »betraktelser»: af Claras hojt utanför farstuqvisten str 

19:34 / 26 e »stugukvisten och»: besvarades af lika många str 

21:27 / 29 e »sämre,»: ty de hade nyss slutat vårplöjan tillagt 

22:27 / 31 f »Därpå granskades»: Derpå kommo de ut på ängarne str 

24:  9 / 34 e »när Carlsson»: som gick efter, tillagt 

25:18 / 36 e »göra,»: och sjelf gjort, tillagt 

27:  3 / 39 e »ur en»: graf ä t hungrig mage 

27:28 / 40 e »på gaveln,»: som nu var doldt af en blårandig rullgardin. tillagt 

28:12 / 41 e »ut själv»: och bädda opp tillagt 

28:32 / 42 e »fjädermoln;»: som gjorde att tillagt 

 

Kap. III 

31:14 / 46 e »lönat.»: Och att han lyckades i sina bemödanden visade att han var 

kallad och anlagd till bättre andra uppgifter än det föraktliga 

kroppsarbetet, som endast utan knot fördrages endast af lägre 

tillvarelseformer str med bläck; ord som Sg strukit vid första 

nedskrivandet markeras här med genomstrykning 

32:16 / 48 e »en annan»: gång sju gånger str 

32:20 / 48 e »ännu»: att gå sedan str 

34:16 / 51 e »band»: och hvita hjertan tillagt 

34:29 / 52 e »ute.»: Man skrattade nu åt hans kostliga smak, att börja sina 

försköningar med avträdet och Norman, som en sannskyldig avfälling, 

gjorde en länge gångbar rolighet om Rundqvist börja med ändan när och 

som lydde ungefär så: Man ska börja med i rätta ändan, sa Rundqvist, 
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strök avträdet först. tillagt; ord som Sg strukit vid själva nedskrivandet 

markeras här med genomstrykning 

36:38 / 55 e »fyrtiotalet.»: Han var tysk född och hade litet svårt att förstå öborna, 

varför han inskränkte sig till att nicka bifall och säga »skön» till allt vad 

som sades, varför han hastigt vann rykte såsom varande en mycket snäll 

herre. tillagt 

37:23 / 56 f »Oförmärkt»: Utan att egentligen veta om det str 

38:  5 / 56 e »världen,»: om det också vore enkedronningen sjelf, tillagt 

38:26 / 57 e »eller en»: kopp kaffe ät kognak 

40:  5 / 58 e »rygg och»: med stängt fönster str 

40:  7 / 58 e »kläderna,»: släppte detta och tillagt 

40:13 / 60 e »korderojsbyxor»: med knän på tillagt 

40:15 / 60 e »stadsgårn»: och drack toddy med fiskköparn tillagt 

42:29 / 63 e »helvetet»: åt den falske spelmannen tillagt 

44:  8 / 66 e »klaverets»: som en sqallra om att str 

46:10 / 69 e »snarpade»: mellan rågens blåklint och prestkragar str 

46:16 / 69 e »åt sidan,»: skötande bränvinsflaskan sjelf. tillagt 

46:24 / 69 e »föjda av»: de unge och tillagt 

47:20 / 71 e »böljor»: stänkta med lysande färg str 

47:21 / 71 e »färger»: när det mjuka [svårtolkat] str  

49:13 / 73 e »synder,»: tog Blomqvist om på samma ton, tillagt 

51:12 / 76 e »och som»: ett uppnystadt knyte str 

 

Kap. IV 

54:14 /  81  e »segelskor,»: en pipa, ett munstycke, orökta cigarrer; tomlådor och 

tombuteljer; metspön och Liebigsburkar, korkar, segelgarn, spik, allt 

som ej kunde medföras eller ansågs obehöfvligt. tillagt 

55:38 /  84  e »blickar»: som en, som ä t som han skulle sett på en annan, som 

56:13 /  84  e »sommarglädje.»: Ett ögonblick kände han det kusligt, men strax derpå 

kastade han sig upp igen i andra tankar som styrkte honom, rätade ut 

ryggen och gaf luft i lungorna. [nytt stycke] Med bössan på axel str 

56:19 /  85  e »papperslappar»: som löjor och agn lekte med tillagt 
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57:19 /  86  e »glåpord,»: betagen af åsynen ä t betagen vid åsynen 

57:36 /  87  e »på honom:»: men så att Och [nytt stycke] »Kära älskade Vän str 

64:28 /  97  e »nypa tobak»: på utsidan af tillagt 

65:11 /  98  e »på gumman,»: som försökte krångla till en ursäkt för drängen, tillagt 

65:14 /  98  e »hjärtans,»: öppnade gumman slussarna; tillagt 

65:29 /  99  e »hjälpa honom! –»: Vi var ute förleden med sex varp vid Alkobbarne 

och fick inte ett lif, inte en pinal, str 

66:17 / 100  e »Tack!»: En klar, kanske! tillagt 

66:35 / 101  e »reseschatull,»: för att bjuda ä t ur hvilket 

67:  2 / 101  e »framför pastorn,»: torkade en plats med förklädet, tillagt 

67:24 / 102  e »lyftes huvudet,»: och en skräll str 

67:26 / 102  e »öppnades»: på vid gafvel tillagt 

67:26 / 102  e »räven»: får bly i kroppen och str 

68:30 / 104  e »framför dem.»: Det var höst str 

68:36 / 104  e »gumman gick»: in i skogen tillagt 

71:10 / 107  e »hågad»: lemna något ifrån sig, tillagt 

71:20 / 108  e »om ens.»: [nytt stycke] – Nå, så, hvad fick han för godt då? / – Åh vi 

åt hummer och svampignoner, och drack porter för resten. tillagt 

71:32 / 108  e »var det»: i sjelfa verket tillagt 

75:24 / 114  e »bruk,»: och man får ta seden dit man kommer, tillagt 

 

Kap. V 

77:37 / 117 e »som förut,»: i synnerhet att det skulle hållas bröllop. tillagt 

78:34 / 118 e »vresigt lynne.»: [nytt stycke] – Rart fremmande i körkan i dag när 

man får se Runsöborna, helsade han och lade rakskrapet på pekpingret. 

tillagt 

79:  6 / 119 e »hälsade bekanta.»: Madame Flod aflade ett kort besök vid Flodens 

graf, medan Carlsson gick afsides. tillagt 

79:11 / 119 e »på gången.»: i tre timmar str 

79:37 / 120 e »omöjlig.»: Gumman bara gret af trötthet och för trånga kängor som 

klämde till alltefter som värmen steg. Ibland vände hon sig och kastade 

en bedjande blick på fästmannen som om hon bönfallit honom om att bli 
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buren ner i sjön, men han var så inne i gudstjänsten, der han stod i 

Flodens vida rosslädersstöflar att han endast straffade den otåliga med 

hätska blickar. tillagt 

80:14 / 120 e »timme gått»: greto alla qvinfolk str 

80:20 / 120 e »hon sov»: i smärtsamma drömmar tillagt 

81:  6 / 121 e »under sulorna;»: och när presten läste opp lysningen, blef hon alldeles 

vill för att folket såg på henne. tillagt 

81:  9 / 121 e »av kängorna,»: sedan hon mottagit lyckönskningarne på körkgården 

tillagt 

81:23 / 122 e »på då?»: det är farligt att str 

82:37 / 124 e »sån där»: som inte har str 

83:  8 / 124 e »mojnade av,»: kastande sig in på den gemensamma fienden pastor 

Norström, som låtit dem stå i fem timmar och sjunga arton verser. tillagt 

83:21 / 125 f »Dagen före»: När så dagen nalkades str 

84:32 / 127 e »Därpå»: tog han strykstickorna på deras plats under en bjelke tillagt 

85:30 / 128 e »förvånades Gusten,»: när han såg presten sitta vid spisglöden och 

steka sill. tillagt 

87:26 / 131 e »uppehållen»: af svårt väder str 

89:23 / 134 e »konstapel»: med korkskruf hängande i svångremmen tillagt 

 

Kap. VII (kopiebokskopian) 

129:11 / 205 e »då tvärt,»: letade spår, såg inga; tillagt 

129:32 / 206 f »Lugn! Tror»: Det är någon str 

132:11 / 210 e »kobbarna,»: och luften var blåhvit str 
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Beskrivning av kopiebokskopian 

Till den förlorade delen av MS har nio blad av en förkommen kopiebokskopia bevarats 

(dok. nr 24:3; Mörnersamlingen, Örebro universitetsbibliotek). Bladen är paginerade 

203–211 och motsvarar texten 128:7–132:36 (dvs. en mindre del av kap. VII). För en 

beskrivning av kopieboksblad, se Allmänna anvisningar s. 13 f. 

Sg omtalar en kopia av MS i brev hösten 1887, vilken sannolikt sändes till Axel 

Lundegård den 31 oktober 1887 (se »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, ss. 169 

och 177). Kopiebokskopian har inga spår av andra händer. Inget tyder på att den har 

använts som tryckmanuskript. 
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Beskrivning av Karl Otto Bonniers uppteckningar på 
lappar av censurerade avsnitt i första upplagan 

I ark 5–7 av det bevarade korrekturet i Bonniers förlagsarkiv finns K.O. Bonniers 

avskrifter av censurerade partier nedteckande, dels direkt i korrekturet, dels på 11 lösa 

lappar i anslutning till detta (se nedan s. 101 ff.). 

Lapparna är blad av enkelt anteckningspapper (några är linjerade) och texten är 

skriven med svart bläck, ibland på båda sidorna. De elva lapparna med K.O. Bonniers 

avskrifter återges som dok. nr 24:5. Ytterligare en av Bonniers lappar med avskrift 

återfinns numer i MS mellan pp. 115 och 116 (jfr citeringen ovan s. 74, 78:36). 
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Korrektur i Bonniers förlagsarkiv 

I Bonniers förlagsarkiv finns bevarade korrektur till Hemsöborna omfattande ark 1–3, 

5–7 och ark 9 (se dok. nr 24:4); korrektur till ark 4 och ark 8 är inte bevarade i Bonniers 

arkiv. Ark 1–3 är ett sent korrektur med ändringar av både Sg (dock endast i ark 1) och 

av annan hand; Sgs ändringar är inte införda i U 1 (se vidare »Tillkomst och 

mottagande» i textvolymen, s. 172). Sg har på lappar och ett kuvert kommenterat 

förlagets ingrepp i texten i ark 2 och 4 (se ovan s. 73 f.). I ark 5–7, som är ett sent 

korrektur med endast ändringar av annan hand, finns K.O. Bonniers avskrifter av 

censurerade partier, dels direkt i korrekturet, dels på lösa lappar i anslutning till detta; 

några av dessa har legat till grund för textetableringen i SV (se ovan s. 9). Ark 9 är ett 

tidigt korrektur med endast ändringar av annan hand. 
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Ändringar i korrekturet i Bonniers förlagsarkiv 

Sg har gjort ändringar med svart bläck i ark 1 i korrekturet; om inget annat anges har de 

accepterats i SV. 

Sg bemödade sig sällan eller aldrig att läsa korrektur mot MS. När det gäller 

Hemsöborna hade förlaget gjort mängder av ändringar, vilket betyder att Sg läste ett 

korrektur som, framförallt när det gäller kommateringen, låg långt från MS. Sg 

återändrade mycket sällan förlagets språkliga justeringar, och där SV bedömt att Sg så 

att säga förts på fel spår av förlagets ingrepp, har Sgs korrekturändringar inte 

tillvaratagits (25:35, 33:21, 35:11). Det finns exempel på att Sgs ändringar återför texten 

till MS vad gäller ord eller styckeindelning (11:8, 25:33, 32:36, 35:11), ibland 

elimineras en upprepning (26:14, 27:19, 33:23), andra gånger väljs en ny formulering 

(32:26, 34:4, 42:25, 43:10, 44:34). 

Ändringar med övriga pennsorter (blyerts, blåpenna och rödpenna), som bedöms 

vara förlags- och sättarändringar, accepteras inte i SV. Banala sättarmissar redovisas ej. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. 

Strindbergs ändringar med svart bläck 

11:  8  e »han var»: hemma. [nytt stycke] – Hvad ä t hemma. – Hvad 

25:33 e »intet om»: fåren. [nytt stycke] Jag ä t fåren. – Jag [ordet »Jag» är i kursiv i 

korrekturet] 

25:35 e »tog han»: utantill efter, ä t utantill, efter [accepteras ej i SV] 

26:14 e »symboliska»: sidan ä t meningen 

27:18 e »en torr»: sten, och vände ä t sten, vände [accepteras ej i SV] 

27:19 e »vilket gumman»: tyckte ä t ansåg 

32:26 e »sedan gammalt,»: synnerligast stoet, str 

32:36 e »han att»: snäppa ä t snöppa 

33:21 e »rent ut»: sagdt ä t sagdt, [accepteras ej i SV] 

33:23 e »roddare och»: fick ä t måtte 

34:  4 e »tälja en»: harf ä t härf  

35:11 e »kände på»: dörren ä t dörren, 
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42:25 e »Först blev»: han ä t denne  

43:10 e »att vi ska»: båda ä t buda [MS: »båda»] 

44:34 e »och han»: började ana ä t anade 

Förlagets ändringar med blyerts 

  84:  9 e »Dit»: [markering för radbyte] 

  95:29 e »djävla»: bondbassarna ä t bondbassarne 

  96:15 e »men Carlsson»: tyckte ä t tyckte, 

120:13 e »att han»: fordrat ä t fodrat  

120:14 e »därför att»: spela ä t spela,  

120:14 e »satt i»: köksvärmen ä t köksvärmen,  

120:15 e »och hans»: ögon, ä t ögon  

120:32 e »frågade Lotten. [nytt stycke]»: – Jo, det ä t – Ja, det 

121:  2 e »gick efter.»: [nytt stycke] En stund efter kom ä t Om en stund kom 

121:16 e »Pallen stod»: der, ä t der 

121:20 e »fram genom»: fähuset, ä t fähuset 

122:20 e »dallrade och»: skälfde som de ä t skälfde, som om de 

122:26 e »stättan,»: gret ä t grät 

122:37 e »fönsterrutor på»: dybotten, ä t dybotten 

123:  1 e »skrika för»: att någon ä t att inte någon 

123:  2 e »hon varit.»: Hostande som bröstet ä t Hostande, som om bröstet 

123:22 e »satte sig,»: gret ä t grät 

124:  3 e »jag se»: åt få ä t åt att få 

124:22 e »när den»: ena ä t ene 

124:23 e »tog den»: andra ä t andre 

124:23 e »spratt den»: andra ä t andre 

124:28 e »lössliten från»: moderslifvet ä t moderlifvet 

124:32: e »tog fram»: pitschaftet ä t petschaftet 

124:32 e »petschaftet och»: lack, ä t lack 

125:  7 e »på sistone»: [punkt tillagd] 

125:  9 e »–Vänta du»: bara ä t bara, 
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125:28 e »kortleken eller»: pragklaveret ä t dragklaveret 

126:  1 e »till en»: isbåtsfard ä t isbåtsfärd 

126:  9 e »ve då»: den ä t den, 

126:15 e »små runda»: höjningar ä t höjningar, 

126:23 e »visste de»: ej ä t ej, 

126:23 e »voro»: släkta ä t släckta 

126:29 e »styrde man»: kosan ä t kurs 

126:34 e »skrek»: Norman ä t Norman, 

126:36 e »mera åt»: venster, ä t venster 

126:37 e »man gått»: rund ä t rundat 

127:  3 e »angreppsplan,»: så, ä t så 

127:16 e »på Gustens»: fråga ä t fråga, 

127:27 e »hans hustru»: fått, ä t fått 

127:29 e »gått en»: halftimma ä t halftimme 

127:30 e »han sig»: omkring, ä t omkring 

127:36 e »skogshöjd och»: som ä t som, 

128:  7 e »ännu något»: litet ä t litet, 

128:11 e »ingenting, men»: Gusten ä t Gustens 

128:24 e »kobbe i»: sydost! ä t sydost. 

128:30 e »voro de»: ömvärfda ä t omvärfda 

128:32 e »ögonblick»: blek och suddig ä t blekt och suddigt 

130:  7 e »knallhatt;»: skakande ä t skakade 

130:17 e »ett urblåst»: ägg ä t ägg, 

130:37 e »jag vet»: inte ä t inte, 

130:38 e »såg gårn»: ut ä t ut, 

131:21 e »och tänk»: på ä t på, 

131:34 e »så du»: hör ä t hör, 

132:29 e »eller liket»: sjelft, ä t sjelft. 

132:35 e »så länge»: mans ä t man 

133:25 e »det alla»: karlarna ä t karlarne 

134:21 e »den unge»: mnnnen ä t mannen 

134:22 e »i männens»: sjelfansvarige ä t sjelfansvariga 
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134:25 e »blåsiga»: fjärder ä t fjärdar 

134:25 e »gröna»: sund, ä t sund. 

Förlagets ändringar med blåpenna 

32:38 e »varjehanda»: ättare ä t lättare 

33:37 e »och lät»: fordra ä t fodra 

41:20 e »och att det, om»: han, ä t han [SV följer MS som har en annan lydelse, se 

ovan s. 35] 

45:23 e »sista kobben;»: Fiversätroön ä t Fiversätraön 

46:  9 e »kornknarren»: apvade ä t arpade 

87:36 e »gång. Och»: [markering för radbrytning] 

88:17 e »Ollar i»: grinn ä t grinden 

Förlagets ändringar med rödpenna 

128:  1 e »ha vi»: Träfskär ä t Trälskär 

128:26 f »förstod ej»: Garlsson ä t Carlsson 

130:14 f »förlorat henne?»: – Han ni ä t – Har ni 

131:19 e »Vi ha»: trettondan understr [SV har »söndag»] 
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Korrektur i Kungliga biblioteket 

I KB förvaras ett ofullständigt korrektur till Hemsöborna (SgKB 74/24) omfattande ark 

1–8; ark 9 saknas. Korrekturet innehåller inga ändringar av Sg. 

Ark 1–4 är ett sent korrektur utan ändringar. Ark 5–8 är ett s.k. avdrag med sämre 

papperskvalité och sämre tryck i jämförelse med ark 1–4. Ark 5 har inga ändringar, 

däremot innehåller ark 6–8 ändringar med blyerts och färgpenna. 

I följande förteckningar redovisas ej smärre typografiska ändringar. 

Ändringarna har i många fall införts i U 1. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. 

 

76:12 e »ha varit»: rallebuse ä t rallbuse 

76:21 e »orubbat»: bo, ä t bo 

76:30 e »söndagsrock och»: skälskinnsmössa ä t skälskinnsmössa, 

78:  3 e »att vilja»: in låta ä t inlåta 

78:  6 e »en liten»: stilje ä t stiltje 

78:19 e »båt för»: att i ä t att, i 

78:21 e »ett halvpund»: bodfisk ä t badfisk 

78:33 e »prästgården med»: bodfisk ät badfisk 

78:35 e »kyrkan i»: dag när ä t dag, när 

79:26 e »det var»: rent ä t rena 

79:34 e »kastade upp»: hufvena ä t hufvudena 

79:37 e »bara»: gret ä t grät 

80:18 e »skakade på»: hufvudet, ä t hufvudet 

80:20 e »ögonen»: igenfälda ä t igenfälda, 

80:33 e »armar, vilka»: hölle ä t höllo 

80:34 e »så högt»: upp att ä t upp, att 

81:  1 e »och Rundqvist»: gret ä t grät 

81:  5 e »stående på»: klackarne ä t klackarne, 

81:  9 e »drog av»: kängarna ä t kängorna 

81:18 e »blev det»: storm, ä t storm. 

81:19 e »tjära i»: båten ä t båten, 
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81:24 e »sitt på»: ändan ä t ändan, [SV följer MS som har »aschelet»] 

81:35 e »stund,»: atbröts ä t afbröts 

82:  5 e »ekan lade»: läsut ä t läsud 

82:  9 e »betten och»: bad att ä t bad, att 

82:12 e »sätta ut»: er ä t en 

82:18 e »inte den»: rackarn; ä t rackarn, 

83:  6 e »Gusten, som»: tyckte att ä t tyckte, att 

83:10 e »aderton»: verser, ä t verser. 

83:13 e »rustningarna till»: brölloppet ä t bröllopet 

83:23 e »hän. Gusten»: svarade att ä t svarade, att 

83:23 e »att han»: ernade ä t ärnade 

83:24 e »efter om»: bodfisken ä t badfisken 

83:32 e »av juli»: bländande och klar ä t bländande klar 

83:36 e »skräckor,»: svårtor ä t svärtor 

83:38 e »grisslor,»: tordumlar ä t tordmular 

83:38 e »tordmular,»: svarta papegojslika ä t svarta, papegojslika 

84:  1 e »de i»: bergsskräfvorna ä t bergsskrefvorna 

84:  3 e »att bära»: holken i ä t holken, i 

84:  4 e »ejdrar och»: skrak ä t skrakar 

84:  4 e »eller en»: rönn öfver ä t rönn, öfver 

84:  9 e »nu Gusten,»: låtande dåsande ä t dåsande 

84:10 e »i munnen,»: en ljum ä t låtande en ljum 

84:12 e »om några»: tunnland, ä t tunnland 

84:34 e »där den»: sista ä t siste 

84:36 e »fisk över»: potatisen, ä t potatisen 

84:37 e »rökte en»: pipa ä t pipa, 

85:  4 e »långa»: hafsjöarne ä t hafsjöarne, 

85:11 e »driva»: häruti ä t härute 

85:16 e »guldgata som»: tunna rökar ä t tunn rök 

85:22 e »som med»: deras ä t sina 

85:22 e »gäspade»: eftervatten ä t efter vatten 

85:26 e »märkte han»: först att ä t först, att 
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85:32 e »letar efter»: torsk, ä t torsk 

86:  2 e »’märka’»: den som ä t den, som 

86:  6 e »komma till»: gårn ä t gårn, 

86:  8 e »– Ja, ser»: du min ä t du, min 

86:17 e »sig en»: redig ä t redig, 

87:  2 e »Här»: bli ä t blir 

87:16 e »nackar och»: knogor ä t knogar 

87:22 e »nog tyckte»: att det ä t det 

87:23 e »skada»: gå ä t att gå 

87:34 e »äventyrets»: utförande, ä t utförande 

88:  3 e »fått»: höra att ä t höra, att 

88:29 e »omständigheter skulle»: ge sig sjelfva ä t ge sjelfva 

89:  1 e »om de»: kommit att ä t kommit för att 

90:  8 e »förbi»: brygghufvet ä t brygghufvudet 

91:  7 e »slog upp»: samtal som ä t samtal, som 

91:  8 e »alldeles»: säkert att ä t säkert, att 

92:11 e »spelman»: hartzade ä t hartsade 

92:19 e »genom»: dörrhålet ä t dörrhålet, 

92:37 e »lavendel och»: greto ä t gräto 

93:  4 e »champagnebuteljer, och»: pojkarna ä t pojkarne 

93:  9 e »ordentlig»: salfva ä t salva 

93:14 e »som icke»: länge ä t längre 

93:17 e »jag gjort»: förslag ä t för slag 

93:27 e »smällde och»: fräste så ä t fräste, så 

94:  2 e »flin från»: pojkarna ä t pojkarne 

94:  9 e »se till»: rustningarna ä t rustningarne 

94:11 e »flöt i»: kaffekopparna ä t kaffekopparne 

94:21 e »var hans»: styrka, och ä t styrka och 

94:24 e »varförutom»: professorn såsom ä t professorn, såsom 

95:12 e »i det»: obemärkta upp ä t obemärkta, upp 

95:18 e »– Res åt»: helvete ä t helvete, 

95:24 e »utlät sig»: vänligt. ä t vänligt: 
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95:25 f »sken»: – Micke ä t – Micket 

95:29 e »jävla»: bondbassarna ä t bondbassarne 

95:30 f »en spark»: skräddaren ä t skräddarn 

96:  6 f »rörelse kring»: – Det blef ä t Det blef 

96:15 e »men Carlsson»: tyckte att ä t tyckte, att 

96:20 e »söker»: utröna om ä t utröna, om 

96:24 e »är han»: inne! ä t inne, 

96:24 e »Nu är»: an ä t han 

96:32 e »ett kort:»: lycka ä t Lycka 

96:33 e »i botten,»: förklarande att ä t förklarande, att 

96:34 e »han kom»: sent och ä t sent, och 

97:  2 e »glas med» sig ä t sig. 

97:10 e »i ekens»: grenar ä t grenar. 

97:13 e »smör i»: såtar karotter, strömming ä t såtar, strömming 

97:21 e  »intet»: svar ä t svar. 

98:10 e »rusta»: sig, och ä t sig och 

98:23 e »som en»: pokal, i ä t pokal i 

98:31 e »lyktorna i»: eken, och ä t eken och 

99:  3 e »Man lät»: sig ej bjuda ä t ej bjuda sig 

99:24 e »piga som»: skriker ä t skriker: 

99:30 e »slocknade eller»: drunknade, och ä t drunknade och 

100:  4 e »övertygade»: henne att ä t henne, att 

100:  7 e »när han»: märkte att ä t märkte, att 

100:  8 e »denne var»: öfverlistad och ä t öfverlistad, och 

100:13 e »rökte,»: drucko, och ä t drucko och 

100:19 e »värme,»: kärnvinets ä t kornvinets 

100:31 e »spelmannen»: spelade marsch ä t spelade en marsch 

101:  4 e »han nu»: mindes hur ä t mindes, hur 

101:  4 e »pastorn sagt»: att tillagt 

101:19 e »Kunde jag»: tro att ä t tro, att 

101:29 e »märkte»: något. ä t något? 
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101:30 e »fönstret!»: förklarade Rapp. [nytt stycke] – Vi får ä t  

förklarade Rapp. – Vi får 

101:33 e »till sjön!»: föreslog Rapp. – str 

101:36 e »svärande och»: bannande att ä t bannande, att 

103:14 e »får jag»: se att ä t se, att 

103:16 e »sjölve pastor»: Norström som ä t Norström, som 

103:18 e »när vi»: fick ä t feck 

103:19 e »till att»: skrika som ä t skrika, som 

103:20 e »han ser»: ut. ä t ut! 

104:10 e »vanvördig att»: vidgå att ä t vidgå, att 

104:14 e »läsning över»: vattusitiga ä t vattusigtiga 

105:  6 e »att ta»: skurarna ä t skurarne 

106:23 e »måste»: forsera ä t forcera 

106:35 e »jordbruket sig»: öfverlåtet ä t öfverlåtet, 

106:38 e »aftonvards i»: buskarne, och ä t buskarne och 

107:  1 e »mer än»: förr, och ä t förr och 

107:  7 e »verkade»: lik ä t likt 

107:  9 e »med ett»: dödfödt ä t dödfödt, 

107:15 e »förr än»: drömt ä t drömdt 

107:37 e »tyngande över»: sinnena, och ä t sinnena och 

108:  6 e »så att»: inte man ä t man inte 

108:16 e »igenom. Gusten»: såg att ä t såg, att 

108:19 e »den övre»: snön så ä t snön, så 

108:21 e »framför»: chiffonierklaffen, ä t chiffonierklaffen 

108:27 e »dock»: ha ha ä t ha 

108:29 e »viktiga»: saker som ä t saker, som 

108:38 e »komma över»: oss innan ä t oss, innan 

109:  7 e »sir»: Caalsson ä t Carlsson 

109:  9 f »jag har»: Asch, ä t – Asch, 

109:13 e »och ta»: henne ä t henne, 

110:  6 e »igenom en»: sak ä t sak, 

110:23 e »upp i»: stan ä t staden 
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110:27 e »på ni»: sjelfva, nu ä t sjelfva nu 

110:28 e »en för»: sig, och ä t sig och 

111:15 e »önskade det»: ogjordt, och ä t ogjordt och 

111:16 e »på en»: geting ä t geting, 

111:18 e »kanske»: bli ä t blir 

112:  7 e »stående»: fot om ä t fot, om 

112:12 f »ändamål»: industrielta ä t industrielt 

112:12 e »uppgav»: direktören, och frågade ä t direktören och frågade, 

112:19: e »klädet,»: antydde att ä t antydde, att 

112:30 e »andan i»: halsen, och ä t halsen och 

112:36 e »översvallande»: känslor, och ä t känslor och 

113:  5 e »glasögonen och»: läste efter ä t läste, efter 

113:  7 e »skrek»: hon! ä t hon. 

113:10 e »inte sa»: tusen ä t tusen, 

113:17 e »visste, vad»: fällspat ä t fältspat 

113:33 e »kanske med»: familj och ä t familj, och 

114:  3 e »Under den»: vecka som ä t vecka, som 

114:23 e »åtta dagar»: senare, och ä t senare och 

115:  3 e »tröjor.»: Oppe ä t Uppe 

115:  5 e »musikkår,»: hvilkas ä t hvars 

115:18 e »näringar,»: ackumeleradt ä t ackumuleradt 

115:19 e »Hemsöarne»: förstodo! ä t förstodo. 

115:20 e »var en»: prediakant. ä t predikant, 

115:34 e »patron Carlsson»: sjelf, ja ä t sjelf ju 

115:35 e »presenterade han.»: Kom ä t – Kom 

116:  3 e »tilläto»: icke att ä t icke, att 

116:12 e »kvillade i»: näsroten som ä t näsroten, som 

116:13 e »frös om»: tinningarne och ä t tinningarne, och 

116:27 e »de kommit»: in förelade ä t in, förelade 

116:32 e »lukt på»: affärskotymer och visste att ä t affärskutymer och visste, att 

116:32 e »skulle»: några afsluta ä t afsluta några 

116:35 e »Fältspats-Aktiebolaget»: Eagle, samt ä t Eagle samt 
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117:  1 e »kaffe och»: konjak, och ä t konjak och 

117:  9 e »han kom»: hem svälde ä t hem, svälde 

117:12 e »invändningar»: deremot, med ä t deremot med 

118:  3 e »slogs»: emellanåt, ä t emellanåt. 

118:23 e »heller»: var ä t varit 

118:33 e »höjd av»: Rågholmen ä t Rågholmen, 

119:18 e »i ett»: postscriptum att ä t postscriptum, att 
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Bevarade korrektur till Hemsöborna  
– en sammanfattning 

Som nämnts ovan är textläget för Hemsöborna komplicerat. Genom det material som 

har bevarats kan man ändå följa romantextens förändringar från MS via de två bevarade 

sviterna av korrektur fram till U 1. Förändringarna i texten kan följas i ark 1–6 (dock 

saknas ark 4 i korrekturet i Bonniers förlagsarkiv). MS saknas alltså från och med ark 7 

(i SV 90:33).  

Korrekturen i Bonniers förlagsarkiv är tidigare än korrekturen i KB vad gäller  

ark 1–3 och 5, medan det motsatta är fallet för ark 6 och 7. För resterande ark (4, 8, 9) 

kan inga jämförelser mellan korrekturen göras, då arken endast bevarats i en version. 

Under arbetet genomgår texten förändringar i flera avseenden. Som beskrivits 

tidigare gick förlagspersonalen igenom MS med blyertspenna och andra pennor och 

justerade formuleringar och interpunktion, samt censurerade vissa ord och stycken  

(jfr ovan s. 72 ff. och nedan s. 96 ff.). De flesta förlagsjusteringarna i MS förs sedan in i 

texten vid ombrytningen. I korrekturen sker ingen ytterligare censur, men sättningsfel 

rättas och interpunktionen putsas ytterligare. Dessutom visar analysen att förlags- och 

tryckeripersonalen – liksom Sg – eliminierar vissa upprepningar. I ark 2 har man redan i 

det korrektur som tillsänds Sg gjort åtminstone en sådan ändring. I meningen »Skyttarne 

sprungo till och fångade upp bytet, som gav anledning till ett litet meningsbyte.» har 

man i korrekturet ändrat det sista ordet till »meningsvexling» (SV 29:17). Liknande 

ändringar för att eliminera upprepningar återfinns i ark 4, »kommo stararne» ändras 

mellan MS och (det enda bevarade) korrekturet till »trippade stararne» (SV 47:11).  

I ark 5 ändras mellan de två bevarade korrekturen karakteristiken av pastorn så att han 

från att ha »små grå ögon» får »små hvassa ögon» (SV 62:20), antagligen för att 

undvika upprepningen från pastorns »grå kindskägg» (tidigare i texten har Gusten 

beskrivits ha »små hvassa ögon», 11:38). I samma ark 5 ändras mellan korrekturen på 

liknande sätt och av samma skäl från »skulle gå till storm» till »skulle komma till 

storm» (SV 65:15), från »stora pengar» till »många pengar» (SV 65:19). Redan i det 

första bevarade korrekturet heter det »ute i sjön» där MS har »ute på sjön» (SV 66:31). 

I ark 6 införs efter de bevarade korrekturen i U 1 en ny formulering; »sannolikt komme 

att lefva» ersätts med »sannolikt skulle lefva» (SV 76:22), för att undvika upprepning. 



– TK 24 – 

 

 95 

Några av dessa justeringar är i linje med Sgs praxis, men det går inte att säkert 

attribuera ändringarna till honom. I något fall elimineras en upprepning, men betydelsen 

förändras samtidigt på ett sätt som är svårt att se nyttan med. 

Andra ändringar i, mellan eller efter korrekturen är svårare att motivera: »en italiensk 

hatt» (ark 2; SV 37:17) i det av Sg lästa korrekturet, vars text följer MS, ändras i nästa 

korrektur och i U 1 till »en italiensk halmhatt». På ett ställe ändras »gumman» till »den 

gamla» (ark 5; SV 68:35; möjligen för att undvika en upprepning). 

I Samlade Verk avvisas ändringarna i U 1 i samtliga nämnda exempel. Sg skulle 

teoretiskt kunnat ha begärt några av ändringarna i ett nu förlorat korrektur, men 

samtidigt finns det alltså exempel på att liknande ändringar görs av förlaget redan i de 

första tre arken, vilka man vet att Sg inte kan ha gjort. Att några upprepningar i 

romantexten skulle kunna undvikas genom att följa U 1 har bedömts som mindre 

viktigt. Ingen av de här citerade exemplen har heller någon avgörande betydelse för 

berättelsen. 
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Ändringar av censurkaraktär 

I samband med att Bonniers förlag antog Hemsöborna för utgivning utförde K.O. Bonnier 

(och/eller möjligen någon annan person på uppdrag av förlaget) ett antal strykningar i 

MS av censurkaraktär (se vidare »Tillkomst och mottagande» i textvolymen ss. 169 ff. 

och 175 ff.). De enskilda inslag som Bonnier reagerade särskilt mot, vilka förmedlades 

till Sg via hans bror Axel (brev 24/10 1887), indikerar ändringsmönstret generellt:  

1o) Prestens våldtagningsförsök å pigan. 

2o) Gummans »erbjudande» under frieriet. 

3o) Professorns: »jag f(r)iiser om vintern. etc. 

4o) Prestens spyning i brudsängen och nedhissning. 

5o) Prestens och Professorns samtal på »Das». 

    samt 

6o) utbyte och orden: as–l, r–n, tråda, födseln 

Ändringarna var framförallt inriktade på att eliminera det som av läsare skulle kunna 

uppfattas som stötande, såsom explicita sexuella anspelningar och överhuvudtaget 

sådant språk som rörde sig i det kroppsligas domän, vilket föranledde strykningar och 

ändringar av såväl enskilda ord som hela scener. Förlagets ändringar handlade många 

gånger även om att normalisera Sgs talspråkliga och/eller dialektala vändningar. Särskilt 

noga normaliserade man sådant språk som rörde religionen och kyrkan. Att pastor 

Norström var inblandad i motbjudande scener som involverande kroppsliga 

utsöndringar av olika slag ledde till att textavsnittet som nämns under punkt »4» kraftigt 

reducerades i U 1. Ändringarna gjordes oftast direkt i MS och inte i de bevarade 

korrekturen. När texten sattes var den redan censurerad. 

I ett korrektur (i Bonniers förlagsarkiv, se ovan s. 82) har K.O. Bonnier registrerat de 

censuringrepp som gjorts på förlaget, dels direkt i korrekturet, dels på lösa lappar. Även 

Sg kommenterade censuringreppen direkt i korrekturet och på fyra lösa lappar och ett 

kuvert. Sgs kommentar angående »Sid. 74» rörde förlagets uteslutning av växtnamnet 

»Horletta». Denna strykning var dock inte motiverad av censurhänsyn utan av 
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avläsningssvårighet, menade Albert Bonnier (i brev 22/11); ordet infördes i texten igen 

(jfr SV s. 47). På lapparna och kuvertet står följande: 

 

På s. 45 i korrekturet har Sg efter »andra igen!» gjort ett hänvisningstecken och på en 

separat lapp skrivit med bläck: »Sid 45. Här är en icke ovigtig replik utstruken för ett 

ondt groft ords skull. Repliken angick Gustens trodda öfverförstånd i jordbruk, i 

hvilket Carlsson verkligen var den öfverlägsne; just bondgrinets boskapsfilosofi, 

eller den okunniges inbillade förkunnighet.» (SV s. 29, replikskiftet kring 

klövergrödan.) 

 

På en lapp, med markeringen »Sid 47», har Sg skrivit: »’trampar sina höns sjelf …’ / 

Obs: trampa förekommer tryckt i en så sedlig bok som Nilssons Fauna.» (SV s. 31.) 

 

På en lapp markerad med »sid: 74» skriver Sg: »Horletta är upptaget i skolboken 

Liljeblads Flora och behöfver derför icke strykas i Aug. Sgs skrifter som icke äro 

ungdomsböcker, såvida man icke skall utsetta sig för svåra misstankar om att vara 

anfäktad af den ’sedlighet som kommer med åren’.» (SV s. 47.) 

 

På lapp markerad med »Sid: 95» och ett hänvisningstecken: »Här är åter en hel punkt 

struken som satte kulör på bruddrängen, f.d. jernvägsarbetarens karakter, och som 

genom sitt utbrott af råhet gjorde honom mera sann än han nu är i sin falska 

idealism!» (SV s. 59, Carlssons »P.S.».) 

 

På ett kuvert har Sg skrivit: »Anmärkning: Författaren anser det exempellöst 

sjelfrådigt och oförskämdt att förläggaren tillåter sig trycka utan att sända korrektur. / 

Hvad de dumma ändringarne och uteslutningarne beträffar så komma de en gång att 

offentliggöras bredvid urtexten som förvaras i kopia.» 

 

Först efter Sgs livstid publicerades de censurerade partierna, i noterna till Samlade 

Skrifter 21 (1914). 1949 utgav Torsten Eklund en ny redigerad utgåva, som inte byggde 

på Samlade Skrifter, och i vilken de censurerade partierna medtagits. De censurerade 

partierna har återinförts i SV. 
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Ändringar av censurkaraktär i originalmanuskriptet 

Om inget annat anges är ändringarna och strykningarna gjorda med blyerts. Sid- och 

radhänvisningar ges först till SV, därefter ges sidhänvisning till MS. 

 

12:35 / 13  e »han pratar»: skyt ä t smörja blyerts 

29:27 / 43  e »på besen!»: [nytt stycke] – Och så sa han inte att klöfvergrödan tar 

sin vext ur luften, hva? / – Jo ur luften ja; ur mitt a–l tar den vexten! / 

Och så skrattade de båda förståsigpåarne, medan Carlsson skar 

tänderna bakom busken. / – Ja må han komma sta, bekräftade Gusten, 

str med blyerts; de sista bokstäverna i det sista ordet, »Gusten», har 

också strukits med bläck och det nästkommande ordet, »inte», ändrats 

till »Inte» med bläck 

38:  5 / 56  e »att han»: s–t i ä t frågade fan efter 

40:37 / 61  e »handen,»: som om han smekte en qvinnas bröst, så mjukt och fint 

var skinnet str med blyerts 

44:18 / 66  e »hålen»: hvem de pojkarne borstar, och inte ska de få något håll på 

mig inte. För resten, det är skilnad på flickor och flickor, och alla är 

inte lönnhoror som gå på skogen, lättade Carlsson sitt fulla hjerta. ä t 

hvad pojkarne ta sej te. 

47:  2 / 70  e »tjärblomster och»: horletta str 

47:  3 / 70  e »ängsnejlikor,»: pukhvete str 

50:  1 / 74  e »kallades,»: och som de togo upp som ett fikonlöf att derunder dölja 

hvad som började vexa upp i det fördolda. str 

51:11 / 76  e »Carlsson»: tog honom i ljumskarne ä t tog i honom [ändringar med 

blåpenna; blåpenna har även använts för parentestecken före och efter 

»i ljumskarne»] 

51:13 / 76  e »föll Norman »: blottad str 

53:  7 / 79  e »mörkret,»: der de försvunno som under ett täcke. str 

53:11 / 79  e »aska,»: och hon kände »plågan» härja i köttet ännu, stigande som 

åtrå utan hopp, som saknad af det för alltid förlorade str 
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53:22 / 80  e »polska,»: bleka som lärft, med stora mörka hål der ögonen hvilka 

hon ej såg, skulle sitta str; parentestecken har inskrivits före och efter 

den strukna passagen 

53:29 / 80  e »hagen»: och trefvat ägg str; parentestecken har inskrivits före och 

efter »och trefvat ägg» 

57:10 / 86  e »fåfänga,»: sänglusta str 

59:22 / 89–90 e »våren kom. [nytt stycke]»: Men så stacks han igen af den tanken att 

hon skulle bli en annans och med kallt blod beslöt han att i förskott 

förnagla de okände fiendernas kanoner. Derför satt han ner ett 

postscriptum, sedan han undertecknat sig »Innerligt trofastne och 

tillgifnaste» så lydande: / »P.S. Ida ska akta sig för Berns Salon och 

Blanks Kaffe, för moster (öfverstruket och ändradt till) professorn sa 

han att alla ungherrar i Stockholm är infuscherade, och …» / (Så godt 

att hugga ner honom med detsamma, tänkte han, efter som han ska 

fara in med sumpen om några dar:) »Bergman är också infuscherad.» 

(men för att få en retroaktiv skrämmande verkan i fall så skulle 

behöfvas satte han till) »på beväringen i fjor.» / »D.S.» / Derpå str 

61:16 / 92  e »svarte Clara. [nytt stycke]»: Carlsson tog henne på den svällande 

öfverarmen och spelade ond: / – Hvad för slag, behöfs det inte? Hvad 

vet Clara om hvad jag behöfver? / – Så var inte Ida nog åt honom då? 

Jag hörde en fågel som sjöng, att han fick lof till att ta hjelp, jag! / 

Carlsson blef röd ända opp i hufvudsvålen, men öfver gummans 

ansigte brisade hopp, nyfikenhet och öfverraskning. str 

61:25 / 92  e »tystnad»: i köket medan Carlsson tänkte öfver hvad som vore 

fördelaktigast att svara, och man ä t i köket. Man 

61:36 / 93  e »steg upp,»: glad att slippa från svaret på den kinkiga fråga Clara 

framställt str 

65:17 / 98  e »i natt. [nytt stycke]»: – Åh skit ä t – Åh strunt 

66:  6 / 100  e »fasligt»: i gamla födseln ä t i den gamla kroppen 

66:  7 / 100  e »ha sitt,»: och pålen sitter der str 

66:  7 / 100  e »hähähähä! [nytt stycke]»: Här kastade pastorn en pröfvande blick 

på Clara och Lotten för att se huru de sågo ut, när de blefvo förlägna, 
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och de sågo verkligen rätt skälmska ut när de förgäfves höllo sig för 

att skratta, ty pastorn föranleddes att förnya skämtet mera närgående. 

/ – Ni flinar ni flickor, hva? Liksom ni inte skulle känna till’et! str 

67:38 / 102–103 e »i köket.»: Men så erinrade gumman att det inte fans något 

dricksvatten inne hos pastorn och Clara blef skickad in med 

kopparflaskan. Hon gick på tå så tyst hon kunde utan att knarra i 

dörrn; men hastigt kom hon ut igen och in i stugan: / – Åh ett sånt 

svin! kan man tänka sig! / – Hvad nu, hvad nu? frågade gumman ifrig 

att något ondt hade händt pastorn. / – Åh, kan moster tro att han ville 

jag skulle ligga hos honom … men det är vådligt! / – Det kan jag 

aldrig tro, menade gumman som icke ville förringa hedern af att ha 

pastorn till gäst under sitt tak. Det kan jag aldrig tro. / – Ja men jag 

vet att han tog mig om lifvet och ville något illa … / – Ah du pratar, 

snäste gumman, stängde dörren i lås och släckte ljusen. God natt med 

Er nu! str 

75:  2 / 113–114 e »bära te;»: ja det är inte något skryt, men jag tror inte Floden hade 

något att klaga, och var det någon som skulle behöft lega på sig så 

inte var det jag. / Det var dunkelt tal men nog för den som förstod. / – 

Åh det har jag inte talt något på, svarte Carlsson, och jag är inte så 

lastgammal heller, men ingen åf oss är väl så begifven på att tråda att 

det skulle ha någon fara. Tråda är en sak, och sinnelaget är en annan, 

och den som har det rätta sinnelaget, den kan man gå i brudsäng med 

utan att behöfva lyfta för högt på täcket. För resten ska jag säga 

moster att jag inte är mycket köttslig, och hon har väl också fått sin 

mesta del efter som jag hört om Floden i lifvet. / Samtalet hade fått en 

dragande kraft och syntes svårt att släppa, helst minnet af svunna 

fröjder eldade upp hoppet om nya å ena sidan och nyfikenheten om 

hvad som väntade å andra. / – Ja Floden ska vi nu låta vara efter han 

är död, men är det så att Carlsson är rädd, så kan en ju försöka innan 

en bestämmer sig. / – Ah, det behöfs inte alls, afstyrkte Carlsson. Men 

är det sed här på orten med flickorna så herre Gud inte vill jag bryta 
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gammalt bruk, och man får ta seden dit man kommer, i alla fall blir 

det tids nog med det sen! str 

75:31 / 114  e »litet till»: så att Carlsson kom just i det rätta sinnelaget för att få 

visa det han inte ville bryta gammalt bruk och dermed var förbundet 

besegladt om dock ännu icke stadfästadt. str 

76:15 / 115  e »och med»: enkeståndets upphörande i sjelfva verket ä t utsigten till 

enkeståndets upphörande 

78:36 / 118–119 e »pekfingret.»: Kommer de d–a med fisk, liksom inte man hade sjön 

utanför dörrarne, snäste han. str 

81:24 / 122  e »sitt på»: aschelet ä t ändan 

83:  1 / 124  e »punkten.»: Tig eller svarar jag! / – Svara han, jag kan nog ge igen, 

mente madam Flod. / Ja jag kunde säga, att mången hyflar illa på 

torrt bräde som är snäll på färskt. str  

Ändringar av censurkaraktär i första upplagan upptecknade av  
Karl Otto Bonnier i ett korrektur i Bonniers förlagsarkiv 

Här registreras förlagets censurmotiverade strykningar, ändringar och tillägg enligt 

K.O. Bonniers uppteckningar av sådana i ett korrektur och på lösa lappar bevarade i 

anslutning till korrekturet och MS. För den del av romanen där MS saknas (efter 90:32) 

har K.O. Bonniers uppteckningar legat till grund för etableringen i SV.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras korrekturet med K.O. Bonniers 

uppteckningar infogade i citeringarna, därefter citeras korrekturet.  

 

61:16  – Åh, det behöfs inte alls! svarte Clara. 

  Carlsson tog henne på den svällande öfverarmen och spelade ond:  

  – Hvad för slag, behöfs det inte? Hvad vet Clara om hvad jag behöfver?  

  – Så var inte Ida nog åt honom då? Jag hörde en fågel som sjöng, att han 

fick lof till att ta hjelp, jag.  

  Carlsson blef röd ända opp i hufvudsvålen, men öfver gummans ansigte 

brisade hopp, nyfikenhet och öfverraskning.  
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  (Det blef ett ögonblicks tystnad i köket) medan Carlsson tänkte öfver 

hvad som vore fördelaktigast att svara och (man hörde utifrån etc.) 

  Det blef ett ögonblicks tystnad i köket. Man hörde utifrån 

 / 

  – Åh, det behöfs inte alls! svarte Clara. 

  Det blef ett ögonblicks tystnad i köket. Man hörde utifrån  

 

61:36  – Gå och se efter, hvem det kan vara, så är han snäll, sade gumman till 

Carlsson, som genast steg upp glad att slippa från svaret på den kinkiga 

fråga Clara framställt.  

 / 

  – Gå och se efter, hvem det kan vara, så är han snäll, sade gumman till 

Carlsson, som genast steg upp. 

 

65:18 – Åh skit / – Åh strunt  

 

66:  5 i gamla födseln / i den gamla kroppen  

 

66:  7 sitt, och pålen sitter der, hähähähä!  

  Här kastade pastorn en pröfvande blick på Clara och Lotten för att se 

huru de sågo ut, när de blefvo förlägna, och de sågo verkligen rätt skälmska 

ut, när de förgäfves höllo sig för att skratta, ty pastorn föranleddes att förnya 

skämtet mera närgående.  

  – Ni flinar ni flickor, hva? Liksom ni inte skulle känna till’et! 

  – Vill inte pastorn  

 /  

 sitt, hähähähä!  

  – Vill inte pastorn 

 

67:38 Ljusen släcktes och det blef tyst i köket. Men så erinrade gumman att det 

inte fans något dricksvatten inne hos pastorn att Clara blef skickad in med 



– TK 24 – 

 

 103 

kopparflaskan. Hon gick på tå så tyst hon kunde utan att knarra i dörrn; men 

hastigt kom hon ut igen och in i stugan:  

  – Åh ett sånt svin! kan man tänka sig! 

  – Hvad nu, hvad nu? frågade gumman ifrig att något ondt hade händt 

pastorn.  

  – Åh, kan moster tro att han ville jag skulle ligga hos honom ….. men 

det är vådligt!  

  – Det kan jag aldrig tro, menade gumman, som icke ville förringa 

hedern af att ha pastorn till gäst under sitt tak. Det kan jag aldrig tro.  

  – Ja men jag vet att han tog mig om lifvet och ville något illa …  

  – Ah du pratar, snäste gumman stängde dörren i lås och släckte ljusen. 

God natt med Er nu!  

  Och (snart låg) etc. 

  Snart låg hela huset i sömn, mer eller mindre rolig.  

 / 

 Ljusen släcktes och det blef tyst i köket. 

  Snart låg hela huset i sömn, mer eller mindre rolig. 

 

75:  2 jag kan nog vara så golik som en annan slinka, när det ska bära te. ja det är 

inte något skryt, men jag tror inte Floden hade något att klaga, och var det 

någon som skulle behöft lega på sig så inte var det jag.  

  Det var dunkelt tal men nog för den som förstod.  

  – Åh det har jag inte talt något på, svarte Carlsson, och jag är inte så 

lastgammal heller, men ingen åf oss är väl så begifven på att tråda att det 

skulle ha någon fara. Tråda är en sak, och sinnelaget är en annan, och den 

som har det rätta sinnelaget, den kan man gå i brudsäng med utan att 

behöfva lyfta för högt på täcket. För resten ska jag säga moster, att jag inte 

är mycket köttslig, och hon har väl också fått sin mesta del efter som jag 

hört om Floden i lifvet  

  Samtalet hade fått en dragande kraft och syntes svårt att släppa, helst 

minnet af svunna fröjder eldade upp hoppet om nya å ena sidan och 

nyfikenheten om hvad som väntade å andra.  
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  – Ja, Floden ska vi nu låta vara efter han är död, men är det så att 

Carlsson är rädd, så kan en ju försöka innan en bestämmer sig.  

  – Ah, det behöfs inte alls, afstyrkte Carlsson. Men är det sed här på 

orten med flickorna så herre Gud inte vill jag bryta gammalt bruk, och man 

får ta seden dit man kommer, i alla fall blir det tids nog bra med det sen! 

  Isen var bruten  

 / 

 jag kan nog vara så golik som en annan slinka, när det ska bära te.  

  Isen var bruten  

 

75:31 och litet till. så att Carlsson kom just i det rätta sinnelaget för att få visa det 

han inte ville bryta gammalt bruk och dermed var förbundet besegladt om 

dock ännu icke stadfästadt. 

 /  

 och litet till.  

 

76:15 och med enkeståndets upphörande i sjelfva verket tycktes gumman qvickna 

till 

 / 

 och med utsigten till enkeståndets upphörande tycktes gumman qvickna till  

 

78:36 pekfingret.  

  Kommer de djefla asen med fisk, liksom man inte hade sjön utanför 

dörrarne, snäste han.  

  Carlsson, som  

 /  

 pekfingret. 

  Carlsson, som 

 

81:24 sitt på aschelet / sitt på ändan  

 

83:  1 punkten. Tig eller svarar jag!  
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  – Svara han, jag kan nog ge igen, mente madam Flod.  

  Ja jag kunde säga, att mången hyflar illa på torrt bräde som är snäll på 

färskt.  

  Gusten, som 

 / 

 punkten.  

  Gusten, som  

 

91:  9 spränglärd man. 

  – Nåå, började pastorn, hur är det att vara här i Norden om vintern?  

  – Ack jak fiser så risligt micket! svarade professorn.  

  Gummorna fingo ögon som byxknappar och stirrade på hvarandra.  

  – Nej hvad säger professorn, förvånades pastor Norström. Om sommarn 

vet jag nog att vi kan få ränna, men om vintern det är obegripligt. Men si de 

klimatiska förhållandena ha så olika verkan på olika magar.  

  – Min make? Jak har en skön make!  

  – Jaja, gubevars, jag har inte haft den äran se professorskan, men jag 

tror nog, ja jag har hört sägas, i alla fall ….  

  – Men, Herr Gott, jak sa att jag fiiser så risligt …..  

  – Jaja, jag förstår, jag förstår, ordet är kanske inte riktigt valdt, fastän 

det nog är svenskt …  

  – Ack, Herr Je, pastor Nårstrem, jak vill icke säga att jag fiser, utan att 

jag – fiser! skrek professorn.  

  – Ah, jaså! Han fryser. Jaja, jaja! Jag förstår! Hm! Ja det är kallt om 

vintern. 

  Samtalet afbröts af (Carlsson) som (kom in och förkunnade etc.) 

 / 

 spränglärd man.  

  Men Carlsson kom in och förkunnade,  

 

94:26 långa stycken. 

  – Är det micket menskir i körkan! frågade han för att intressera pastorn.  
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  – Åh nej, det kan man inte säga, utom när det är nattvardsgång. Får vi 

aldrig se professorn hos oss? frågade pastorn.  

  – Nej, jak kommuniserar aldrig, for jak kann icke.  

  – Kan inte! Hur så då?  

  – Jak spir af den aflat! svarade professorn och grinade illa.  

  Pastor Norström som icke var bortskämd tyckte att det var rått sagdt af 

en så fin herre; vände sig från honom och fortsatte trycka brudgummen.  

  – Nå, du har varit kolpottör, du, Carlsson? slängde han åt denne. Hvad 

kolpotterade du då för slag?  

  – Guds ord vet jag, som pastorn, flinade Carlsson.  

  – Nå då gick det an, men har ni hört på fan, pojkar – här vände han sig 

till karlarne – har ni hört tals om den kolportörn, som nu grasserar omkring 

och vill lära bönder göra barn!  

  – Åhåhåhåhå! grinade gubbar och pojkar, och qvinnorna vände sig bort 

och fnissade.  

  – Tänk en sån fan, som vill lära far sin tråda!  

  – Ja men det kan väl aldrig vara allvare? frågade Rundqvist med en 

skurkaktigt oskyldig min. Det vore liksom man inte skulle veta tröska på 

logen och lägga rågen utanföre. 

  Nu kom spelman, 

 / 

 långa stycken. 

  Nu kom spelman,  

 

95:31 – Spark skräddarn i röfven! / – Ge skräddarn en spark i ändan!  

 

97:31 de båda tronbestigarne, som Carlsson af aktning för ställets helgd ej ville 

störa i deras naturrättsliga utöfning af tvingande pligt.  

  – Nej, sluddrade pastorn, en gång i veckan, ser du min bror, – han 

trodde att de druckit brorskål – en gång i veckan, det är min régime. Inte 

mer, och inte mindre.  

  – Jaja,, jaja, det är micket pra, men jak …  
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  – En, gång, i veckan, säger jag, och aldrig mer än ett rapp! säger 

Hufeland, och det är min régime, ser du min bror.  

  Samtalet hotade bli långvarigt och Carlsson måste inskrida. 

  – Ursäkta, mina harrar, 

 / 

 de båda tronbestigarne. 

  – Ursäkta, mina harrar, 

 

98:37 skojar med mig …! Hlutt! / skojar med mig …! 

 

99:33 julbordet, satt länd om länd med professorn och disputerade om Hufelands 

konsten att lefva i hundra år, och 

 / 

 julbordet, och 

 

101:12 ljusstump.  

  När de öppnade dörren slog en stank emot dem så att de höllo på att 

falla baklänges, efter hvad de sedan anförtrodde. 

  Rapp fick 

 /  

 ljusstump. 

  Rapp fick 

 

101:18  vidöppen och dräglande. / vidöppen. 

 

101:21  förbarme! 

  Rapp lyfte på täcket och höll hand för näsan!  

  – Åh Jösus, nej! Si! si! Husch!  

  Carlsson letade efter en käpp, men det fans ingen i rummet!  

  – Nå tänk en sån helskotta rackare! Gud fader i himmelen! (Och 

stöflarne o.s.v.) 

 /  
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 förbarme! Och stöflarne 

 

101:30 förklarade Rapp.  

  – Ja men vill fan i mig inte ta’ in’ med en tång! försäkrade Carlsson! – 

Vi får tanʼ 

 /  

 förklarade Rapp. – Vi får tanʼ  

 

102:17  Rapp igen, men i detsamma hördes ett ljud som ur en uppstucken 

svagdricksankare, och när det sa’ klack! så sqvalade det ner öfver Carlssons 

hufvud och axlar.  

  – Herre Jesus, han kräks! han kräks! skrek brudgummen, som kände sin 

svarta bonjour förderfvas och något klibbigt sätta sig i hårkrullarne, som 

Rundqvist lagt upp med lilla nyptången.  

  – Fira! skrek Rapp! fira bara! (Håll an bara!) 

 / 

 Rapp igen. – Håll an bara! 

 

103:20 ser ut – det är ju ända som om dögåret gått ut af alla vägar på’ en. / ser ut? 

 

103:34 klaveret. 

  – Det stinker ondt! anmärkte professorn, som kommit för nära 

takdroppet från båren, och karlarne började hålla sig för näsan. I detsamma 

rörde det sig deruppe, och öfver deras hufven sqvalade det från höjden.   

  – Den spir, den spir! skrek professorn.  

  – Akta Er, han kräks, han kräks, varnade Carlsson, men för sent.  

  (Men när de etc.) 

 /  

 klaveret. 

  Men när de  

 

104:29 rocken hängde slapp och var strimmig af nerspillning. 
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 / 

 rocken hängde slapp. 

 

104:31 rummet, betraktande än en gång den smutsade bädden. / rummet.  
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Förarbeten 

Två tidiga versioner av inledningen till Hemsöborna 

De förarbeten till Hemsöborna som finns bevarade är två tidiga versioner av 

inledningen till romanen. Texterna har återgivits utan normaliseringar i textvolymen 

ss. 210 ff. och 213 ff.  

 

Version 1 består av fyra folioblad paginerade 4–7 (sidorna 1–3 är förkomna) 

(Strindbergssällskapets deposition i KB). Texten är skriven med svart bläck på bladens 

ena sida. Papperet saknar vattenmärke och består av halverade folioblad i formatet  

ca 23 × 19 cm som hopfogats två och två på höjden (på baksidan med hjälp av lappar) 

till folioblad ca 23 × 38 cm. Bladen är även sammanfogade i vänsterkanten på liknande 

sätt. Bladen har inga spår av andra händer. MS-texten återges i SV med en rättelse:  

»in- / inan» (avstavning) har ändrats till »innan» (212:18). Texten i version 1 publicerades 

första gången av Knut Lundmark i Edda, 1941 (»Strindbergs Hemsöborna, dess 

tillkomst och förhistoria»). 

 

Version 2 återfinns på versosidorna på 12 av bladen i MS till Hemsöborna och är 

paginerade 1–12 (se förteckning ovan s. 73). Texten är skriven med svart bläck och 

sidorna är överstrukna med blåkrita. MS-texten återges i SV med en rättelse: »hörrru» 

har ändrats till »hörru» (214:6). Texten i version 2 publicerades första gången av John 

Landquist i Samlade Skrifter 21, s. 385 ff. 

Ett bevarat fragment till en fortsättning av Hemsöborna 

Ett utkast till en fortsättning på Hemsöborna är bevarad på tre folioblad paginerade 4–6 

(sidorna 1–3 är förkomna). Texten är skriven med svart bläck och texten är överstruken 

med krita (se dok. nr 24:6). Texten återfinns på baksidorna av berättelserna »Pastorns 

Elg» och »Vidskepelse» i MS till Skärkarlsliv, som förvaras i Bonniers förlagsarkiv.  
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Fortsättningens p. 4 finns på baksidan till p. 9 i »Pastorns Elg», medan pp. 5–6 finns 

på baksidorna till pp. 40 och 41 i »Vidskepelse». Se vidare den textkritiska 

kommentaren till Skärkarlsliv (TK 26 s. 28 f.). 

Utkastet till en fortsättning publicerades första gången av John Landquist i Samlade 

Skrifter 21, s. 406 ff. 

Sgs planering för en fortsättning av Hemsöborna finns bevarad på en lapp i Gröna 

Säcken (SgNM 10:1,78). Lappen återges och kommenteras liksom fragmentet till 

fortsättning av romanen i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen s. 218 ff. (jfr även 

bild nr 12 och 13). 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
bastexterna 

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

 

Sida i SV Sida i MS 

    7 1 

  10 8 

  13 13 

  16 19 

  19 24 

  22 30 

  25 35 

  28 40 

  31 46 

  34 50 

  37 55 

  40 59 

  43 64 

  46 68 

  49 73 

  52 77 

  55 82 

  58 87 

  61 91 

  64 96 

    67 101 

    70 106 

    73 110 

    76 115 

    79 119 

    82 122 

    85 127 

    88 131 

 

                      Sida i U 1 

  91 144 

  94 148 

  97 152 

100 157 

103 161 

106 168 

109 173 

112 178 

115 182 

118 187 

121 194 

124 199 

127 204 

 

                          Sida i  

                  kopiebokskopian 

129 204 

132 210 

 

                      Sida i U 1 

133 213 



ERRATA 
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Förteckning över errata  

Följande ändringar skall införas i kommentaren i textvolymen i en eventuell andra 

tryckning. 

      skall ändras till 

160:  3  Sin slutgiltiga titel tycks boken ha 

fått först efter fullbordat författande; 

på ett blad bilagt manuskriptet 

instruerade Strindberg sättaren att 

byta alla Bunsö- till Hemsö-. 

Sin slutgiltiga titel tycks boken  

ha fått först efter fullbordat 

författande; på ett blad bilagt 

manuskriptet instruerade Strindberg 

sättaren att byta alla Runsö- till 

Hemsö-. (I manuskriptet använder 

Strindberg förledet Bunsö- men även 

Runsö-.) 

 



 

  

 



 

 

 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 24:  1.  MS till Hemsöborna, p. 1. 

Dok. nr 24:  2.  MS till Hemsöborna, p. 46, med förlagets censurändringar med blyerts 

och blåpenna, samt Strindbergs egna ändringar med bläck. 

Dok. nr 24: 3.  Den bevarade kopiebokskopian (nio blad; pp. 203–211) av Hemsöborna 

(Mörnersamlingen, Örebro universitetsbibliotek). 

Dok. nr 24:  4.  Sidan 42 i ett bevarat korrektur till Hemsöborna med Strindbergs 

ändringar med bläck (Bonniers förlagsarkiv). 

Dok. nr 24:  5.  Elva av K.O. Bonniers handskrivna lappar med några av de censurerade 

partier som inte trycktes i U 1. Lapparna finns i det bevarade korrekturet 

i Bonniers förlagsarkiv, ytterligare en lapp förvaras i MS. Kortare 

censurerade textpartier finns inskrivna direkt i korrekturet. 

Dok. nr 24:  6.  Den andra bevarade sidan (av tre) av ett fragment till en fortsättning av 

Hemsöborna (p. 5). (Repro: Jens Östman, KB.) Texten har etablerats i 

textvolymen s. 218 ff. 

Dok. nr 24:  7.  Axel Strindbergs bevarade brevkoncept (SgKB doss. 9:1:4), där han 

nämner att MS till Hemsöborna omfattar 215 sidor. 

Dok. nr 24:  8.  Omslaget till Hemsöborna, utgiven på Albert Bonniers förlag i 

december 1887 (U 1). Illustration av Carl Larsson. (Repro: Jens Östman, 

KB.) 

Dok. nr 24:  9. Omslaget till den nya utgåvan av Hemsöborna på förlaget Fröléen & 

Comp. (1904; U 3). Fröléen utgav både Hemsöborna och Skärkarlsliv 

med illustrationer av Hilding Nyman. 

Dok. nr 24:10.  Fram- och baksida av provhäftet (tr. 1904) till en häftesutgåva av både 

Hemsöborna och Skärkarlsliv på Fröléen & Comp. (Repro: Jens 

Gustavsson, KB.) 

Dok. nr 24:11.  Förlagsband till Fröléens utgåva av Hemsöborna och Skärkarlsliv 

(1905). 

Dok. nr 24:12.  Omslaget till Albert Bonniers förlags billighetsupplaga i serien »De 

Bästa Böckerna» 1906 (U 4). (Repro: Jens Gustavsson, KB.) 





Dok. nr 24:1. MS till Hemsöborna, p. 1.



Dok. nr 24:2. MS till Hemsöborna, p. 46, med förlagets censurändringar med blyerts och blåpenna, samt Strindbergs egna ändringar med bläck.



Dok. nr 24:3.  Den bevarade kopiebokskopian (nio blad; pp. 203–211) av Hemsöborna (Mörnersamlingen, Örebro universitetsbibliotek).



















Dok. nr 24:4. Sidan 42 i ett bevarat korrektur till Hemsöborna med Strindbergs 
ändringar med bläck (Bonniers förlagsarkiv).



Dok. nr 24:5. Elva av K.O. Bonniers handskrivna lappar med några av de censurerade 
partier som inte trycktes i U 1. Lapparna finns i det bevarade korrekturet i Bonniers 
förlagsarkiv, ytterligare en lapp förvaras i MS. Kortare censurerade textpartier finns 
inskrivna direkt i korrekturet.































Dok. nr 24:6. Den andra bevarade sidan (av tre) av ett fragment till en fortsättning av Hemsöborna (p. 5).  
(Repro: Jens Östman, KB.) Texten återges i textvolymen s. 218 ff.



Dok. nr 24:7. Axel Strindbergs bevarade brevkoncept (SgKB doss. 9:1:4), där han 
nämner att MS till Hemsöborna omfattar 215 sidor.



Dok. nr 24:8. Omslaget till Hemsöborna, utgiven på Albert Bonniers förlag i december 
1887 (U 1). Illustration av Carl Larsson. (Repro: Jens Östman, KB.)



Dok. nr 24:9. Omslaget till den nya utgåvan av Hemsöborna på förlaget Fröléen & Comp. 
(1904; U 3). Fröléen utgav både Hemsöborna och Skärkarlsliv med illustrationer av Hilding 
Nyman.



Dok. nr 24:10. Fram- och baksida av provhäftet (tr. 1904) till en häftesutgåva av både 
Hemsöborna och Skärkarlsliv på Fröléen & Comp. (Repro: Jens Gustavsson, KB.)





Dok. nr 24:11. Förlagsband till Fröléens utgåva av Hemsöborna och Skärkarlsliv (1905).



Dok. nr 24:12. Omslaget till Albert Bonniers förlags billighetsupplaga i serien 
»De Bästa Böckerna» 1906 (U 4). (Repro: Jens Gustavsson, KB.)
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