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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 31, I havsbandet. 

Volymen, som utkom 1982, redigerades av Hans Lindström. Han färdigställde  

1995–96 föreliggande textkritiska kommentar som 2007 har reviderats och 2008 

slutredigerats av redaktionen för Samlade Verk. 

Inga förarbeten till romanen har påträffats.  

 

Dubbel understrykning i citerad text återges vid ett tillfälle med enkel understrykning 

(bildtexten till dok. nr 31:5). 
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Textläget 

Som bastext vid etableringen av I havsbandet i SV har använts Strindbergs bevarade 

originalmanuskript. Första upplagan (1890) har fungerat som komplementtext. 

Originalmanuskriptet förvaras i Kungl. biblioteket (signum Vf 196e). Det har tjänat som 

förlaga vid tryckningen av första upplagan. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) av romanen med titeln I hafsbandet (278 s., 13 × 8 cm) trycktes i 

Stockholm av Alb. Bonniers boktryckeri och utkom under perioden 31/10–6/11 1890 på 

Albert Bonniers förlag i Stockholm. Bilden på det främre omslaget hade tecknats av 

Carl Larsson (se textvol., titelplanschen) och priset var kronor 3:75. Korrespondensen 

med förlaget visar att Sg i varje fall läst korrektur på de första 8 arken; troligen har han 

läst också de återstående 4 arken, även om brevbekräftelse saknas (jfr textvol., s. 193); 

några av ändringarna i denna del av texten i första upplagan kan attribueras till honom 

(se nedan s. 17). 

Andra upplagan (U 2) av I hafsbandet ingår i häfte nr 41–47 (ss. 411–700) av 

Samlade Romaner och Berättelser af August Strindberg (se presentationen av SRoB i 

början av sviten av textkritiska kommentarer), tryckta i Stockholm av Iduns Kungl. 

Hofboktryckeri och utgivna under perioden 1/11–5/12 1900 på C. & E. Gernandts 

förlagsaktiebolag i Stockholm. I bokemissionen av SRoB ingick romanen i band III. 

Ingenting tyder på att Sg skulle ha korrekturläst denna upplaga; de rättelser och 

ändringar som finns är med säkerhet gjorda av förlaget och/eller tryckeriet. 

Tredje upplagan (U 3) av I hafsbandet (215 s., 14 × 8 cm) trycktes i Stockholm som 

s.k. enkronasbok på samma tryckeri som U 1 och utgavs på samma förlag under 

perioden 30/4–6/5 1908. Inte heller den har korrekturlästs av Sg. 1908, 1909 och 1912 

utsändes från Bonniers förlag oförändrade tilltryck av U 3, betecknade som fjärde, 

femte och sjätte upplagorna. 
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Upplagor på övriga språk 

Till och med 1913, året efter Strindbergs död, utkom minst nio översättningar av 

I havsbandet: en dansk, två tyska, en fransk, en katalansk, en rysk, en tjeckisk och två 

engelska. 

Om en dansk översättning förhandlade Sg redan i juli 1890 med Schubotes förlag 

(Brev 8, s. 75), men romanen utkom först 1892 och då i Cammermeyers Novelle- og 

Roman-Bibliothek, bd 3–5. Översättningen, Ved Havbrynet, var auktoriserad av Sg och 

gjord av Viggo Adler, som tidigare överflyttat både Hemsöborna och Skärkarlsliv till 

danska. 

»Det är den enda mogna bok jag längtade få ut på Tyska», förklarade Sg i ett brev till 

Ola Hansson 14/1 1891. Redan långt innan romanen var färdigskriven hade Hansson 

meddelat, att hans hustru, Laura Marholm, önskade översätta den (Brev 8, s. 11), och Sg 

återkommer i en rad brev under år 1890 till detta projekt, beklagande att han inte har 

någon kopia att sända. När I havsbandet väl utkommit på svenska, drog sig Laura 

Marholm ur spelet med motiveringen att översättningsrätten ej var skyddad; Sverige 

tillhörde vid denna tidpunkt ännu inte den s.k. Bernkonventionen (jfr August 

Strindbergs och Ola Hanssons brevväxling 1888–1892, 1938, s. 112). Samtidigt som 

Ola Hansson 6/11 1890 meddelade detta, föreslog han en annan översättarinna, »Frau 

Baronin M. v. Borch» i Berlin, dvs. Marie v. Borch. Sg gav sin auktorisation 20/11 men 

laborerade fortsättningsvis även med andra alternativ. Både Ernst Brausewetter i Zürich 

och Mathilde Prager i Wien – som båda tidigare översatt Sg – hade visat intresse, 

påpekade han för Ola Hansson 8/3 1891, och tillade »den är min öfversättare som först 

får förläggare». Samma dag rapporterade Hansson att v. Borchs översättning avslutats. 

Trots detta höll Sg fortfarande andra möjligheter öppna och var beredd att upphäva sin 

auktorisation: en översättning av Prager för Neue Freie Presse i Wien föreföll honom 

mer lockande. Saken avgjordes i och med att v. Borch 1891 fick sin text publicerad i 

tidskriften Freie Bühne, utgiven på den svenska hovbokhandlaren i Berlin S. Fischers 

förlag (jfr Brev 8, s. 223 och Brev 9, s. 76). I bokform utkom översättningen 1893 under 

titeln An offener See. Roman på E. Piersons Verlag, Dresden u. Leipzig. En andra 

upplaga följde 1896 och en tredje 1901. 
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Den andra tyska översättningen verkställdes av Emil Schering och utkom 1908 under 

titeln Am offnen Meer. Roman. Den ingår i serien August Strindbergs Schriften. 

Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom 

Dichter selbst veranstaltet (Abt. 2, Bd 3), som utgavs av förlaget Hermann Seemann 

Nachfolger, Leipzig u. Berlin. Samma serie med övertiteln Strindbergs Werke trycktes 

av Müllers förlag i München. Som ofta i fallet Schering är uppgifterna om antalet 

upplagor osäkra. En andra och en tredje upplaga uppges ha utkommit 1908 och en femte 

och en sjätte 1912; det är oklart när den fjärde upplagan utkom (se Schwedische 

Literatur in deutsche Übersetzung 1830–1980. Eine Bibliographie bearb. von Regina 

Quandt herausgeg. von Fritz Paul u. Heinz-Georg Halbe. Göttingen 1988). 

Det första försöket att översätta I havsbandet till franska företogs av den unge 

österrikiske författaren Artur von Sacher-Masoch, verksam i Paris. Hans tolkning – från 

tyskan – av första och sista kapitlet befanns emellertid oduglig och refuserades, 

sannolikt i augusti 1894, av förläggaren Georges Charpentier (Brev 10, s. 254 f.). Sg 

nämner saken i ett brev till Frida Uhl 6/9 94 och anger att uppdraget i stället skall gå till 

Leopold Littmansson och hans franska hustru. Han hade i juni 1894 återknutit kontakten 

med sin ungdomsvän, nu bosatt i Versailles, och i den livliga korrespondensen dem 

emellan 1894 och senare 1897–98 diskuteras översättningsprojektet ingående. Sg lovar 

hjälpa till med »namnen på fänad, redskap, örter och stenar» (ca 7/8 1894) och föreslår 

som titel »L’Extrême Rocher. Roman symboliste par August Strindberg» (15/8). 

Romanen bör kunna erbjudas till Le Figaro eller Revue des Deux Mondes, heter det litet 

senare (30/9). I november och december 1894 besvarar Sg en del detaljfrågor rörande 

fågel- och blomnamn men tillbakavisar några förslag om ändringar som Littmansson 

tydligen framställt. 

Strax före årsskiftet (1894/95) inlämnades enligt Sgs brev till förläggaren 

Charpentier Littmanssons manuskript till bedömning (Brev 10, s. 337). Sg var inte nöjd, 

och översättningen blev mycket riktigt refuserad. En grundlig revision krävdes. Saken 

sköts på framtiden, sedan meningsskiljaktigheter lett till en schism mellan Sg och 

Littmansson. Kontakten bröts och återupptogs först i december 1897. Nu uppdrogs 

revisionen åt skriftställaren Julien Leclercq, vilkens titelförslag – La femme du Nord – 

Sg dock indignerat avvisade; inte heller titeln L’Extrême Rocher befanns längre 

lämplig, eftersom Sg trodde sig veta att en ny bok av Gustaf af Geijerstam fått namnet 
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Sista skäret (Brev 12, s. 296; det korrekta namnet på Geijerstams roman var »Det 

yttersta skäret»). I ett brev till Marcel Réja, som tydligen fått i uppdrag att övervaka 

tryckningen och göra nödvändiga korrigeringar, lanserar Sg ett nytt namnförslag, 

»Surhomme», och tillägger: »avec une légère teinte d’ironie sous-entendue» (13/6 1898).

Texten var nu enligt Sg »totalt nyskrifven af den aflidne poeten Leclercq» (Julien 

Leclercqs bror), vilkens namn följaktligen borde stå på titelsidan tillsammans med 

Littmanssons (Brev 12, s. 346). Denna propå togs senare tillbaka, och när romanen 

slutligen utkom i oktober 1898 på förlaget Société du Mercure de France var namnet 

Axel Borg (I hafsbandet) med underrubriken Roman trad. du suédois par L. Littmanson. 

Littmansson hade tydligen själv begärt att hans namn skulle stavas med ett s (Brev 12, 

s. 351). En andra upplaga utsändes samma år. 

Om återstående översättningar tycks inga uppgifter finnas i Sgs bevarade 

korrespondens. 

Den katalanska upplagan – utan uppgift om auktorisation – är tryckt i Barcelona 

1902 av »Fidel Giro, impressor» (’Fidel Giro, tryckare’) och har av allt att döma den 

franska som förlaga: L’inspector Axel Borg. (I hafsbandet). Novela (’Roman’). Under 

titeln står »Trad. catalana. Prólech de Oriol Martí» (’Övers. till katalanska. Förord av 

Oriol Martí’). Boken utgavs på förlaget Publicació Joventut (eg. ’Publikation Ungdom’, 

här ungefär ’Tidskriften Joventuts förlag’). 

Inte heller den ryska översättningen, som är starkt förkortad, har någon uppgift om 

auktorisation. Den trycktes i St Petersburg 1898 och har titeln V pučinach. Roman  

(eg. ’I havsdjupet. Roman’) och därunder texten »Perevod so švedskago V. Firsova 

(I hafsbandet. Roman. Öfvers. från svenskan af V. Firsov)». 

Till tjeckiska översattes I havsbandet av Hugo Kosterka: Na břehu moře. Román 

(eg. ’På havets strand. Roman’) som utgavs i Vzdělavací bibliotéky svazek 34 

(’Bildningsbiblioteket, band 34’). Boken, som på titelbladet uppges vara auktoriserad, 

utkom i Prag utan tryckår – det tjeckiska nationalbibliotekets katalog anger tryckåret för 

två skilda exemplar av boken sålunda: [1896?] och [1896]. 

Kosterka hade i brev till Sg 28/5 1892 begärt att få översätta dennes verk, och Sg 

hade givit ett slags generell tillåtelse att översätta till ”slaviska” (Brev 21 nr S335). 

Under 1913 publicerades de båda översättningarna till engelska: By the open sea. 

Author. transl. by Ellie Schleussner, utgiven i London på förlaget F. Palmer och även i 
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New York på förlaget B.W. Huebach samt On the seaboard. A novel of the Baltic 

islands. From the Swedish. Transl. by Elizabeth Clarke Westergren. Auth. ed., utgiven i 

Cincinnati på förlaget Stewart & Kidd company. Att Ellie Schleussners översättning 

verkligen var auktoriserad får visst stöd av en formulering i hennes på KB bevarade 

brev till Sg från 17/3 1912, vari hon säger sig ha fått ”gewissermaassen [’så att säga’] 

carte blanche” av Sg. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

MS citeras även U 1. 

 

 22:10 Österskären / Fiskeskär [U 1: Österskär] 

 22:12 Österskären / Fiskeskär [U 1: Österskär] 

 42: 8 sjömän, hotellvärdar / sjömän, med hotellvärdar 

 66: 5 Österskären / Fiskeskär 

 81: 9 förklarade denna / förklarade hon [U 1: förklarade denne] 

 115:29 klippvägg / klippväg 

 132:22 vilken / hvilket 

 147:22 var större än B / var större B 

 147:27 Hur hade inte han / Hur han hade inte han [U 1: Hur hade han inte]  

 168:19 men han hade / men hade 

 

Sg gav 19/9 1890 förlaget telegrafisk order att genomgående ändra manuskriptets 

»Fiskeskär» till »Österskären». På ett ställe bortglömdes rättelsen (66:5), på två andra 

ändrades till »Österskär» (22:10 och 22:12). Jfr även s. 15 nedan. 
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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. 

 7: 9 Österskären / Hufvudskär 

 8: 9 Österskären / Hufvudskär 

 9: 2 Österskären / Hufvudskär 

 9:17 dennes / dennas 

 10:13 åt / upp åt 

 10:18 Österskären / Hufvudskär 

 10:29 i solen / solbelyst 

 11:24 Österskären / Hufvudskär 

 12:31 på hvilka han litade mera / hvilka han litade mera på 

 12:36 började / börja 

 13:19 stopp! / stopp! 

 15: 8 Österskären / Hufvudskär 

 17:14 hvilken liksom / som liksom 

 18:10 ner i / ner igen i 

 22:27 Österskärsgrynnorna / Fiskeskärsgrynnorna 

 23: 6 Österskären / Fiskeskär 

 23:13 Österskärsleden / Fiskeskärsleden 

 25: 9 femtio fot högre / hundra meter högre 

 28:16 af samma yttre / lika till det yttre 

 28:33 anfallet af fruktan som framkallats af isolering / anfall af fruktan som 

isolering 

 28:35 gaf vika / gaf nu vika 

 30:29 röd / mossgrön 

 35: 4 njutande dessa / njutande af dessa 

 35: 8 skapelse / skapelsehistoria 

 35:10 bildningsserier / bildningshistoria 

 35:25 ansetts / trotts  

 36:10 universalupptäckter, hade han till sist stannat vid / universalupptäckter. Till 

sist stannande vid 
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 37:38 dem han / som han 

 38:30 fortplantning / fortplanting 

 39:34 men dock ännu / dock ännu 

 41:19 »mängden skulle göra’t» / mängden skulle göra det 

 42: 1 borde / skulle 

 42:26 och dana / och som skulle dana 

 45:37 svårbotlig / obotlig 

 46:24 fick känna / lärde känna 

 48:31 och hvilka / och som 

 51:23 satt lik / satt som 

 54:37 utanpå / utanpå på 

 59:25 ingalunda fanns / inte fanns 

 61:13 block hvilka / block som 

 61:15 stucko upp / stucko 

 63:27 han, hvilken / han, som 

 68:33 klasserna, hvilka / klasserna, som 

 69:36 lossna / lossna en gång 

 69:37 trubbig / konkav trubbig 

 72: 9 blifva tal om / blifva tal 

 74:18 hur väl de / hur de väl de 

 77: 1 stenar / efstenar 

 82:10  sin roll / hans rol 

 82:21 åskådningsmedel / åskådningsmaterial 

 82:22 låta henne genomvandra / genomvandra 

 91:18 ville nå sitt mål / ville sitt mål 

 91:36 lade band / lag band 

 93:27 dem hon / som hon  

 97: 7 vinter vid stränderna framkallat bottenfrysningar, hvilka / vinter framkallat 

bottenfrysningar vid stränderna, hvilka  

 98: 7 karakteristiska / karakteriska  

 99: 8 när han sedan / när sedan 

 104:18 Om jag / Om jag 
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 116:21 förlamningen / förlamingen 

 118:18 han nu stod / han stod 

 122:19 denna / detta 

 122:29 töcknet / töck- 

 125:24 båtarne så att / båtarne, att 

 126: 2 teckna / tecknade 

 133: 5 för honom / för henne 

 133: 6 oförnuftiga / förnuftiga 

 136:12 samt med / och med 

 138:28 ’störde’ / störde 

 138:29 ’allas hjärtan’/ allas hjärtan 

 140:15 ett öfvertag / öfvertag 

 140:18 ’fruktan att förlora’/ fruktan att förlora 

 142: 7 hänger rätt tillsammans / står rätt till 

 145:25 och bjödo / bjödo 

 147:21 så är också C större än B / så är också större än A 

 147:26 stadiet. / Hur // stadiet. All denna sentimentalitet som endast härrörde från 

otillfredsställda drifter. Hur [en mening har i U 1 flyttats ner till rad 33 och 

placerats efter »handling!»; ändringen är sannolikt Sgs egen] 

 147:31 oförmåga att / oförmåga af att  

 147:33 handling! All denna sentimentalitet som endast härrörde från 

otillfredsställda drifter. Detta / handling! Detta [jfr ovan rad 26] 

 149:34 för alla / för att alla  

 153: 7 straxt / genast 

 153:24 knutit / knutet 

 153:25 kvinna hvilken / qvinna som  

 156: 5 okuflig / okufligt  

 160: 2 Österskären / Österskäret  

 164:17 hållas me’t / hållas med 

 165: 3 kontakt med hans / kontakt 

 165:20 rum samt öppnade / rum. Öppnade 

 167: 8 slut; tystnaden / slut, och tystnaden 
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 170:15 diktad / diktade 

 176:24 yttrande / yttrade 

 179:27 liksom allt / som allt 

 180:16 underlig / sällsam 

 180:23 ögon / ögonen 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

I förteckningen registreras inte de tankstreck som genomgående införts i U 1 framför 

eller omkring sägesatser (t.ex. 8:23, där U 1 har »– Åtminstone inte så mycket på mitt 

eget – replikerade intendenten. – Och segla är en farlig sysselsättning [– – –]» och MS 

»– Åtminstone inte så mycket som på mitt eget, replikerade intendenten. Och segla är en 

farlig sysselsättning [– – –]»). 

Ändringar av censurkaraktär har sammanförts i en särskild förteckning nedan s. 29. 

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

 

 7:30 fingren / fingrarna 

 8: 4 tycktes / syntes 

 9: 2 roret / rodret 

 9:11 i havet. [nytt stycke] Intendenten / i havet. Intendenten 

 9:17 stora helskägg / helskägg 

 10: 3 roret / rodret 

 11: 4 man nu / man 

 13:14 dödsfasan / dödsfaran 

 13:22 tre fyra / tre à fyra 

 14:20 om lifvet. – / om lifvet 

 15:14 denna / denne 

 17:18 timman / timmen 

 17:29 kongliga tullkammaren / kungliga Tullkammaren 

 20:13 råa / rå 

 21: 2 sandhafrans / sandhafrens 

 21: 4 fjorårsriset / fjolårsriset 

 22: 3 erinrade / erinrade sig 

 23: 1 ända / ände 

 24: 8 sandhafra / sandhafre 

 24:13 flundernät / flundernätet 

 24:15 likaväl / likväl 

 25:11 blåa / blå 
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 25:22 bunden för evigt / bunden 

 25:34 fästat / fäst 

 26:19 förvandling. Hans första / förvandling. [nytt stycke] Hans första 

 28:37 planer / planen 

 29: 8 instrumenter / instrument 

 29:18 hade aldrig lotsen / hade lotsen aldrig 

 30: 7 grynnan / grynnor 

 30:16 hufvena / hufvuna 

 31: 8 innevånare / invånare 

 31:17 hufvet / hufvudet 

 33:13 blåa / blå 

 33:38 musiken af / musiken, från 

 34:20 och han fann / och när han fann 

 35: 1 skälarne / själarna 

 35:17 himlen der / himmelen 

 35:38 likasom / liksom 

 38:32 tänke-rudiment / tankerudiment 

 40: 9 stadier / studier 

 40: 9 amoeban / amoeben 

 40:24 öfverstlöjtnanten / öfverstelöjtnanten 

 41: 4 gåfvan / förmågan 

 41:11 universitet / universitetet 

 43:18 blundrar / blunder 

 44:21 axiomer / axiom 

 45:14 universitet / universitetet 

 45:15 det minst / den minst 

 46: 7  förskrift / föreskrift 

 48:29 Mill och Buckle / Mill eller Buckle 

 49: 8 sanningar. Nej, det / sanningar. [nytt stycke] Nej, det 

 49:10 passionerna / passionen 

 49:33 observationskrets; utkastade deras tillblifvelsehistoria, som / 

observationskrets, som 
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 50: 5 observationsobjekt. Sålunda / observationsobjekt. [nytt stycke] Sålunda 

 50:27 en eljes oförklarlig / en oförklarlig 

 51:25 hamn / hamnen 

 51:28 hvarann / hvarandra 

 53: 5 mossor/ mossar 

 53:20 fästad / fäst 

 54:36 spisarne / spislarna 

 55: 7 öboer / öboar 

 55: 8 ostberedning. Följden / ostberedning. [nytt stycke] Följden 

 58: 3 blåa / blå 

 58:10 ner till / ned till 

 58:28 lågländt / lågländ 

 59:38  klyftorna / klyftena 

 61: 6  trän / träd 

 61:23 löfträn / löfträd 

 61:24 kalkstrukna / kalkbestrukna 

 61:28 fernissträn / fernissträd 

 61:35  mistat / mist 

 62:13  mossor / mossar 

 62:15  bergväggarne. Med vilda / bergväggarna. [nytt stycke] Med vilda 

 63:15 blåa / blå 

 63:20 sömn / sömnen 

 63:35 granar / grenar 

 64:17 knarrade / knorrade 

 66:21  timma / timme 

 67:25  hvar sida om / hvar sin sida om 

 68:21 infattade / innefattade 

 68:32  spänningen att / spänningen för att 

 69: 2  fruntimmerna / fruntimren 

 69:13  fortplantades / fortplantade 

 70:21  Kärngarne / käringarna 

 70:22 gemen och af / gemen, af 
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 71: 4  så har jag / har jag 

 71:11 kvinnorna / kvinnan 

 71:14  uppsyningsman / uppsyningsmannen 

 71:25 vända / vände 

 72: 5  med ett folk som voro jemförelsevis förmögna, då de / med folk, som var 

jämförelsevis förmöget, då det 

 72:14 slut, och hans / slut, hans 

 72:15 kärng / käring 

 72:20 vid sig / sig vid 

 72:21 insöfva / inöfva 

 72:27 länge / längre 

 74:36 hvar / hvarje 

 75:23 vuxo / växte 

 76:14 lite / litet 

 76:17 sinkar / sinkor 

 76:21 kunnat / kunna 

 76:26 hufvet / hufvudet 

 77: 9 skulle här / skulle de 

 78: 2 samma / detsamma 

 80:30 i stranden / å stranden 

 81:10 öfverraskningar / öfverraskningen 

 81:25 fockeskotet / fockskotet 

 81:38 sjelf / själft 

 82:30 likasom / liksom 

 83: 8   himlen / himmelen 

 83:17 navigationen. Är det / navigationen. [nytt stycke] Är det 

 84: 1 omärklig / märklig  

 84: 1 roret / rodret 

 84:19 fästat / fäst 

 85:17 rufvat / rufvat på 

 85:29 kanske inte kan / kan kanske inte 

 86: 6  urgröpningar / urgräfningar 
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 86:11 sandhafra / sandhafre 

 87: 8 George-Sand- / George Sand 

 87:15 mottog / mottogs 

 87:25 dyrbart och utsökt / dyrbart, utsökt 

 88: 4 erinrade / erinrade om 

 88:24 lyftade / lyfte 

 88:36 innevånares / invånares 

 89: 3 leta / leta efter 

 89: 5 parera! – / parera! 

 88:36 språk! – / språk! 

 90: 7 fall. – / fall. 

 90:21 böckerna. – / böckerna. 

 91:10 insinuera / att insinuera 

 92:17 stygn / sting 

 94: 8 likaså, derför / likaså. Därför 

 94:18 flintblått. – / flintblått. 

 94:37 hvitt. – / hvitt. 

 95:20 jettar. – / jättar. 

 95:21 strömmingsmetoder. – / strömmingsmetoder. 

 95:22 månar / månader 

 95:31 bort. – / bort. 

 95:31 så göra? – / då göra? 

 99:17 körgårdsfärg / kyrkogårdsfärg 

 99:26 var icke / var det icke 

 100:11 lysande hvit / lysande 

 100:22 emedan / medan 

 101:17 uppfästade / uppfästa 

 102:11 icke medicinare / icke-medicinare 

 104:30 fästade / fästa 

 105:18 ner / ned 

 105:19 väckt / väckte 

 105:19 väckt. När han / väckt. [nytt stycke] När han 
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 106: 4 berättelser / berättelse 

 106: 8 Krusmyntan / krusmynten 

 106:30 trettifyra / trettiofyra 

 107: 3 fästade / fästa 

 107:30 naturkraft? – / naturkraft? 

 107:32 lika? – / lika? 

 107:36 emellan! – / emellan! 

 108:26 och i tid / och att i tid 

 109: 2 viss, och att / viss, att 

 109:15 älska mig! – / älska mig! 

 111:12 för beröringen / från beröringen 

 111:31 fler / flere 

 112:25 svaradt! – / svaradt! 

 114:19 stod hennes / stod hans 

 114:25 vore att / var att 

 114:27  medan nu samtalet / medan samtalet nu 

 115: 8 endast tre. [nytt stycke] Som de / endast tre. Som de 

 115:17 fruntimmerna / fruntimren 

 115:24  fruntimmerna / fruntimren 

 115:31 månans / månens 

 115:33 timma / timme 

 117:10 började han. – / började han. 

 117:13 saknades. – / saknades. 

 117:34 se, det / se, då 

 117:37 fikonträd / fikonaträd 

 118:38 säga? – / säga? 

 119: 2 trollen! – / trollen! 

 121: 5 adla upp / odla upp 

 122:17 siktades / riktades 

 123:16 osedd? – / osedd? 

 123:25 längre ut / längre och 

 124: 2 sjelf / själft 
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 124:19 vilstol. [nytt stycke] Här, utan / vilstol. Här utan 

 124:20 åt sina tankar deras / sina tankar åt deras 

 127: 1 denna / denne 

 127:17 sen / se’n 

 127:23 det! – / det! 

 127:25 lektionernas / lektionens 

 127:31 på – mina / på mina 

 127:31 hemväfda / hemmaväfda 

 128:10 Kristum. – / Kristum. 

 128:23 mun / munnen 

 128:30 Herran / herren 

 128:32 så säger Herren / då säger herren 

 129: 5 lyftat / lyft 

 131:30 har lupit från / ha lupit ifrån 

 133:31 med nog förstånd / med förstånd 

 134:10 en viss slags / ett viss slags 

 134:37 varit / var 

 135:28 neråt / nedåt 

 135:31 vän! – / vän! 

 135:37 mor! – / mor! 

 137: 4 middagstimman / middagstimmen 

 137:10 lyftat / lyfte 

 137:14 erinrade / erinrade sig 

 138:15 förställningsförmåga / föreställningsförmåga 

 139: 5 honom. Assistenten som / honom. [nytt stycke] Assistenten som 

 139: 9 finger / fingrar 

 139:17 och tycktes / och hon tycktes 

 139:19 löjlig såsom / löjlig som 

 139:21 framkallat! [nytt stycke] »De komplimentera / framkallat! »De 

komplimentera 

 140: 5 ensamheten. – / ensamheten. 

 140: 7 mig. – / mig. 
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 140: 9 vägen. – / vägen. 

 140:15 öfvertag / ett öfvertag 

 140:28 hennes / henne 

 141:10 också! – / också! 

 141:11 person! – / person. 

 141:17  lyftats / lyfts 

 141:25 mot att / mot det att 

 142: 5 så länge. – / så länge. 

 142:23  utan ett ögonblick / utan att ett ögonblick 

 142:29  bord. – / bord. 

 143:37 ensamna ty / ensamma nu, ty 

 144: 3 Pass sen på / Pass på 

 144:25 hvarann / hvarandra 

 146: 1 Plötsligen / Plötsligt 

 147: 6 hvarann / hvarandra 

 147:10 hvilken / hvilka 

 147:27 hade inte han / hade han inte 

 148:28 fälla / falla 

 148:35 hade de / hade det 

 149:32 kännande / kände 

 149:37 en black / ett block 

 151: 8 blåa / blå 

 152:25 kring / omkring 

 153:16 om samma / på samma 

 153:30 trångmål / trångsmål 

 154:33 förstukvisten / förstugukvisten 

 155: 8 ånga upp ifrån / ånga ifrån 

 155:32 emedan han / för att han 

 156:35 röck [– – –] röck / ryckte [– – –] ryckte 

 157:26 förstår! – / förstår! 

 158:15 hvarann / hvarandra 

 158:26 Såå / Så 
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 159:15 hoppet om att / hoppet att 

 160:26 Och då / Och så 

 161:10 kväll han / kväll då han 

 161:19 började / börjande 

 161:21 han förlorade / förlorade han 

 161:27 på egen räkning / för egen räkning 

 162: 6 kuvrerade / kuverterade 

 162:36 inlåst / inläst 

 163:31 ut på / ute på 

 164:11 låser / läser 

 165:17 auktoritet och / auktoritets- och 

 165:37 förtärt / förstört 

 167: 4 klippan / klipporna 

 167:10 brädena / bräderna 

 167:23 qväfoxidulen / kväfveoxidulen 

 168: 1 inlåst / inläst 

 168: 2 erinrade / erinrade sig  

 168:14 elementer / element  

 168:20 han faktiskt / han ju faktiskt  

 168:29 råkat / råkar  

 168:37 blåa / blå 

 168:37 gråa / grå 

 169:17 Carl XI och XII / Karl XI:e och XII:e 

 169:26 erinrade / erinrade sig 

 171:12 skänka / skänka honom 

 171:14 förskrift / föreskrift 

 171:36 månans / månens 

 171:38 månen / månen 

 174:18 bloden / blodet 

 175:25 si / se 

 175:38 hjässan/ hjärnan 

 176: 2 gräfs / gräfts 
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 176:10 erinrade han / erinrade han sig 

 177:15 matthvita / malthvita 

 178: 6 förrgårs / förgår 

 178: 9 bad / sade  

 178:16 hörde / hörde på  

 178:22 meningslösa. – / meningslösa. 

 180: 4 refvet / hafvet 

 180:38 spisen / spiseln 

 181:33 julafton. – / julafton. 

 181:37 blodtårar / blodstårar 

 182:14 fragmentet / fragment 

 182:18 om, spottade / om och spottade 

 182:38  på himmelen / i himlen 
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Ändringar av censurkaraktär 

Ett fåtal ändringar i första upplagan har censurkaraktär. De uppträder på två ställen i 

romanen, i SV i avsnittet 57:28–33 (i MS 112:17–23) och i avsnittet 179:9–19 (i MS 

336d: 3–12). Ingen av dessa ändringar återfinns i MS; de måste sålunda ha tillkommit 

under tryckeriprocessen. Förmodligen har ändringarna  gjorts eller initierats av förlaget, 

men att det förhåller sig så har inte kunnat beläggas – korrespondensen mellan Sg och 

Bonniers angående I havsbandet innehåller ingenting som tyder på att förlaget bedrev 

censur på texten eller att man krävde att Sg skulle censurera denna. Under det gångna 

decenniet hade Bonniers emellertid flera gånger, ibland direkt mot Sgs uttalade vilja, 

genomdrivit förlagscensur på de skrifter han gav ut hos dem och man var antagligen 

inställd på att avlägsna uttryck och formuleringar som kunde uppfattas som stötande 

även i den nya romanen. Vid redigeringen av SV har ändringarna inte accepterats utan 

den ursprungliga varianten i MS har etablerats. 

Följande ändringar av censurkaraktär har gjorts i U 1. Först citeras MS, därefter U 1. 

 

 57:30 en natt på ett horhus / en natt 

 57:32 Jag – i Kristi guddom / Jag tror ej på Kristi guddom 

 57:32 måste / måste 

 179: 9 Nej för fan, inte / Nej, inte 

 179:10 ett elakt påfund / ett påfund 

 179:13 horor / lösaktiga kvinnor 

 179:15 lärde oredliga arrendatorer att skrifva falska skuldebref, lärde handtverkare 

att slå dank / lärde handtverkare att slå dank 
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Ändringar i senare upplagor på svenska 

Ingenting tyder på att Sg skulle ha aktivt medverkat vid tryckningen av andra upplagan, 

utgiven i SRoB på Gernandts förlag 1900, eller de fyra »upplagor» som Bonniers utgav 

som enkronasböcker 1908 (två stycken), 1909 och 1912 (jfr ovan s. 9). Ett stort antal 

ändringar har dock tillkommit i U 2 och U 3, avseende bl.a. interpunktion, stavning och 

ordformer. En del fel i U 1 har rättats, men texten har också på åtskilliga ställen 

korrumperats. De viktigaste avvikelserna registreras i John Landquists kommentarer till 

utgåvan av I havsbandet i Saml. Skr. 24 (ss. 279–288). 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet stannade tydligen efter tryckningen 1890 på Bonniers förlag och 

tillhörde förlaget till 1961, då det överlämnades till Kungliga biblioteket »på 300-

årsdagen av dess konstituering som Sveriges nationalbibliotek 22.9.1961». Det förvaras 

under signum Vf 196e. Till MS anknyter en lapp med rubriken »Inskjutningar i 

Hafsbandet», som beskrivs närmare nedan s. 32 f. och återges som dok. nr 31:9. 

MS består sammanlagt av 348 halverade folioblad: 1 opaginerat, 342 paginerade 

samt 5 blad upptagande en längre inskjutning i sista kapitlet (jfr textvol., s. 193). På det 

första opaginerade bladet står den egenhändigt skrivna titeln: »I Hafsbandet. / af / 

August Strindberg.» (se dok. nr 31:1). Nästa blad – p. 1 – har rubriken »Mästaren» som 

överstrukits med blyerts. Under rubriken står »Cap I.» och därefter har en annan hand 

med blyerts tillagt »Första kapitlet.» (se dok. nr 31:2). De fem blad som innehåller 

inskjutningen i sista kapitlet, markerade »a)» – »e)», följer efter det blad som i MS 

betecknats som 236 men som egentligen skall vara 336, eftersom Sg felpaginerat efter 

p. 318, alltså 219–242 i stället för 319–342. 

Papperssorten är Lessebo bikupa nr 2 med årtalen 1885, 1886 och 1889 i 

vattenstämpeln. Årtalet 1885 förekommer endast på några blad i början. Formatet är 

ca 19 × 22 cm och texten har skrivits på bladens ena sida. Bläcket är numera mörkt 

brunaktigt. MS är klistrat i ryggen men klistringen har till stor del släppt. Märken efter 

sättares fingrar och tryckeritekniska noteringar – hakar och siffermarkeringar med 

blyerts eller rödpenna som anger sidor i U 1 – visar att MS använts vid sättningen. MS 

befinner sig i gott skick men är delvis något nersmutsat. 

På versosidorna av några blad förekommer bläckskrift av Sg: p. 57: »Tredje Kapitlet. 

53) [denna sifferangivelse struken och ersatt med] 55)», p. 177: »I Hafsbandet.», p. 246: 

»Tionde Kapitlet. 246)», p. 261: »gumman med upprigtigt deltagande. 260) / Och 

intendenten gick med lätta steg ner till den väntande / fästmön viss på att med en nyhet 

på handen straxt kunna hoppa / öfver de obehagligaste af explikationer» [raderna är 

strukna med bläck; med några avvikelser är det samma text som de fyra rader som står 

på p. 260]. 

I högerkanten på tre blad har Sg gjort planeringsanteckningar med blyerts. Den första 

anteckningen finns på p. 78 vid rad 14–19 (SV 39:21–25), delvis täckt av den löpande 
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skriften med bläckpenna, och lyder: »Könsimpulser / Fantasi. / vetenskaplig / Do / Brist 

på ma / terial / Getingen / Samhället.» (se dok. nr 31:5). På p. 87 vid rad 5–13 

(SV 43:26–33) står: »Sjelfbedrägeri / Sjelfmedvetande / Känn dig sjelf / Lögn = dumhet 

/ Ego. Medelpunkt. / Moral = sjelfan- / svar. / Gentemot Kristen- / domen / Redan här 

upp- / görelsen.» (se dok. nr 31:6). På p. 88 vid rad 15 (SV 44:14): »Fina sinnen / 

nervositet» (se dok. nr 31:7).  

En mängd blyertsändringar i MS som karaktär av förlagsnormaliseringar har tydligen 

tillkommit på förlaget (se kommentaren nedan s. 34 f.). Förutom dessa ändringar 

förekommer en del förtydliganden med blyerts och dessutom några bockar och 

understrykningar med bläck eller blyerts som visar att Sgs formuleringar vållat 

tveksamhet. På p. 2 har sålunda en bock utsatts med bläck under ordet »fingren» och 

även i marginalen (SV 7:30). Orden »skrabben» (p. 61:4) och »grössenwahn» (p. 78:4) 

har understrukits med blyerts och bockar tillskrivits i marginalen – i det förra fallet även 

ett frågetecken (SV 32:30 resp. 39:12). Blyertsbockar i både raden och marginalen finns 

vidare på bl.a. följande ställen: p. 281:14 (SV 147:21) för att markera att ett ord 

överhoppats, p. 286:9 (SV 149:34) vid en språklig inadvertens, p. 290:8 (SV 152:14) 

vid »veta efteråt» och p. 327:2 (SV 172:23) vid »tjugosex». 

Bockar med blåkrita på två ställen har sannolikt utsatts av Sg själv. I båda fallen 

gäller det uppgifter i texten som tydligen efter kontroll ändrats i U 1: »kanske hundra 

meter» har ändrats till »kanske femtio fot» (p. 44:16, SV 25:8) och »mossgrön» har 

ändrats till »röd» (p. 56:15, SV 29:29). 

När Sg 27/6 1890 skickade de fem bladen med inskjutningen i sista kapitlet till Karl 

Otto Bonnier – det avsnitt som skildrar predikantens besök hos den sjuke intendenten – 

begärde han att det skulle »inflickas sednare – efter det pigan lemnat lyktan på golfvet 

och gått». I MS står emellertid inskjutningstecken och anvisningen »se nästa sida sida 

a–e» (blyerts) omedelbart efter Homunculusepisoden (p. 236 [eg. 336]:9, SV 177:20) 

och avsnittet kom också att infogas där. 

 

–––––––––––––––––––– 

 

Att Sg hade planer på flera tillägg till texten i romanen framgår av en lapp med rubriken 

»Inskjutningar i Hafsbandet», bevarad bland hans efterlämnade papper i »Gröna Säcken» 
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(format 9 × 22 cm, signum SgNM 9:7,11; se dok. nr 31:9). Texten, skriven med bläck 

och på några ställen med blyerts, lyder: »Vet nog hvem du är!» [repliken skriven med 

blyerts] / Ung och dum, gammal och förståndig / Sedlig med åren, då begären ökas, / 

men stora hjernan vexer ut. / Maria har förlofvat sig med / Assistenten. / Kärleksscenen 

längre! Hon älskar / honom nu som fri. / Gamla och nya Mantypen. / Grössenwahn. 

[ordet »Grössenwahn» är skrivet med blyerts] Sport. / Natursinnet (Sinne för naturen ) / 

är högre än konstsinne, ty det / kommer sist. (Vilden, bonden, / barnet, qvinnan 

konstdyrkare) / Konstnjutarne halfbildade oori- / ginela som kopiera andras stäm- / 

ningar, mottaga artisternas, men / naturnjutaren diktar sjelf sitt jag / i landskapet. Konst 

= andras sekreter / Kolportörens slutreplik rörande för- / hållandet med Intendenten = 

och / mordet / Om 6 + 8 − 7 = 7 så bryr jag mig / ej om era åsigter / Det stora ses bara af 

de små / Barn tycka allt är stort ifrån / vaktparaden ner … men att se / det stora i naturen 

fordrar ett stort / jag –».
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Här registreras först ändringar inkl. strykningar och tillägg gjorda av Sg med bläck i den 

löpande texten och omfattande minst tre ord. I en annan förteckning redovisas därefter 

av de mycket talrika ändringarna med blyerts de som bedömts tillhöra Strindberg, de 

som inte går att med säkerhet identifiera samt några av förlagets kraftigare rättelser; då 

osäkerhet om attribueringen föreligger påpekas detta inom hakparentes: »[svårattr.]». 

Slutligen förtecknas ett par ändringar med blåkrita, sannolikt Sgs. 

Den på förlaget verkställda korrigeringen av manuskriptet, gjord med blyerts, börjar 

(frånsett två kommatecken insatta på p. 12 och p. 36) först på p. 48 och omfattar flera 

tusen ingrepp. Ändringsmönstret i manuskriptet är i stort sett detsamma som i flera 

förstaupplagor på Bonniers förlag under 1880-talet där man bedriver hård 

förlagsnormalisering. Ändringarna gäller främst interpunktionen. Ca 1.540 

kommatecken har insatts och ca 300 strukits, semikolon har ersatts med komma eller 

punkt, utropstecken med frågetecken etc. I många fall korrigeras även stavningen, och 

Sgs exceptionellt flitiga användning av versaler vållar motstånd – många versaler ersätts 

av gemena. Vissa ordformer ändras ofta, Sgs pluralformer på -e (t.ex. »fiskarne», 

»stenarne») byts regelmässigt mot a-former. »Hufvet» ändras till »hufvudet», 

»menskorna» till »människorna», »innevånare» till »invånare», »fadren» och »modren» 

till »fadern» och »modern», »tjugo» till »tjugu», »opp» till »upp», »hvarann» till 

»hvarandra», »blåa» till »blå», »vuxo» till »växte», »röck» till »ryckte», »lyftade» till 

»lyfte», »kärng» till »käring» etc. Ytterst vanliga är de ändringar där en sammansättning 

upplöses eller där två ord skrivs samman: »likastora» blir »lika stora», »föröfver» »för 

öfver», »isär» »i sär», »ombord» »om bord», »efter som» »eftersom» , »det samma» 

»detsamma», »allt sammans» »alltsammans». Pluralformer som »blundrar» och 

»axiomer» blir »blunder» och »axiom». I ett mindre antal fall drabbar ändringarna 

konstruktioner typiska för Sg. Efter »erinrade» tilläggs ett för Sg främmande »sig» 

(261:14, 318:14, 334:1) och i uttrycket »som om hon länge rufvat tanken» inskjuts ett 

»på» efter »rufvat» (164:2). I förteckningen nedan över blyertsändringar upptas enbart 

sådana av förlagets rättelser där på liknande sätt Sgs konstruktioner korrigerats, däremot 

ej slentrianmässiga ändringar av interpunktion, ordformer etc. 
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En del av blyertsändringarna (fler än 150 st.) har raderats ut men går att urskilja i 

MS. I några fall är det svårt att avgöra om det är en ändring med mycket svag blyerts 

eller en raderad ändring. Av allt att döma har den som korrigerat MS på förlaget under 

arbetet emellanåt ångrat sig och tagit tillbaka en ändring, ibland genom att stryka denna, 

ibland genom att radera ut ändringen. Ett antal sättarmarkeringar har också suddats ut i 

MS (ex.vis på titelbladet och på pp. 86, 97 och 124). 

Att de utraderade ändringarna i allmänhet tycks slå igenom i U1 förklaras sannolikt 

av att de representerar typisk förlagsnormalisering och att man genomförde denna på 

dessa ställen utan stöd i manuskriptet. 

Även Sg har alltså på några ställen bearbetat MS med blyerts, och på åtminstone ett 

ställe har en av hans ändringar ersatts av en annan ändring, varvid det första tillägget av 

Sg därefter suddats ut (p. 79 rad 9–10). 

Sg har sannolikt inte sett det av förlaget korrigerade manuskriptet. Ingenting tyder på 

att Sg skulle ha haft tillgång till hela MS sedan det insänts till Bonniers, även om han 

begärde det i retur i juli 1890 (jfr textvol., s. 193). Det är dock möjligt att han tidigare 

disponerade de sex första kapitlen, som han ville ha tillbaka i oktober 1889 (jfr textvol., 

s. 191).  

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS (de av Sg felpaginerade 

bladen 219–242 redovisas som 319–342). 

Strindbergs ändringar med bläckpenna 

     SV  /      MS 

    8:  3 /     3:  5 e »en»: bit af en tillagt 

    8:28 /     4:15 e »kraften,»: kan räkna ut tillagt 

  12:13 /   13:  7 e  »hörde»: till och med tillagt 

  13:13 /   15:17 e »ligga»: [oläsligt] kan antagas verka på betrak vederbörande str 

  16:  1 /   22:14 e »syra»: förenad emot all natur förenad med två baser då den str 

  17:20 /   26:12 e »ännu?»: [nytt stycke] – Spring du Ludvig och hör åt om Anna 

slutat än! bad värdinnan str 
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  18:29 /   30:  2 e »kvinnofigur,»: hvars porträtt han bar i en medaljong vid armen 

och hvars fästningsring lyste på venstra handen ä t sak samma 

hvilken! 

  20:14 /   32:15 e »han»: i den nedre rutan tillagt 

  21:  8 /   34:12 e »sandskurad,»: polerad af vattnet, och str 

  24:11 /   42:  9 e »lönnkrog.»: och ett horehus str (se dok. nr 31:3) 

  24:25 /   43:  9 e »vet»: hur ni ska ta fatt på ä t hvar 

  26:28 /   48:14 e »en»: kontorsbok ä t så kallad lathund 

  27:14 /   50:  4 e »naturens»: i längden tröttande ä t fixerade 

  28:20 /   53:  2 e »alla»: ljusa som i str 

  30:36 /   59:  1 e »jordytan»: som hvars yta man visste str 

  31:  8 /   59:13 e »där»: tånglakar och skrabb sökte skuggan str 

  31:11 /   59:18 e »ner»: tånglaken, illa afvägd str 

  31:12 /   60:  2 e »uppfinningsförmåga»: att låta en simblåsa utveckla sig till 

lyftning tillagt 

  31:21 /   60:12  e »knävelborrar,»: och lyfter sig ett ögonblick ur gruset för att 

straxt derpå sjunka ner igen i [»mörkret.» str] slammet. tillagt 

  31:36 /   61:11 e »aborren,»: den svensk nordiska Östersjöns och Sveriges kanske 

enda urinnevånare, då han der ä t Östersjöhafvets och Sverges 

kanske mest Svenska och ä t Österhafvets kanske 

  31:37 /   61:14 e »välbyggd»: som en kutter ä t och stadig 

  32:  5 /   62:  3 e »tam,»: och tager födan ur fremman handen str 

  32:14 /   62:14 e »bröstfenor.»: [nytt stycke] Betrakt För betraktarens öga str 

  32:38 /   64:  4 e »sig som»: det jordkrypande uppstaplade str 

  33:  5 /   64:12 e »valv»: så att byggnad str 

  33:23 /   65:14 e »strövkårer,»: stickande af mot tillagt 

  33:33 /   66:  5  e »hat,»: hvilka med och str 

  33:37 /   66:10 e »att»: hväsa såsom ormen har hväs str 

  33:38 /   66:12 e »till»: alfogelns musikaliska ehuru något ostämda treklang ä t 

[»de högre dägg» str] musiken af menniskans [»tonbildande» str] 

harmoniska tonverktyg 
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  34:  6 /   66:19 e »alfåglarnes»: klarinett [»klarinett» utan i-prick] sång som ännu 

icke var sång utan stamd str 

  34:  9 /   67:  5  e »kanon»: utan slut och början för jagthorn ä t för jagthorn utan 

slut och början 

  34:34 /   68:12 e »växte»: barrträden med ormbunkar och lummer såsom i 

stenkolstiden och i stränderna krälade reptiler och han ä t 

stenkolstidens ormbunkar och lummer 

  34:35 /   68:14  e »först»: på de större holmarne, tillagt 

  35:  2 /   68:20  e »kvartärperioden»: liksom matjord på urberget, tillagt 

  35:12 /   69:12 e »på»: det höga eller låga str 

  35:29 /   70:12  e »hade»: det nu lefvande tillagt 

  38:10 /   75:15 e »avlidit.»: och fadren försmådde de offentliga skolorna, samt gaf 

sonen enskilda lärare str 

  38:15 /   76:  2 e »mellan»: den öfriga skapelsen och menniskan ä t menniskan och 

den öfriga skapelsen 

  38:21 /   76:  8 e »erkännande»: af detta faktum att afhandl str 

  38:29 /   76:19 e »uppe.»: Frosseri, och dryckenskap, och otukt ä t Näring och 

fortplanting (se dok. nr 31:4) 

  38:32 /   77:  2  e »måste»: såsom ä t emedan de voro 

  40:23 /   80:19  e »ganglie-slut»: om ä t gående ut på 

  41:29 /   83:  7  e »fåvitske,»: vore den rigtigare tillagt 

  41:38 /   83:17  e »som»: skulle sortera jemte monarken ä t jemte monarken skulle 

sortera 

  42:27 /   85:  8 e »sidan»: endast ä t enbar så kallad 

  42:27 /   85:  9 e »vandel»: utan ä t eller negativa dygder 

  43:37 /   87:19 e »som»: lefde ä t sade sig lefva 

  45:  7 /   90:  8  e »kände»: menniskoflott ä t lukten af menskor 

  45:  8 /   90:  9 e »kunde»: i med nöd forma ligga i en hotellsäng ä t på en 

  45:17 /   90:20  e »vetenskapsakademien.»: vid den zoologiska afdelningen. tillagt 

och därefter str 

  46:  4 /   92:  6  e »sig.»: – Han kunde ju icke en gång skrifva. – tillagt 

  46:36 /   93:17  e »förlåten»: trycka ner honom igen tillagt 
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  47:27 /   95:  5 e »han»: öppnade korrespondens med Lyell, fick sin afhandling läst 

i Geological Society, hvi i hvilket sällskap han upptogs som 

ledamot. Förmän och kamrater str 

  47:34 /   95:15  e »framgång»: då den samma på visst sätt var en chikan för 

professorn som dupletterat det okända mineralet tillagt 

  49:23 /   98:17  e »sanningsvän»: i högsta mening tillagt 

  51:13 / 101:19  e »ståndpunkt»: klargöra sin kurs framåt efter beräknandet af sina 

tillgångar ä t och efter beräknandet af sina tillgångar klargöra sin 

kurs framåt 

  51:29 / 102:14  e »urbergen,»: till skären, kobbarne, holmarne tillagt 

  51:31 / 102:16 e »vattnet.»: Och alla dessa kobbar, skär och holmar med deras 

kantstälda stenkakor voro icke annat str 

  52:  4 / 103:  6 e »medelpunkten»: då omkretsen alltid ställde sig på lika afstånd 

från str 

  53:  3 / 104:  3 e »och»: det lilla gräset ä t en svag grönska 

  53:  4 / 104:  4 e »bergsskrevorna»: hade hastigt lefvat ut str 

  53:  7 / 104:  7 e »ensligheten,»: och den stora renheten str 

  53:13 / 104:13 e »apelsiner»: dannebrogen den effeminerade dannebrogen str 

  53:14 / 104:15 e »dannebrogen»: på en smörskonare tillagt 

  53:21 / 105:  3 e »att»: bära alla dessas färger på sin högtidsdrägt ä t på sin 

högtidsdrägt bära alla dessas färger 

  55:  3 / 107:18 e »England»: med stor framgång tillagt 

  55:34 / 109:  9 e »isär»: om de ej sammanhöllos af str 

  56:  4 / 109:19 e »förlänade»: samma njutning som ä t genom reflexion en djupare 

njutning än 

  56:13 / 110:  6 e »tillfredsställelse»: ett par af tillagt 

  56:14 / 110:  7 e »styra»: detta hundratal halfvildar med en hvisselpipa ä t med en 

hvisselpipa detta hundratal halfvildar 

  57:21 / 112:10 e »örlogsmannen,»: en trumhvirfvel rullade, tillagt 

  59:  1 / 115:  2 e »stenkummel,»: af sjömätarne upprest ä t upprest af sjömätarne 

  59:  3 / 115:  5 e »av»: den hvita, subtila tillagt 

  60:11 / 117:12 e »lav»: eller en mossa tillagt 
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  60:17 / 117:18  e sig»: så att den slog lock tillagt 

  60:19 / 117:20  e »beklämningen,»: leddes ä t lät sig ledas 

  61:13 / 119:13 e »stranden»: var slipad och på norrostsida norra sidan str 

  62:  8 / 121:11  e »enen»: och ä t bredvid det äkta nordiska 

  63:  2 / 123:  5 e »liljekonvalje,»: till det yttre str 

  63:18 / 124:  3  e »till»: en bofinks vårliga sång, afbruten af tillagt 

  63:28 / 124:13  e »äggplundrare?»: Om det var str 

  64:10 / 125:17  e »uttryck»: och der det fans något bestämdt angifvet var det 

inkorrekt. tillagt 

  64:27 / 126:16 e »minne.»: så att han sedan till och med kunde erinra sig str 

  64:33 / 127: 5 e »höll»: ett ölglas i handen ä t i handen ett iskänkt ölglas 

  65:10 / 128:  3 e »tryck,»: ett qväfvande, när han kände sitt ansigte ljusna och str 

  65:14 / 128:  8 e »Flickan»: som märkt honom först tillagt 

  66:31 / 130:11 e »där»: och han hade beslutat undanröja alla obehag för att göra 

vistelsen angenäm str 

  67:14 / 131:  8  e »verkligen»: skänkt något ur sina rika håfvor ä t ur sina rika 

håfvor skänkt något 

  68:24 / 133:18 e »fyr»: som en pelare tillagt 

  68:32 / 134:  4 e »spänningen»: som slutligen måste str 

  69:34 / 136:  3 e »häxfysionomi,»: när ä t då en gång 

  70:34 / 137:20 e »önskade.»: Derpå erhöll han intet svar ä t Då han derpå intet 

svar erhöll 

  71:  4 / 138:  8 e »jag»: på kronans vägnar tillagt 

  71:  9 / 138:12 e »ni»: utlemnar noten ä t fogar er och lyder 

  72:29 / 141:10 e »varaktighet.»: Och dessutom hade str 

  74:  4 / 143:21 e »förra»: i vissa afseenden tillagt 

  75:18 / 146:12 e »öden,»: föra dem genom nya str 

  76:17 / 148:  7 e »kannlocket.»: antydde bättre dagar str 

  76:26 / 148:16 e »att»: stöta dem för hufvet ä t såra dem 

  77:  4 / 149:11 e »våren,»: hur de inåt öarne läto skatorna ödelägga kycklingarna 

då folket ej vågade rifva ner bona af fruktan för okända hämnare 

tillagt 
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  78:  5 / 151:  3 e ”ackord,”: förnamm liknande en ä t samma 

  85:  5 / 163:13  e »Maria!»: kastade intendenten åt sidan tillagt 

  85:26 / 164:11 e »dessutom –»: jag är jag rädd om mitt rykte. är jag blyg [det sista 

ordet osäkert] str 

  85:28 / 164:13 e »struphuvud.»: J En ung flicka skulle förstöra en ungherres rykte! 

[nytt stycke] – Hvarför inte! Jag vill för ingen del ha anseende af 

att vara en förförare str 

  86:26 / 166:  8  e »själ»: i domning ä t i harmonisk domning genom ett varmt bad 

  86:27 / 166:  8  e »medvetandet»: i en halfslummer tillagt 

  86:27 / 166:  8  e »stund»: genom att tänka på intet tillagt 

  87:16 / 167:14  e »motstånd»: Som en För att samla str 

  87:34 / 168:  9  e »andra»: ut i det raffinerade för tillagt 

  88:12 / 169:  3 e »vildmarken»: på gränsen af det arktiska str 

  89:19 / 171:  4 e »fiska.»: fastän jag aldrig hållit str 

  91:31 / 175:  3  e »fingrar»: och hvassa tänder tillagt 

  91:36 / 175:  7  e »igen,»: beherrskade ä t lag band på 

  92:  6 / 175:14  e »svarade»: med en artighet tillagt 

  92:23 / 176:10  e »blev!»: Intendentens ä t Han undertryckte sin 

  93:29 / 178:  7  e »utlägga»: än ä t i stället för att 

  95:15 / 180:17  e »att»: rekonstruera naturen för ä t göra naturen intim med 

  96:34 / 183:  4 e »klok.»: Men han tycks ha grundsatser ä t Grundsatser tyckes 

han dock ha 

  98:36 / 183:  6 e »kammarrådinnan.»: [svårtydd strykning av 10–12 ord, bl.a. »ha 

tagit till uppgift att»] 

  97:  8 / 183:17 e »nu»: gåfvo ett outtömligt förråd af str 

  98:23 / 186:12  e »lavar»: der sådana funnos tillagt 

  99:  3 / 187:  9 e »göra.»: och att Derpå str 

  99:20 / 188:10  e »skrik»: öfver hans hufvud tillagt 

  99:36 / 189:  7 e »få»: på en gång tillagt 

101:24 / 192:10 e »sysselsättning»: påminde honom om str 

101:25 / 192:12  e »kaos,»: som skilde ljus och mörker tillagt 

101:28 / 192:14 e »skilda.»: [nytt stycke] Det knackade på do str 
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102:34 / 194:19  e »psykisk,»: eller i diet och kroppsrörelser en vulgär ofta skadlig 

mekanisk karakter [»karakter» ä t »metod» med blyerts] 

103:  1 / 195:  3  e »dem»: med varma bad tillagt 

105:14 / 199:11  e »uttryckte»: fasan öfver ä t en fasa såsom om 

105:16 / 199:14 e »att»: utplåna intrycket samt str 

105:22 / 199:19  e »Maria,»: är ökenvandringen i Steniga Arabien slut, och nu tillagt 

105:24 / 199:20 e »rot,»: sade intendenten. [nytt stycke] Ser ni, den är str 

109:  2 / 206:  3  e »sin»: kärlek, utan att han ä t kärlek till en viss, och att han för 

henne 

109:  7 / 206:  7 e »melonfärgad,»: och en nordisk sommarnatts underbara fägring str 

111:  2 / 209:17  e »egendom,»: min ära och min gerning tillagt 

111:19 / 210:13 e »mun.»: [nytt stycke] Då flög han upp str 

113:13 / 213:19  e »så»: sjönk ä t syntes hon sjunka 

115:17 / 216:  7 e »stannade»: de alla tre ä t fruntimmerna 

115:29 / 216:19 e »andra»: af kronan af en tall ä t af en talls krona 

116:  1 / 217:  8  e »månen»: satt blek och omärklig i andra qvarteret ä t hängde 

blek i första qvarteret [»hängde» med blyerts] 

116:28 / 218:15  e »stranden»: genom fröken Marias skrik och åtbörder tillagt 

117:20 / 220:  3  e »fråga [nytt stycke] – »: Ni är ä t Är ni kanske 

117:29 / 220:12 e »fickan.»: [nytt stycke] Under det folket str 

121:36 / 228:  4 e »honom»: hvila hans ögon från intryck, och sluta honom i en str 

122:11 / 228:17  e »som»: en sjelfständig ä t på en annan 

122:33 / 230:  4  e »och»: tyckte att han str 

123:  1 / 230:12  e »ty»: de doldes af tillagt 

123:  6 / 230:18  e »då»: straxt derpå han ä t han straxt derpå 

123:33 / 232:13 e »solen,»: ett och så följde ett rasslande str 

124:  9 / 233:11 e »ut.»: En halftimme låg han på samma bog, hvarpå 

strandbränningen snart hördes dunka och hväsa, och str 

124:35 / 235:  4  e »sin.»: [nytt stycke] Men när han nu log öfver str 

126:  4 / 237:18  e »en»: i minnets magasiner tillagt 

126:34 / 239:12  e »själv»: i betraktelse och bön tillagt 

128:17 / 242:18  e »låta»: åskan ä t sin elektriska gnista 
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128:18 / 242:18  e »eller»: att han ämnar tillagt 

130:14 / 247:  2 e »oaktat»: klockan var liden str 

133:31 / 254:  7 e »sökte:»: och hvilken han då betecknat str 

135:17 / 257:12  e »detta»: talesätt ä t sätt att tala illa om qvinnorna 

139:15 / 265:12  e »flickan»: under det hon vidrörde den på bordet hvilande handen 

som rullade brödkulor tillagt 

139:17 / 265:13  e »tycktes»: ha återfallit i någon str 

139:17 / 265:13  e »stämning»: till hvilken fästmannen kunde gissa sig ä t hvilken 

fästmannen kunde gissa ha rådt hela förmiddagen 

143:18 / 273:10  e »kammare»: på hela skäret ledig ä t ledig på hela skäret 

144:34 / 276:  9 e »mor!»: [nytt stycke] Han låg i sin säng str 

147:29 / 282:  4 e »honom,»: Denna entusiasm för str 

149: 5 / 284:15 e »krogvärd.»: [nytt stycke] Kampen för matbiten och 

brännvinståren str 

149:11 / 285:  3 e »udden»: öfverfölls han af en häftig längtan str 

149:32 / 286:  7 e »kännande»: sig på väg str 

152:10 / 290:  4  e »meddelat,»: rörande ä t grundande sig på 

154:  3 / 293:13 e »kammarrådinnan.»: [nytt stycke] Liksom en artilleriofficer str 

155:  4 / 295:12 e »fönster»: nere i stugan str 

155:18 / 296:  8 e »stället.»: och hon slutligen röck sig ifrån str 

159:15 / 304:  2 e »av»: den ett egen str 

160:  3 / 305:  3 e »Dalarö.»: Hans första fråga var str 

162:12 / 309:  2 e »exporterandet»: af en ny oerhördt billig str 

162:13 / 309:  4 e »honom»: de mer billigaste och bästa upplysningar i ämnet ä t 

önskadt resultat 

162:14 / 309:  6  e »till»: de största fotografer ä t såväl de största som de minsta 

bokhandlare 

162:20 / 309:11 e »forskningar.»: [nytt stycke] Under det han väntade på svaren str 

164:20 / 313:  5  e »sumpen … »: [nytt stycke] – Ja, en dålig menniska är den som 

ingen Gud har! slutade kollportören. Det är visst det! tillagt 

167:21 / 318:  2 e »ammoniumnitrat,»: Först hade han erfarit str 
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170:21 / 323:  9 e »kontorsgöromål;»: [nytt stycke] När han satt ner dessa och flera 

förslag på str 

171:18 / 325:  3  e »en»: så orimlig och enligt hans mening ä t enligt hans mening 

orimlig 

171:37 / 325:22  e »vattenytan,»: talade om att str 

172:  7 / 326:  8  e »vända,»: för att icke str 

174:  5 / 329:16 e »rostat.»: [nytt stycke] Han hade förlorat omsorgen str 

174:12 / 330:  2  e »handen»: som förde knif och gaffel tillagt 

174:15 / 330:  4 e »honom.»: och kastade sten str 

176:  8 / 333:11 e »schavotten.»: Derför vet Ni inte hur rätt Ni har, när kallar 

egendom för stöld. I ett dunkelt medvetande härom kallar tjufven 

egendomen för stöld str 

176:  9 / 333:14 e »fängelse!»: [nytt stycke] Utan att vänta på svar gick han ut. Men 

kommen i farstun erinrade han sig ha sagt en oförsigtighet för att 

få nöjet höra sig tala, och med den blixtsnabba verksamhet hans 

hjerna utöfvade, hade han straxt en plan färdig. [nytt stycke] Det 

var nemligen mycket sannolikt att mördaren i sjelfförsvar skulle 

tysta det farliga vittnet antingen genom att undanrödja honom 

eller få honom till dåre. Han måste således binda fienden med 

några starka band, dem han icke behövde leta, då han visste str 

(se dok. nr 31:8) 

176:32 / 335:  3  e »han»: konstruerat en Couveuse under mikroskopet ä t under 

mikroskopet konstruerat en Couveuse [»Couveuse» är understruket 

i MS] 

176:34 / 335:  5 e »han»: de legioner tusen str 

177:34 / 336a:14 e »sjuke,»: duande för första gången sin gamle kamrat. tillagt 

180:11 / 337:  3 e »land.»: [nytt stycke] Folket på stranden som icke kunde sätta ut 

båt voro inbegripna i samtal om str 

182:  7 / 340:14 e »var»: mörk som om natten ä t klar och stjernhimmeln gnistrade 

182:20 / 341:  8 e »på»: Hercules i Öster str 

182:24 / 341:12  e »tillbedja»: sin litenhet i tillagt 

182:35 / 342:  5  e »helvetet»: och befriade Prometheus, ljusbringaren str 
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183:  1 / 342:10  e »att»: som en man tillagt 

Ändringar med blyerts 

    7:  1 /     1:  1 Den ursprungliga titeln Mästaren överrankad 

  31:14 /   60:  4 e »tumma»: slumpen ä t måfåt 

  35:14 /   69:14 e »på»: kulturgrader ä t kultursteg och därefter till kulturskalan 

  35:17 /   69:18 e »himlen»: der str [svårattr.] 

       22 /   70:  4 e »förtröstansfullt»: af str [svårattr.] 

  39:34 /   79:  9 e »vilken»: efter att ha har först tillagts och därefter utraderats 

[raderingen svårattr.] 

  39:34 /   79:10 e »människan»: men str och ä t dock ännu  

  41:19 /   82:16 e »där»: mängden skulle göra det ä t »mängden skulle göra’t» 

  42:  1 /   83:17 e »monarken»: skulle ä t borde [svårattr.] 

  42:16 /   84:15 e »skicklige»: och tillagt [svårattr.] 

  42:26 /   85:  7 e »görande»: som skulle ä t och [svårattr.] 

  72:  6 / 140:  7 e »som»: voro jemförelsevis förmögna ä t var jemförelsevis 

förmöget [ej Sg] 

  76:19 / 148:  9 e »att han»: varit tillagt 

  85:17 / 164:  2 e »ruvat»: på tillagt [ej Sg] 

  88:  4 / 168:17 e »erinrade»: om tillagt [ej Sg] 

  89:  3 / 170:10 e »leta»: efter tillagt [ej Sg] 

  91:  9 / 174:  4 e »sättet»: att tillagt [ej Sg] 

  93:27 / 178:  5 e »saker»: som ä t dem 

  94:37 / 180:  2 e »brus,»: som ä t såsom 

  95:  2 / 180:  5 e »man»: hör ä t förnimmer 

  95:  4 / 180:  7 e »mindre»: vattenpartiernas sönderpiskande ä t vattenpartierna 

som sönderpiskas. 

  95:10 / 180:13 e »en»: bergshåla ä t hålighet 

  96:  9 / 182:  5 e »flyttfåglarna»: [inskjutningsmarkering och tillägg fem rader 

längre ner:] – Laxen är ju en fogel? / – Ja visst, en riktig flyttfogel! 
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  97:  7 / 183:16 e »vinter»: framkallat bottenfrysningar vid stränderna ä t vid 

stränderna framkallat bottenfrysningar 

  97:35 / 185:  5 e »och»: då tillagt 

  98:12 / 185:19 e »vilken»: han tillagt [svårattr.] 

  98:14 / 186:  1 e »tjärborste»: jemte tillagt 

  98:20 / 186:  8 e »diopterlinjalen»: sedan han icke mer behöft förstoringen str 

  98:31 / 186:19 e »av»: titan ä t Titan 

  99:14 / 188:  2 e »att»: de tillagt [svårattr.] 

  99:31 / 189:  1 e »kvadratmeter»: och ä t men 

100:  3 / 189:12 e »en»: rustica- ä t rusticerad 

101:28 / 192:15 e »kände»: sitt jag vexa ä t huru hans jag vexte 

102:  5 / 193:11 e »vilket»: göromål tillagt 

102:  6 / 193:12 e »han»: , som han kunnat förutspå, str 

102:15 / 193:21 e »själv»: lofvade ä t Han lofvade derför 

102:35 / 194:19 e »mekanisk»: karakter ä t metod 

103:  6 / 195:  8 e »av»: ventrikeln ä t magsäcken 

103:  7 / 195:  9 e »framkallade»: detsamma ä t desamma 

103:19 / 196:  1 e »luktsinnet»: och tillagt 

103:26 / 196:  8  e »av»: mjukande ä t kylande 

103:36 / 196:19 e »ansigte»: såg ä t märkte 

104:34 / 198:12 e »en»: drog först ä t drogue och därefter till drog 

105:17 / 199:14 e »från»: qvalen tillagt 

106:  6 / 200:18 e »text»: öfversatt med str 

106:26 / 201:16 e »och»: fortsätta ä t fortsatte 

106:30 / 201:20 e »år!»: Och han vaknade, steg in ä t Så vaknade han och steg in 

107:  2 / 202:  9 e »lidanden»: och ä t men 

107:17 / 203:  1 e »Drifterna!»: Ja! tillagt 

108:29 / 205:12 e »livlösa»: stenbild ä t köttbild 

109:17 / 206:18 e »tvärtom»: såsom ä t ehuru det senare 

109:18 / 206:19 e »som»: likt flertalet str [svårattr.] 

109:21 / 207:  1 e »endast»: ett uttryck ä t en diktsamling 

110:17 / 208:15 e »skyn»: som ä t hvilken 
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110:30 / 209:  7 e »kärleksträngtan»: men ä t Men 

111:15 / 210:  9 e »färg»: och tillagt 

112:15 / 212:  5 e »icke»: amalgameras ä t hopsmältas 

112:17 / 212:  6 e »grep»: han tillagt 

112:24 / 212:13 e »kan»: förblinda dem ä t förvända synen på dem 

112:33 / 213:  1 e »Därpå»: skrattade hon och sade ä t invände hon skrattande 

113:  2 / 213:  8 e »mor»: fäster vigt str varefter samma ord skrivits över raden 

114:  5 / 214:  4 e »lugn»: öfver tillagt 

114:  5 / 214:  5 e »liten»: association ä t krets 

114:  6 / 214:  5 e »intressen»: sammanhöll ä t sammanhöllo [svårattr.] 

114:  7 / 214:  7 e »själv»: af ä t inför 

115:28 / 216:18 e »framskjutande»: buktig konkav ä t bugtig 

115:33 / 217:  4 e »framträdande»: mannen tillagt 

116:  1 / 217:  9 e »månen»: satt ä t hängde 

116:19 / 218:  6 e »redan»: tagit ä t fått 

116:19 / 218:  6 e »intendenten»: använde ä t tillgrep 

132:22 / 251:14 e »betydelse»: som ä t hvilket 

132:37 / 252:11 e »kände»: han och insåg ä t och insåg han [svårattr.] 

133:20 / 253:15 e »lögner,»: som ä t dem 

134:16 / 255:13 e »måst»: lägga bort ä t stoppa undan 

137:14 / 261:15 e »erinrade»: sig tillagt [ej Sg] 

153:16 / 292:  9 e »åtta»: om ä t på [ej Sg] 

168:  2 / 318:14 e »erinrade»: sig tillagt [ej Sg] 

173:14 / 328:  6 e »icke»: göra tillagt 

176:10 / 334:  1 e »han»: sig tillagt [ej Sg] 

176:24 / 334:15 e »fram»: yttrade ä t yttrande 

178:16 / 336b:12 e »hörde»: på tillagt [ej Sg] 

180:26 / 337:20 e »om»: de tillagt [svårattr.] 

182:18 / 341:  6 e »om»: och tillagt [ej Sg] 
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Ändringar med blåkrita 

Endast två ändringar med blåkrita finns i MS, båda sannolikt gjorda av Sg: 

128:36 / 243:18 e »älska»: och ä t att  

129:11 / 244:12  e »klippblock»: kommatecken ä t semikolon samt och str 
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

Sg har felpaginerat i MS; i stället för pp. 319–342 har han skrivit 219–242 (jfr ovan 

s. 31). I tabellen nedan anges Sgs felaktiga paginering inom hakparenteser.  

 

   Sida     Sida 

   i SV     i MS 

 

     7     1 

   10     7 

   13   15 

   16   22 

   19   30 

   22   36 

   25   44 

   28   51 

   31   59 

   34   66 

   37   73 

   40   79 

   43   85 

   46   92 

   49   97 

   52 103 

   55 107 

   58 113 

   61 118 

   64 125 

   67 130 

   70 136 

   73 141 

   76 147 

   79 153 

   82 158 

   85 163 

   88 168 

   91 173 

   94 178 

   97 183 

 100 189 

 103 195 

 106 200 

 109 206 

 112 211 

 115 216 

 118 221 

 121 225 

 124 233 

 127 239 

 130 246 

 133 252 

 136 258 

 139 264 

 142 270 

 145 277 

 148 282 

 151 288 

 154 293 

 157 299 

 160 305 

 163 310 

 166 315 

 169 320    [220] 

 172 326    [226] 

 175 331    [231] 

 181 336a  [236a] 

 183 342    [242]
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Förteckning över errata 

Följande ändringar har införts i andra, reviderade, tryckningen av textvolymen 1984: 

  har ändrats till 

199:12 [ovidkommande streck mellan 

rad 12 och 13] 

[strecket har avlägsnats] 

208:27 alrotstoalett  toalett här: 

toalettillbehör 

alrotstoalett  toalett här: 

s.k. pigtjusare (spegel som är 

placerad på en liten låda och som är 

vridbar mellan två ståndare) 

 

Följande ändringar skall införas i en eventuell tredje tryckning av textvolymen.  

Hänvisningar inom parentes efter sidnummer gäller den sida i vänstermarginalen i 

ordlistan, till vilken resp. ordförklaring hänför sig.  

  skall ändras till 

139 missstämning  misstämning 

214 (182) under »tog fullt» etc. skall införas 

förklaringen: 

Med ryggen åt land styrde han ut 

under den stora stjärnkartan, och 

tog pejling på en stjärna av andra 

storleken mellan Lyran och 

Kronan i öster. [– – –] Nu ljusnade 

det i hans minne – det var stjärnan 

Beta i Herkules  den tyske 

astronomen Friedrich Wilhelm 

Argelander upptäckte att 

solsystemets rörelse i förhållande till 

närbelägna stjärnor sker i riktning 

mot stjärnan Beta i stjärnbilden 

Herkules (som ligger mellan 

stjärnbilderna Lyran och Kronan); 

han publicerade sin upptäckt på 

1830-talet 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 31:1. Titelsidan i originalmanuskriptet. 

 

Dok. nr 31:2. Första sidan (pag. 1) i originalmanuskriptet. 

 

Dok. nr 31:3. Pag. 42 i originalmanuskriptet.  

 

Dok. nr 31:4. Pag. 76 i originalmanuskriptet. Sidan innehåller ett antal av Sgs 

ändringar, inklusive tillägg och strykningar, med bläck. 

 

Dok. nr 31:5. Pag. 78 i originalmanuskriptet. Den första av tre planerings-

anteckningar som Sg gjort i sidornas högerkant med blyerts. 

 

Dok. nr 31:6. Pag. 87 i originalmanuskriptet. Den andra av Sgs planerings-

anteckningar med blyerts i manuskriptets högerkant. 

 

Dok. nr 31:7. Pag. 88 i originalmanuskriptet. Den tredje planeringsanteckningen 

med blyerts. 

 

Dok. nr 31:8. Pag. 333 i originalmanuskriptet (felaktigt paginerad 233) med en 

längre strykning av Sg. 

 

Dok. nr 31:9. Lapp med rubriken »Inskjutningar i Hafsbandet», bevarad bland Sgs 

efterlämnade papper i »Gröna Säcken» (9:7,11).  

 

 

 

 

 

Reproduktion:  

Dok. nr 31:1–31:9. Kungliga Biblioteket: Jens Gustafsson. 
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Dok. nr 31:1. Titelsidan i originalmanuskriptet, med Sgs egenhändigt skrivna  
»I Hafsbandet. / af / August Strindberg.».



Dok. nr 31:2. Första sidan (pag. 1) i originalmanuskriptet. Rubriken »Mästaren.» har 
överstrukits med blyerts. Bredvid har någon annan än Sg tillagt »Första kapitlet.» med 
blyerts.



Dok. nr 31:3. Pag. 42 i originalmanuskriptet. Sg har på rad 10 efter »när det stora 
fiskafänget pågick och då hvarje koja var en lönnkrog» lagt till med bläck »och ett 
horehus» som sedan strukits.



Dok. nr 31:4. Pag. 76 i originalmanuskriptet. Sidan innehåller ett antal av Sgs ändringar, 
inklusive tillägg och strykningar, med bläck i manuskriptet, bl.a. på rad 19–20 en 
ändring av »Frosseri, och dryckenskap, och otukt» till »Näring och fortplanting».



Dok. nr 31:5. Pag. 78 i originalmanuskriptet. Den första av tre planeringsanteckningar 
som Sg gjort i sidornas högerkant med blyerts, här vid rad 14–19 (anteckningen delvis 
täckt av den löpande skriften med bläckpenna): »Könsimpulser / Fantasi. / vetenskaplig / 
Do / Brist på ma / terial / Getingen / Samhället.».



Dok. nr 31:6. Pag. 87 i originalmanuskriptet. Den andra av Sgs planeringsanteckningar 
med blyerts i manuskriptets högerkant, vid rad 5–13: »Sjelfbedrägeri / Sjelfmedvetande / 
Känn dig sjelf / Lögn = dumhet / Ego. Medelpunkt. / Moral = sjelfan- / svar. / Gentemot 
Kristen- / domen / Redan här upp- / görelsen.».



Dok. nr 31:7. Pag. 88 i originalmanuskriptet. Den tredje planeringsanteckningen med 
blyerts, här vid rad 15: »Fina sinnen / nervositet».



Dok. nr 31:8. Pag. 333 i originalmanuskriptet (felaktigt paginerad 233). Efter 
»fängelse!» på rad 14 har Sg gjort en längre strykning: »Utan att vänta på svar gick 
han ut. Men kommen i farstun erinrade han sig ha sagt en oförsigtighet för att få nöjet 
höra sig tala, och med den blixtsnabba verksamhet hans hjerna utöfvade, hade han 
straxt en plan färdig. [nytt stycke] Det var nemligen mycket sannolikt att mördaren i 
sjelfförsvar skulle tysta det farliga vittnet antingen genom att undanrödja honom eller få 
honom till dåre. Han måste således binda fienden med några starka band, dem han icke 
behövde leta, då han visste».



Dok. nr 31:9. Lapp med rubriken »Inskjutningar i Hafsbandet», bevarad bland Sgs 
efterlämnade papper i »Gröna Säcken» (9:7,11). Texten, skriven med bläck och på några 
ställen med blyerts, lyder: »Vet nog hvem du är!» [blyerts] / Ung och dum, gammal 
och förståndig / Sedlig med åren, då begären ökas, / men stora hjernan vexer ut. / 
Maria har förlofvat sig med / Assistenten. / Kärleksscenen längre! Hon älskar / honom 
nu som fri. / Gamla och nya Mantypen. / Grössenwahn. [blyerts] Sport. / Natursinnet 
(Sinne för naturen ) / är högre än konstsinne, ty det / kommer sist. (Vilden, bonden, / 
barnet, qvinnan konstdyrkare) / Konstnjutarne halfbildade oori- / ginela som kopiera 
andras stäm- / ningar, mottaga artisternas, men / naturnjutaren diktar sjelf sitt jag / i 
landskapet. Konst = andras sekreter / Kolportörens slutreplik rörande för- / hållandet 
med Intendenten = och / mordet / Om 6 + 8 − 7 = 7 så bryr jag mig / ej om era åsigter / 
Det stora ses bara af de små / Barn tycka allt är stort ifrån / vaktparaden ner … men att 
se / det stora i naturen fordrar ett stort / jag –».
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