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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 kompletterande 

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 32, som behandlar Hemsöborna. 

Folk-komedi och Himmelrikets nycklar.  

 

Textvolymen, som utkom 1985, redigerades av Gunnar Ollén. I samband med arbetet på 

textvolymen sammanställde Ollén en textkritisk kommentar som granskats av framför 

allt James Spens och därefter reviderats av Ollén under 1989–1990.  

Den textkritiska kommentaren har granskats och slutredigerats 2014 av Julia Kielmann 

i samarbete med Per Stam. 

 

 

 

 

 



 



 

HEMSÖBORNA. FOLK-KOMEDI 
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Textläget 

Det bevarade originalmanuskriptet (MS) har fungerat som bastext för etableringen av 

Hemsöborna. Folk-komedi i Samlade Verk. Två avskrifter med ändringar av Sgs hand 

har fungerat som komplementtexter (A1 och A 2).  

Folk-komedin Hemsöborna trycktes först 1914, efter Sgs död (se nedan s. 11). Denna 

upplaga har inte används vid textetableringen i Samlade Verk.  

 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Hemsöborna. / Skådespel / af / August 

Strindberg.» eller – på en ytterligare titelsida – »Hemsöborna / Folk-Komedie / af / 

August Strindberg.» finns i Kungliga biblioteket (SgKB 1978/110). Vid redigeringen 

har bortsetts från anteckningar och strykningar av andra, främst av regissören August 

Lindberg, som använde MS som regiexemplar vid urpremiären i Stockholm den 29 maj 

1889. Till MS hör en bilaga, den s.k. »pottscenen» (återgiven i textvolymen s. 279 f.), 

samt ett blad med en utförlig sceneribeskrivning (motsvarar i SV s. 11).  

 

En professionell avskrift (A 1) med titeln »Hemsöborna / Folk-komedi / af / August 

Strindberg.» finns i Göteborgs universitetsbibliotek (signum CE 632). Den gjordes 

troligen först i början av juni 1889, alltså efter urpremiären (se textvolymen s. 243 ff.). 

Förlaga var en kopiebokskopia av MS, som i avsnitt hade tillställts Dagmarteatret i 

Köpenhamn redan under författandets gång och som därför speglar MS i dess allra 

första utformning (kopiebokskopia nr 1). Bl.a. undertiteln och vissa rättelser av skrivfel 

i MS har tillförts texten i SV. Däremot har icke hänsyn tagits till de ganska omfattande 

ändringar som Sg gjorde först i november 1898 (alltså efter Infernokrisen) och som 

framför allt bestod i eliminerande av grovkornigheter (se nedan s. 27 ff.). 

 

En icke-professionell avskrift (A 2) med titeln »Hemsöborna. / Folke-komedi / af / 

August Strindberg.» finns i Kungliga biblioteket (SgNM D 76). Första akten renskrevs 

av Siri von Essen, de tre följande av någon okänd, ovan avskrivare. Förlaga till de första 

cirka tre fjärdedelarna av A 2 var MS, till den sista fjärdedelen en kvalitativt mindre god 

kopiebokskopia (nr 2). Sg har gjort åtskilliga rättelser och ändringar i A 2, innan 

avskriften sändes till Södra teatern i Stockholm den 18 februari 1889. Hänsyn har tagits 
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till dessa ingrepp vid etableringen av texten i SV, eftersom de kan anses vara Sgs 

slutredigering av sin pjästext.  

Tidsschema för tillkomst, redigering och vidarebefordran av manuskript, 
kopiebokskopior och avskrifter 

Som framgår av ovanstående redogörelse för textläget synes det ha förelegat inte mindre 

än fem manuskriptversioner, varav två numera förkomna kopiebokskopior:  

* MS  

* Kopiebokskopia nr 1  

* Kopiebokskopia nr 2 

* A 1 (förlaga: kopiebokskopia nr 1) 

* A 2 (förlaga: MS och kopiebokskopia nr 2) 

Med ledning av brev och jämförande textanalys kan följande tidsschema för 

manuskriptens tillkomst, redigering och vidarebefordran fastställas: 

Mellan omkring 28/1 (Brev 7, s. 234) och 9/2 1889 (Brev 7, s. 243) fullbordas MS 

i Köpenhamn; medan författandet pågår skickas i avsnitt en kopiebokskopia nr 1 (den 

blivande förlagan till A 1) till Dagmarteatret i Köpenhamn för läsning (Brev 7, ss. 243, 

245, 252 not 1). 

Omkring 9/2–17/2 görs avskriften A 2 med först MS och därefter en andra 

kopiebokskopia (nr 2) som förlaga; omkring 18/2 skickas A 2 till Södra teatern och 

Gustaf af Geijerstam i Stockholm, sedan Sg gjort en rad rättelser och andra ändringar, 

bl.a. av slutet (Brev 7, ss. 245, 258). 

Omkring 23/2 när kopiebokskopia nr 1 har kommit tillbaka från Dagmarteatret, 

skickas den, kompletterad med en sceneribeskrivande sida, till Strindbergs bror Axel i 

Stockholm för vidare befordran till Emil Hjertstedt på Svenska teatern (Brev 7, ss. 250, 

252 not 2 ovan och not 1 nedan, 258). 

När kopiebokskopia nr 2 inte längre behövs som förlaga för A 2 skickas den till 

Alfred Adler i Köpenhamn, som hade översatt romanen Hemsöborna till danska och 

hade kontakter med Philipsens förlag (Brev 7, s. 287).  

21/3 får August Lindberg genom Strindbergs förmedling låna kopiebokskopia nr 2 

av Adler (Brev 7, ss. 286, 287 not 2, 294); 25/3 skickar Sg MS till Lindberg och får i 
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utbyte kopiebokskopia nr 2 (Brev 7, ss. 295, 299); 1/4 sänder Sg den troligen redan före 

18/2 skrivna »pottscenen» till Lindberg (Brev 7, s. 300). 

Omkring 22/4 sammanträffar Sg med Lindberg i Malmö och kompletterar dennes 

omredigering av scenversionen som främst avser vissa förändringar på slutsidorna 171–

177 (Skånska Dagbladet 23/4; Brev 7, ss. 314, 331). 

I början av juni 1889 fullbordas i Stockholm avskriften A 1 efter den 

kopieboksförlaga nr 1 som hade returnerats till Axel Strindberg från Svenska teatern 

(Brev 7, ss. 276, 294; brev från Axel till August 8/6 1889).  

Omkring 6/11 1898 gör Sg omfattande förändringar i A 1, grovkorniga inslag 

mildras eller stryks och hela den slutscen som i MS inleds av scenanvisningen »Salut 

utanför» (SV 121:27) borttages (Brev 13, s. 33). 

21/3 1902 sänds A 2, som har kommit i retur från Södra teatern, till den tyske 

översättaren Emil Schering (Brev 14, s. 175; jfr textvolymen s. 258 f.). 

Upplagor på svenska 

Den första tryckta upplagan med titeln »HEMSÖBORNA / FOLKKOMEDI I FYRA 

AKTER» utkom först efter författarens död i John Landquists edition av Strindbergs 

Samlade Skrifter, del 25, Komedier och enaktare, 1914 (s. 5 ff.). MS utgjorde den 

huvudsakliga förlagan och editionen är försedd med en textkritisk kommentar 

(s. 461 ff.). 

Upplagor på tyska 

Emil Scherings översättning till tyska med titeln Die Hemsöer utkom i August 

Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering 

als Übersetzer vom Verfasser selbst veranstaltet. I. Abteilung. Dramen. Bd. 3 på 

Hermann Seemann Nachfolgers förlag i Berlin och Leipzig den 25 april 1905 

(Börsenblatt für den deutschen Buchhandel), samt i en enskild utgåva på förlaget Müller 

i München. Översättningen har A 2 som förlaga, men rymmer åtskilliga fel p.g.a. 

bristande kontakt mellan översättaren och författaren, vilken inte ville att pjäsen skulle 

ges ut på tyska (se textvolymen s. 258 f.). (Om utgåvan i Werke, se nedan s. 46.) 
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Utgivarens egna ändringar 

Utgivaren har gjort följande rättelser i förhållande till originalmanuskriptet. 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS, A 1 och A 2. 

 

  15:  8 fått opp priset på / fått pris på / fått pris på / fått opp på  

[ändringen i A 2 fungerar inte språkligt; jfr 21:6] 

  18:14 andra; baxnas / Madam Styf (baxnas /  

andra) (baxnas / Madam Styf (baxnas 
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Ändringar i A 1 som införts i Samlade Verk 

Nedan förtecknas Sgs ändringar i A 1 (i relation till MS) som införts i Samlade Verk. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras A 1, därefter MS. Om ändringen 

införts också i A 2 anges detta inom hakparentes. 

 

    7:  2 Folk-komedi / Skådespel [alternativt] Folk-Komedie 

  24:  4 Hör du snok [jfr 40:19] / Hur du snok 

  26:26 Scen V / Scen IV [Sg har skrivit »Scen IV» 2 ggr] 

  27:  9 Scen VI / Scen V 

  29:11 Scen VII / Scen V [Sg har skrivit »Scen V» 2 ggr] 

  29:22 Scen VIII / Scen VI 

  33:  1 Scen IX / Scen VI [Sg har skrivit »Scen VI» 2 ggr] 

  34:12 Scen X / Scen VII 

  36:25 bot än rom [även i A 2] / bot en rom 

  37:22 Scen XI / Scen VIII 

  39:  9 Scen XII / Scen IX 

  41:  1 Scen XIII / Scen X 

  42:21 Scen XIV / Scen XI 

  43:  5 Scen XV / Scen XII 

  44:10 Scen XVI / Scen XIII 

  49:12 laget om inte [även i A 2] / laget och inte 

  58:15 fjollas dit och [även i A 2] / fjollas och 

  64:19 Uppsyningsman / kryper // Uppsyningsmannen (kryper 

  80:26 Vet du hvem [även i A 2] / Hvem du hvem  

[rättelsen »Vet» är inskriven i MS av den som utfört A 2] 

111:30 gården går öfver [även i A 2] / gården öfver [»går» tillagt i MS av Lindberg] 

113:13 (rätar opp sig) [jfr Brev 7, s. 107] / (retar opp sig) 

113:21 Det är min vän [även i A 2] / Det är min vän 

115:29 Det är förbi! perdy! [även i A 2; jfr 85:3] / Det är förbi! 

118:15 Norman; efter Carlsson / Norman efter Carlsson 

121:15 alla andra Hemsöbors / alla andras Hemsöbors 
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121:16 ena lymlar [även i A 2] / ena svinpelsar 

121:23 Lycka till, godt folk! [även i A 2] / Lycka till, patrask! 
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Ändringar i A 2 som införts i Samlade Verk 

Nedan förtecknas Sgs ändringar i A 2 (i relation till MS) som införts i Samlade Verk. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras A 2, därefter MS. Om ändringen 

införts också i A 1 anges detta inom hakparentes. 

 

    9:  7 Uppsyningsman Westman vid tullverkets kustbevakning / 

Jaktuppsyningsmannen 

    9:  9 Madam Styf, Fiskköperska / Fiskköperskan 

    9:10 Fru Syk, ackuschörska / Barnmorskan 

    9:13 Ida, piga hos Professorn / Ida, Hans piga 

    9:14 Rundqvist, gammal gårdsdräng / Rundqvist, Dräng 

  15:  5 hvarmed tullkarlarne / som tullkarlar  

  16:  6 det der har han / det der han 

  17:20 nosat på kjol / nosat på särk 

  17:24 gå i brudsäng / gå i säng 

  22:10 som fru Syk blef öfverfallen af Estlänningarna – Ni mins – der ute på 

Skräddarkobben – stackars menniska! /  

som ackuschörskan blef öfverfallen af Estlänningarne ute på 

Skräddarkobben 

  32:  4 trånga i aktern / trånga i grena 

  33:20 vi passar oss! / vi ser opp! 

  36:  3 ro åt honom / ro åt ’en 

  36:11 med dej då / med dig då 

  36:25 bot än rom [även i A 1] / bot en rom 

  40:13 som Estländingarna gjorde – mins du hur Estländingarna gjorde? /  

som Estlänningarna gjorde – på Skräddarkobben! 

  41:26 Det är inga instrumenter – det är bara en lavemangspruta! /  

Det är inget instrument – det är en spruta! 

  43:12 ut för / ut på sjön för 

  45:  3 prestdjefveln / en prestdjefvel 

  49:12 laget om inte [även i A 1] / laget och inte 
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  49:23 ökte visst på han / ökte visst på lön han 

  58:15 fjollas dit och [även i A 1] / fjollas och 

  59:13 så inte blef det med / så inte blef det inte med 

  59:18 gifter mig med, den /  

gifter mig, den [rättelsen »med» är inskriven i MS av den som utfört A 2] 

  77:  6 [str av Sg] / Si här, herr patron! 

  77:  7 Carlsson (till Östergren) / Det är bra // Carlsson / Det är bra 

  79:13 mitt sätt! [str av Sg] / mitt sätt! Den som inte är me’ mig är emot mig! 

  80:26 Vet du hvem [även i A 1] / Hvem du hvem  

[rättelsen »Vet» är inskriven i MS av den som utfört A 2] 

  82:  4  ändtligen / andtligen 

  85:  3 det är slut! det är perdy! / det är slut! 

  88:21 reda på – tiderna / reda på – och tiderna 

  88:22 med dem. [str av Sg] /  

med dem; men jag tackar Gud för hvar dag jag blir klokare 

  90:17 alla andra samtider / alla andra tider 

  94:  4 antĭkā [tecknet ĭ är i A 2 egentligen skrivet som ett i med en båge ovan, 

som i textvolymen] / antikā  

  97:14 om jag hört hvad sant är / om jag hört rätt 

101:  5 utanför bloss och eldar / utanför äro bloss och eldar tända 

103:12 framme på gången / till altars 

103: 19 utgången / nattvardsgången 

104:10 Hvad i Jesta namn har händt / Hvad har händt 

106:12 hvad han vill? / hvad han menar! 

108:  5 Madam Styf också? Hva? / Madam Styf också? 

108: 13 Der ha vi / Der ha ni 

108: 27 Pastorn [scenanvisningen str av Sg] /  

Pastorn (tar af prestkragarna och lägger dem i plånboken) 

111:30 gården går öfver [även i A 1] / gården öfver [»går» tillagt i MS av Lindberg] 

113:21 Det är min vän [även i A 1] / Det är min vän 

115:29 Det är förbi! perdy! [även i A 1; jfr 85:3] / Det är förbi! 

116:23 jag har varit / jag ha varit 
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117:25 gått på huse? / gått någonstans! 

119:19 vi dansa! / Norman / Ja, si det kan en ta på två sätt det! /  

Gusten / Nej, sir du, det kan bara tas på ett sätt! (tar Ida om lifvet) //  

vi dansa! 

120:  3 enkefrun rysligt / enkefrun så rysligt 

121:16 ena lymlar [även i A 1] / ena svinpelsar 

121:20 seder! Egentligen skulle man ha en galge på hvar annan kobbe och 

om man hängde hvar tionde man – för smuggleri så tror jag inte 

man gick rättvisan för nära. / seder! [fortsättningen str i MS och A 1] 

121:23 inte vara småaktiga / inte vara långsinta 

121:23 Lycka till, godt folk! [även i A 1] / Lycka till, patrask! 

122:23 på oss för brölloppet / på oss till brölloppet 

123:26 Ni har fått / har Ni fått 

124:  1 Alla / Lefve Grosshandlaren! / Pastorn (tar af prestkragarne) / 

Lefve Hemsöborna! / (Allmänt Hurra!) //  

Alla / Lefve Grosshandlaren! / (Två karar bära in en korg Champagne) / 

Profresanden (tar upp sång i hvilken alla utom pastorn instämma) 
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Strindbergs ändringar i A 2 som ej införts i Samlade Verk 

Nedan förtecknas ändringar av Sg i A 2 (i relation till MS) som ej har införts i  

Samlade Verk. Ändringarna har företagits i A 2 på grund av att avskrivaren har 

skrivit fel. Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras MS, därefter A 2 

samt ändringen i A 2. 

 

  17:  7 fel på honom / fel honom / fel hos honom 

  50:  8 ä flygga / flygga / äro flygfärdiga 

  50:12 vet nån / vån / vet nå’n 

  52:16 alldeles vill / alldeles vilmer / alldeles vild 

  66:16 ett, ska / ett, kan / ett, så kan 

  97:12 ty hvad / i ty hvad / och hvad 

120:26 Äh, det är lögn / Åh, det är lögn / det är lögn 

 

 



– TK 32 – 

 19 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) finns på Kungliga biblioteket (SgKB 1978/110). Detta MS  

som också var August Lindbergs regiexemplar vid urpremiären 1889, kom till KB via 

köp på bokauktion 1978. Tidigare ägare var August Lindbergs sonhustru Signe Lindberg.  

MS har på en första titelsida rubriken »Hemsöborna. / Skådespel / af / August 

Strindberg.». På en andra titelsida används rubriken »Hemsöborna / Folk-Komedie / af / 

August Strindberg.».  

MS är inbundet i en mörkgrå pärm och består av 182 folioblad Lessebo Bikupa med 

vattenstämpel 1884 resp. 1886 (ca 22 × 30 cm); ett försättsblad har vattenstämpel 1913, 

längst bak i det inbundna exemplaret finns ett blankt blad med vattenstämpel 1913. 

Texten är skriven med bläck på bladens ena sida. Strindberg har paginerat bladen 1–177 

(en sida är paginerad »81) 82)») med början på sjätte bladet, som inleds av första aktens 

»Scen 1.» På den första titelsidan (jfr ovan) har Sg under »Skådespel» med blyerts 

tillagt »i fyra Akter» samt noterat antalet sidor per akt. På den andra titelsidan har 

August Lindberg med blyerts gjort samma tillägg under »Folk-Komedie». Det tredje 

bladet utgörs av personförteckning, det fjärde av sceneribeskrivning, medan det femte är 

försättsblad till »Akt I.» 

Att MS utgör Sgs originalmanuskript omvittnas bl.a. av de marginalanteckningar 

med blyerts p. 13 (SV 21:26) som vid sidan av Madam Styfs replik skisserar några 

hållpunkter för det fortsatta skrivandet, särskilt i relation till Provresandens ankomst 

(23:21): »Pengar på banken / Silfver / Profryttarns entré / annonseras. Rackan / 

Rundqvist dricker. Skäller. / In. Skäller. / ; metkrokar / Piglock: mungiga: Rundqvist / 

Talar om Professorn / som Carlsson skaffat / Prof. R. skäller på / Carlsson.» (»Prof. R.» 

står för »Profresanden») (se dok. nr 32:1). 

Av Sgs båda titelsidesrubriker »Hemsöborna / Skådespel» respektive »Hemsöborna / 

Folk-Komedie» har den senare varianten i normaliserad (försvenskad) form föredragits i 

Samlade Verk: »Hemsöborna / Folk-komedi», dvs. samma form som A 1 använder. 

A 2, där Sg har skrivit titelbladet själv, har undertiteln »Folke-komedi». Det danska 

uttrycket »Folkekomedie», som Sg sannolikt använde vid sina förhandlingar om pjäsen 

i Köpenhamn, återspeglas som synes i två av hans tre underrubriksvaranter. Vid 

urpremiären användes beteckningen »Folkkomedi». 
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I fråga om den inledande personförteckningen föreligger två versioner, båda 

avfattade av Sg själv, den äldsta i MS och en något yngre i A 2. I Samlade Verk har 

listan i MS varit utgångspunkten men kompletterats med fem rolluppgifter från A 2 

(se ovan s. 15), som varit fylligare och tydligare formulerade än motsvarande i MS. 

Också Sceneriet förekommer i två varianter, båda skrivna med Sgs hand. Den 

sannolikt äldsta, i A 2, är kortfattad: »Sceneri: för alla akterna. / Fiskarstugan med 

utsigt åt Skärgården genom fond-dörren och fönsterna.» En kompletterad version har 

infogats i MS. När Sg den 18 februari 1889 hade sänt A 2 till Stockholm kände han 

tydligen ett behov av att beskriva interiören mer detaljerat och i enlighet med sin 

naturalistiska målsättning, t.ex. för danska och andra utländska iscensättare. När 

förlagan till A 1 den 22 februari sändes till Stockholm fanns en sida med noggranna 

uppgifter om hur en fiskarstuga i Stockholms skärgård borde se ut. Denna sida 

infogades också i MS och August Lindberg utnyttjade beskrivningen vid urpremiären. 

SV följer MS. 

Sg har från och med scen V i första akten tappat räkningen på scenerna. Misstaget 

korrigeras i A 1 och i Samlade Verk (se ovan s. 13). 

Sidnumren på slutsidorna i MS ändrades av Lindberg, när han i samråd med Sg 

omarbetade slutscenen. Den ursprungliga sidföljden i MS kan rekonstrueras genom en 

jämförelse med A 1 och A 2, där den är bevarad. Sålunda motsvaras i MS Sgs 

paginering av Lindbergs nya sidnummer på följande vis: 

Sgs pagina  Lindbergs pagina 

 p. 171 p. 175 

 p. 172 (a) p. 176  

 (Sgs p. 172 delad på mitten av Lindberg efter »Hurra för pastor Norström!») 

 p. 172 (b) p. 171 

 p. 173 p. 172   

 p. 174 p. 173  

 p. 175 p. 174  

 p. 176  sidan struken av Lindberg 

 p. 177 (a) sidan struken av Lindberg (pjäsens ursprungliga slutsida) 

 p. 177 (b)  slutsida också hos Lindberg 
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På den ursprungliga p. 175 har Sg i nedre högra hörnet skrivit in en förkortad version 

av den av Lindberg överkorsade p. 176. Sistnämnda sida utgör baksida till Sgs för 

Lindbergs version nyskrivna p. 177 (b). 

I det av Lindberg inbundna scenexemplaret återfinns sålunda två sidor 176 – 

den ursprungliga, av Lindberg strukna, och den av honom ompaginerade 172 (a) – 

och två sidor 177 – den ursprungliga av Lindberg strukna (a) och den av Sg 

nyskrivna (b). 

En av de främsta anledningarna till omarbetningen av slutscenen och den därmed 

följande omkastningen av sidnumren var Sgs otillfredsställelse med att pjäsen skulle 

sluta med en visa i stil med sångspelet Värmlänningarna eller en operett (Brev 7, 

s. 331). Redan i sina ändringar i A 2 hade han strukit slutsången och ersatt den med 

unisona hurrarop. Ett förslag som troligen kom från Lindberg att i scenversionen 

senarelägga Pastorns mustiga tal vid bröllopsmiddagen och sluta med allmän dans tycks 

ha accepterats av Sg. I den sista av de av Lindberg omnumrerade slutsidorna (p. 176) 

lade Sg därför in en uppmaning av Pastorn: »Undan med borden nu så spela vi opp till 

dansen!», varefter han tillfogade en sida (177 b) med scenanvisningar kring upptakten 

till dansen. 

Pjäsen fick på så vis tre versioner av slutet: 

1. Den ursprungliga versionen i MS, läsbar också i A 1 och A 2 trots Sgs 

överstrykningar, slutande med en strof ur den supvisa, »Helvetets djävlar de spelte på 

fioler», varur en annan strof sjöngs i mitten av akten (111:4). 

2. Versionen i A 2 som följer MS ända till sista sidorna (MS pp. 176, 177 a) men där 

ersätter sången med hurrarop (A 2 p. 155); 

3. Versionen vid urpremiären, där prästens middagstal flyttas från MS p. 171 (Sgs 

numrering) till p. 175 och där den strukna slutvisan ersätts av allmän dans. 

Version 2 – den senaste av Sg på egen hand avfattade – är etablerad som grundtext i 

SV men versionerna 1 och 3 är införda i textvolymen (ss. 275 f. resp. 276 f.) som 

komplement. 

Allra sist (s. 279 f.) avtrycks i textvolymen den av Lindberg aldrig utnyttjade s.k. 

»pottscenen», vilken av en struken inskottmsarkering i A 2 p. 151 (121:4) att döma 

tycks ha skrivits mellan 9/2 och 18/2 1889. 
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På baksidan av p. 29 i MS finns en sida paginerad 26 med fem textrader överkorsade 

och på baksidan av p. 30 en sida paginerad 6 med texten »Men det ligger ett långt 

stycke väg mellan Descartes och Voltaire och många arbetare på skilda håll skulle 

samla det råmaterial som den». Båda fragmenten torde anknyta till en uppsats av Sg, 

»Voltaire» som publicerades i Tryckt och Otryckt I, 1890 (SV 18, ss. 313 och 302 f.). 

Som tidigare nämnts har ett antal ändringar och anteckningar gjorts i MS-texten av: 

1. Strindberg själv med bläck, blyerts eller färgpenna. 

2. Lindberg. 

3. Annan hand (eller i något fall möjligen Sg). 

Med hjälp av teknisk analys – stereomikroskop och Leitz infrarödomvandlare, 

svartfilter nr K 700 – samt genom jämförelser med A 1 och A 2 har Sgs egen text 

kunnat friläggas. Strindbergs egna textändringar registreras i urval nedan s. 23, 

Lindbergs ändringar och noteringar s. 24 f. och slutligen textinpass av ytterligare 

personer s. 26. 

Med blå färgpenna har Sg gjort inskottsmarkeringar pp. 14, 46, 64, 124, 148; en ring 

i marginalen pp. 37, 148; en strykning p. 89 nederst av Carlssons replik i dess första 

version som ändrades till SV 70:12; en ändring 102:7 (SV 81:6) av »Då» till »Gå» och 

147:5 av ett kolon till semikolon. Med blyerts finns p. 16:8 ett svagt frågetecken, p. 23:8 

en bock och p. 80:3 markeringen »./.». En opaginerad slutsida i MS har med blyerts 

noteringen »Rundqvist: / Uppsyningsman: tjensten –». Allra sist har det inbundna 

exemplaret en blank sida med vattenstämpel 1913. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar av Strindberg 

Följande urval har gjorts med syfte att belysa författarens intentioner och associationer 

under tillkomstprocessen. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär 

och sådana där läsarten är osäker har icke medtagits. Beträffande Sgs ändringar av 

slutsidorna, se textvolymen s. 275 ff.  

Först ges sid- och radhänvisningar till SV, därefter sidhänvisningar till MS. 

 

  17:25 /     5 e »Madam,»: om hon sprack sönder! str 

  20:18 /   10 e »vad»: den rölufven str 

  29:27 /   27 e »Ida här»: nyss ä t i jåns 

  30:20 /   28 e »Ja, men»: måske ä t kanske (med blyerts) 

  38:13 /   41 e »Rågholms»: rösten ä t röd-sten 

  54:20 /   61 e »Japoneser och»: annat otäcktstyg ä t andra sjöröfvare 

(med blyerts) 

  66:25 /   83 e »5000»: Kronor ä t riksdaler 

  78:17 /   98 e »bort»: som pepparn vexer ä t så långt bort att han hvarken 

hörde hund eller hane 

  86:29 / 112 e »vara»: falsk ä t glömsk 

  96:  7 / 129 e »smula! –»: Händerna på fotsacken –! tillagt (med blyerts) 

103:  2 / 137 e »hela»: fjerdingen ä t halftunnan (med blyerts) 

103:19 / 138 e »ner i»: båten ä t ökan 

104:18 / 140 e »kängorna»: fick ä t måtte 

104:19 / e »pastorn»: fick slå i högen med åran ä t var nödd att slå vatten 

på dom med öskaret 

114:14 / 158 e »PROVRESANDEN»: (går ut genom fönstret ä t (vill smyga ut 

122:20 / 173 e »är för»: svåra! ä t vådliga! 

 

 



– TK 32 – 

 24 

Ändringar och anteckningar av August Lindberg 

August Lindberg har vid sidan om namnen i personförteckningen skrivit 

skådespelarnamn, Carlsson – Eliasson, Enkan Flod – Fru H, Gusten – Sjögren, 

Rundqvist – Axelsson, Fiskköperskan – Rustan osv. I marginalen intill Madam Flods 

replik. I MS p. 19 (25:8) har han gjort en skiss över hennes, provresandens, 

uppsyningsmannens och madam Styfs placeringar vid bordet. Ett flertal liknande 

scenerianteckningar, gjorda med blyerts i marginalen, visar att MS har utgjort Lindbergs 

regiexemplar. Lindberg har också gjort några ändringar i själva texen, främst 

strykningar av en del grovheter. 

Sundquists dassbesök (36:22; MS p. 38), handelsresandens drift med barnmorskans 

lavemangsspruta (41:17; MS p. 46) och Carlssons tvivel på Madam Flods graviditet 

(92:31; MS p. 123) hörde till de passager som Lindberg fann lämpligast att inte 

framföra. Även betoningsmarkeringar ansåg han som erfaren teaterman tydligen höra 

mer hemma i den enskilde skådespelarens rollhäfte än i regiexemplaret. 

 

August Lindbergs anteckningar och ändringar i MS, de flesta gjorda med blyerts, är 

följande. Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter till MS (radangivelserna i MS 

ungefärliga): 

 

Titelsida nr 2  tillägg under »Folk-Komedie»: »i fyra akter» 

Personlistan  namnförslag för rollbesättningen, bl.a. Carlsson-Eliasson, 

Enkan Flod-Fru Boström, Gusten-Sjögren, Professorn-Svennberg, 

Rundquist-Axelsson, Fiskköperskan-Rustan [blyerts och bläck]; 

»x»-markeringar i kanten 

  16:14 /     3:  1 »x» i marginalen [även på flera andra ställen] 

  19:  4 /     8:  5 placeringen F, U, St [Flod, Uppsyningsmannen, Styf], markerad i  

marginalen 

  24:  5 /   17:  2 »öfver bordet» [anger rörelsen med järnspöet] 

  25:  9 /   19:  6 placering: D, St, Fl, P [Provresanden]  

  28:17 /   25:  4  blyertsstreck över repliken »Ja si Pastorn» etc. 

  29:23 /   27:  6 placering: Fl, C [Carlsson] 
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  32:  4 /   31:  5 placering: C, Fl 

  36:21 /   38:10 e »listigt.»: Ja si på sådant ställe har jag inte varit på länge ä t  

Nej, si det är nog inte så ställt 

  40:18 /   44:21 e »PROVRESANDEN»: Hör du t.o.m, två gånger. str 

  41:16 /   46:  9 e »PROVRESANDEN»: hotar med Fru Syks spruta str 

  41:17 /   46:10 e »spruta.»: Si opp här annars skjuter jag: ä t Si opp här 

annars kan det bli annat af  [Därefter trol. str t.o.m. »skam i sig!» 

(42:2 / 46:20)] 

  49:13 /   53:17 e »laget»: »och inte» ä t »om inte» 

  58:  7 /   67:14 anvisning för Carlsson: »upp» + pil 

  59:11 /   69:  9 anvisning för Carlsson: C pil till »Krita» 

  60:13 /   71:18 anvisning för Carlsson: »upp» + pil 

  61:10 /   73:12 e »nog»: magta ä t mägta 

  62:16 /   75:13 »Aoje» upprepas »2 gånger» 

  63:21 /   77:13 placeringar: U Fl C och U C Fl 

  83:  8 / 106:  3 e »så som»: du säger ä t bror säger 

  91:25 / 121:  9 anvisning för Carlsson: »upp» plus en pil  

[ändrat från att han skulle gå upp först vid nästa replik] 

  92:31 / 123:  6 e »så ställt!»: Madam Flod / Det är så stäldt [– – –] Ja, men det 

var verkliqen onödigt! str 

102:20 / 137:  3 placering: R G I [Rundqvist, Gusten, Ida] 

104:  6 / 139:  18  placering: R N [Norman] G I 

108:  8 / 147:  2  placering: R S [Syk] Fl P [Pastorn] 

111:30 / 154:  4 e »också att»: gården öfver ä t gården går öfver 

115:10 / 159:19 e »men de»: tog och satt in mig ä t anhöll mig 

115:22 / 160:17 e »och så»: satt jag fast ä t ville de sätta in mig 

118:  3 / 165:  7 frågetecken i marginalen 

120:20 / 169:20 e »som han»: inte är i tjensten längre ä t kanske snart skall lemna 

tjensten 

[eventuellt ströks också 104:30 / 141:12 och 105:2 / 141:15] 

[angående Lindbergs ompaginering av sidorna, se ovan s. 20 f.] 

122:13 / 172:12 e »min dar,»: var det Madam Styf ä t va säger ni 
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122:14 / 172:13 e »Styf?»: (tar sprutan ur lafven och springer ut) str 

122:17 / 172:19 e »vet»: nån menniska [– – –] till bords, str 

122:22 / 173:  5 e »bekomma,»: vi ha tre dar på oss [– – –] fins faddrar str 

122:26 / 173:11 e »snart förbi;»: och nu ska [– – –] fläderte str 

123:13 / 174:  9 e »MADAM STYF in»: Oj oj oj vet nån menniska (svårläst) 

tillagt 

123:15 / 175:10 e »FRU SYK in»: Nå, det må jag då säja (svårläst) tillagt 

 

Slutligen har, som nämnts ovan (s. 20 f.), Lindberg strukit Strindbergs båda slutsidor i 

MS (176, 177 (a)). 

Andra ändringar 

Rättelser av okänd A 2-avskrivare som har etablerats i SV 

  59:17 /   69  e »gifter mig»: med tillagt 

  80:25 / 101  e »Norman.»: Hvem ä t Vet 

Ändringar av Strindberg eller annan hand 

  31:12 /   29  e »med»; bukskinn ä t för[skinn] 

  52:  4 /   57  e »och»: Carlsson ä t Gusten 

104:17 / 140  e »hon»: heller tillagt 

114:24 / 159  e »saluten.» (Carlsson enskildt ä t Carlsson. / (enskildt 

Ordet »Varning» med blyerts i marginalen 

Ordet »Varning» är insatt strax före de fyra aktsluten som beredskapssignal till 

ridåskötaren:  

 

  44:23 /   51 

  70:13 /   90  

  97:24 / 132  

278:18 / 175 
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Beskrivning av den professionella avskriften (A 1) 

I Arvid Englinds samling teatermanuskript som tillhör Göteborgs universitetsbibliotek 

ingår också avskriften A 1 (signum CE 632), professionellt utförd av en mycket driven 

avskrivare. Den består av 99 folioblad (ca 22 × 37 cm), av mellangod kvalitet, med text 

på bägge sidorna. 

Exemplaret är opaginerat och sidorna är inbundna till ett pjäsexemplar och inlagda i 

en blå pärm. På titelbladet med rubriken »Hemsöborna / Folk-komedi / af / August 

Strindberg.» är antecknat »No 52» och »Boström». Personlista och sceneri 

överensstämmer med MS. 

Otvivelaktigt är det fråga om den renskrift som Axel Strindberg enligt ett brev till Sg 

den 8 juni 1889 hade låtit utföra i Stockholm på senvåren: »Jag har nu låtit renskrifva 

’Hemsöborna’ (har verkligen ej haft råd förr)». Renskriften som hade betalats per ark 

hade innehållit 24 ½ ark, dvs. 98 sidor. Dess förlaga, MS-kopian nr 1, hade alltså 

återsänts till Axel från Svenska teatern, som bör ha erhållit den någon gång omkring 22 

februari, då den hade avsänts från Danmark (se textvolymen s. 247). 

De ändringar som Sg gjorde i A 1 omkring 6 november 1898 (med bläckändringarna 

gjorda med samma svartbruna bläck som i brevet detta datum) hade till främsta syfte att 

mildra eller utesluta grovkorniga ord och passager (jfr dok. nr 32:2). Slutscenen med 

saluten och dess burleska former ströks helt och Sg skrev »Slut» efter pastorns 

middagstal och levet för denne (121:26). Sg hade 1898 kommit mycket långt bort från 

den naturalistiska inriktning som han hade haft 1889. Vid författandet hade han tyckt 

att pjäsen blev för tam och övervägde att göra den än grovkornigare, med potta, 

stickbäcken, »våldtägt i brudsängen» och fylla, »en vild grottesk saturnal!» (Brev 7, 

s. 299). 1898 ville han bort från allt sådant. Även ganska oskyldiga kraftuttryck och 

anspelningar på sexualia ströks, vilket framgår av följande förteckning över ändringar i 

A 1. Förteckningen  innehåller även en del rent språkliga justeringar. 

Ändringarna 1898 avvisas alltså i Samlade Verk. 
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Strindbergs ändringar (1898) i A 1  
(som ej införts i Samlade Verk)  

Ändringarna, som i några fall är rättelser av avskriftsfel, är gjorda dels med bläck, dels 

med färgpennor i olika färger, främst brunrött.  

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter ges sidhänvisning till A 1. 

 

  16:31 /   5 e »ville»: dra opp kläderna ä t göra visitation 

  17:17 /   6 e »uppsyningsman»: lyfta en stubb ä t titta 

  17:20 /   6 e »nosat»: på särk ä t der 

  17:24 /   6 e »gå i»: säng ä t brudstol 

  17:25 /   6 e »skulle»: drunkna – – – ä t skämmas ögona ur mig, 

  17:30 /   6 e »är ett»: helvete ä t elände 

  17:30 /   6 e »rent»: helvete ä t elände 

  19:27 /   8 e »vet jag!»: för jag har inte probera honom. str 

  21:  6 / 10 e »inte det»: derför ä t för 

  21:  6 / 10 e »att»: det str 

  21:32 / 11 e »Kors i»: Jösu namn ä t alla dar 

  22:  1 / 11 e »stycken!»: åh Herre Gud! str 

  22:16 / 12 e »estlänningar»: i rad str 

  22:25 / 12 e »Vad»: tusan – – – ä t fasingen … 

  24:  4 / 13 e »Profresanden.»: Hur ä t Hör 

  24:  9 / 14 e »(skriker)»: Åh, Herre str 

  24:16 / 14 e »har ni»: tarsklinor ä t torsklinor 

  25:  8 / 15 e »Nå»: Gud str 

  27:14 / 17 e »Carlsson»: här str 

  28:14 / 18 e »gifta dig;»: Tror du att du – kan få några arfvingar? str 

  28:17 / 18 e »men»: kommer det an på mig, så tror jag inte något ska fela! str 

  29:  9 / 19 e »med mig,»: men nästa gång ska du få en tröstegrund ä t 

på såna här sockenbud men kom i körkan så skall jag läsa för dig. 

  31:12 / 20  e »med»: bukskinn ä t förskinn 

  31:27 / 21  e »Där va»: motum ä t moltum 
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  31:31 / 21  e »varit»: på ä t begagnade 

  32:  7 / 21 e »hans»: brudgumsskjorta, som jag ämna’ ta till svepningen ä t 

löskragar 

  32:20 / 22  e »behålla»: med str 

  32:22 / 22  e »ha vi –»: (får upp linne, ylle och kalsonger) str 

  33:10 / 22  e »växer»: det tillagt 

  33:20 / 23  e »bäst vi»: se opp! ä t passa oss! 

  36:26 / 25  e »rom-grogg!»: som ska ta lefver och lungor ur dig. str 

  37:14 / 26 e »Carlsson»: och om jag dör, så helsa mina vänner – stora och 

små – kända och okända! str 

  37:27 / 26  e »törs inte»: fan ä t sjelfva den 

  38:13 / 27  e »Rågholms»: rösten ä t röd-sten 

  38:25 / 27  e »Håll»: nu str 

  41:22 / 29  e »släpper»: dig! str 

  43:12 / 30  e »Och i»: denna sjö ä t detta väder 

  45:  3 / 32  e »att en»: prestdjefvel ä t prest 

  45:  9 / 32  e »på armen»: bara han lät vara med att svära så vådligt! str 

  45:11 / 32  e »PASTORN»: Det var Era egna ord, Madam Flod! str 

  45:12 / 32  e »tycker jag»: predikar som en so ä t inte kan predika 

  45:13 / 32   e »vännen –»: och ä t men 

  54:15 / 37  e »synd för»: Gud och str 

  54:20 / 37  e »japoneser och»: annat otäcktstyg. ä t andra sådana. 

  58:15 / 41  e »fjollas»: dit tillagt 

  58:22 / 41   e »spillo»: säger psalmisten. str 

  61:19 / 45  e »ljusnar opp)»: Och det kan jag säga dig, mellan fyra  

ögon – – – (Rundqvist sticker fram hufvudet) att till åren är 

jag nog kommen, men så gammal är jag inte ändå likaväl 

att jag inte kan vara honom till glädje när det bär till – och 

salig Floden hade aldrig något te klagä på – – – ä t 

som Floden var. 

61:27 / 45 e »Katrina, och»: den verldsliga lustan är ett, och ett äkta 

förbund är ett annat! Nu ä t – Men nu 
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  62:11 / 45  e »micke.»: Herr Je! str 

  70:  7 / 52 e »fördärva! –»: Ätom, drickom och varom gladom, ty i morgon 

skolom vi dö! Tjo! str 

  79:14 / 58  e »karaktär»: och religion str 

  81:30 / 60  e »Stackars»: fan! ä t pojk! 

  82:17 / 60  e »ska du»: ta tillagt 

  82:23 / 61  e »fyra»: aker ä t axer 

  88:22 / 66  e »tackar»: Gud str [hela meningen str i MS] 

  94:29 / 72  e »själva den»: hårde str 

  96:  5 / 73  e »stilla, hä?»: Händerna på fotsacken, du! str 

  97:22 / 75  e »och nu»: går ä t kommer 

104:15 / 80  e »betten.»: – Oj Jestanes hvad han svor! str 

104:19 / 80  e »ihop»: så illa brasande str 

104:26 / 81  e »Gå nu»: ut, tillagt 

104:30 / 81 e »salutera»: dom så de ska få missfall … både stora och små! ä t 

värre! 

111:16 / 87  e »samma»: fårahus ä t hus 

113:21 / 89  e »min vän»: och jag är hans str 

113:25 / 89 e »PASTORN»: (skall resa sig för att hjelpa Carlsson, men sitter 

också fast) ä t (reser sig för att hjelpa Carlsson.) 

113:27 / 89  e »din»: sakramenskade str 

113:28 / 89 e »jo»: nu blir jag väl olycklig när jag kommer hem – – – ä t 

nu är Du fast på eget limspö … 

113:29 / 89 e »(Carlsson»: och Pastorn komma loss, torka sig, så godt de 

kunna) ä t Carlsson kommer loss, torka sig, så godt han kunna 

116:20 / 92  e »sina»: saker ä t affärer 

116:22 / 92  e »fattiga men»: någorlunda tillagt 

117:12 / 93 e »Ja»: jag blir väl inte af med honom på annat sätt ä t  

jag får väl ta’n då! 

118:18 / 94  e »PROFESSORN till»: Pastorn) ä t Carlsson) 

118:20 / 94  e »sida?»: Pastorn ä t Carlsson 

119:29 / 95  e »kurasche –»: Professorn ä t Carlsson 
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120:  9 / 95  e »Norström – – –»: Pastorn. ä t Carlsson. 

120:14 / 95  e »inte vad»: pastorn ä t han 

120:17 / 95  e »vet ja,»: då de tog af’na allt hvad hon egde och hade str 

121:19 / 96  e »ena»: förbannade ä t förunderliga 

121:23 / 96  e »Lycka till,»: patrask: ä t godt folk! 

121:26 / 96 e »Norström!»: Slut tillagt i rött.  

Härefter är de tre slutsidorna 97, 98 och 99 (motsvarande SV 

121:27–124:2 och 275:13–23) strukna (se blockcitat nedan):   

 

(Salut utanför) 

Madam Styf (stiger opp och skriker, springer ut) Ojojojojoj! 

Norman (springer efter) 

Pastorn. Se så der ja! Hvad [str »var» ändrat av Sg till:] är det nu? 

(Eldsken af röd bengalisk eld utifrån skären; alla resa sig.) 

Carlsson. Si grosshandlarn han är alltid schangtil han, fastän han är lite 

skojare och nu bjuder han på fyrverkeri – på Rågholmen! 

(fiolmusik utanför) 

Norman (in) Fru Syk! Fru Syk! – Nu är det färdigt! 

Fru Syk Åh kors i all min dar, var det Madam Styf? (tar sprutan ur lafven 

och springer ut) 

Uppsyningsman (djupt missnöjd) Ja men vet nån menniska, det var 

oanständigt att inte kunna hålla sig! 

Pastorn Ja, ni är för svåra! 

Carlsson Sitt till bords pastorn och låt inte bekomma, vi ha tre dar på oss 

till brölloppet och madammen är på bena i morgon så vi få döpa medan det 

fins faddrar! 

Madam Flod Oroa sig inte pastorn lilla, det der är snart förbi, och nu ska 

jag gå ner och koka fläderte. 

Professorn. Har det varit Estländingarne, presten Norström? 

Pastorn (härmar) Nej, det har varit uppsyningsman Vestman! Nå (sätter sig 

till bords och knyter serveten om halsen.) Ni är ett pack det är ni, men ni är 

ett styft pack för resten. 
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Norman (in igen) Falskt alarm! falskt alarm! Det var bara – (hviskar resten 

åt sin närmsta granne) Det var ingenting! 

Pastorn. Ska ni drifva med folk på det der viset! 

Madam Styf (in) 

Fru Syk (in) 

Profresanden (in) 

(Hvar och en mottas med hurrarop.) 

Profresanden. Är ni arga på mig? Det skulle egentligen vara jag som vore 

arg på er efter som ni har lurat mig på rödstenen! 

Carlsson. Har vi lurat honom! 

Profresanden. Visst har ni det, när sten inte duger! Emellertid – har ni fått 

tusen kronor, och nu ska ni få igen Rågholmen, och en korg champagne på 

köpet. – så ska vi skrifva leveranskontrakt nästa gång vi gör affärer med 

fiskare! 

Alla. Lefve Grosshandlaren! 

(Två karlar bära in en korg champagne) 

Profresanden (tar upp sång i hvilken alla utom pastorn instämma) 

Sång. 

Helvetets djeflar de spelte på fioler 

Sjelfva kapten rackare han spelte på klavér. 

Tjo! 

Hurra för Svealand! 

Hurra för Nederland! 

Hurra för oss alla nu ta vi oss en dramm! 

Tjo! 

Ridå 
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Beskrivning av den icke-professionella avskriften (A 2) 

Avskriften A 2 på Kungliga biblioteket (SgNM D 76) består av 141 blad, medelgod 

kvalitet (ca 23 × 36 cm) och en lös lapp med Sgs inskott på p. 132 (102:26–103:6). 

Efter ett titelblad med rubriken »Hemsöborna. / Folke-komedi / af / August Strindberg.» 

och ett blad med personlista och sceneribeskrivning (jfr ovan s. 19 f.) har Siri von Essen 

paginerat bladen, från 1 till och med 49. Nästa avskrivare fortsätter med 53 till och med 

155 men med överhoppningar (efter p. 78 följer p. 89, efter p. 115 p. 119).  

På titelsidan har Sg i efterhand skrivit »(Egenhändigt dramatiserad efter Berättelsen 

Hemsöborna, af Författaren, vintern 1888–89)». Skådespelets första akt har avskrivits 

med van hand av Siri von Essen (jfr dok. nr 32:3), de tre senare akterna av någon 

mycket ovan person (jfr dok. nr 32:4). A 2 tycks vara skrivet med samma bläcksort som 

MS. 

De många felaktigheterna och missförstånden från den andra avskrivarens sida 

tvingade Sg till en noggrannare genomläsning än vanligt. Han fick därmed tillfälle att 

göra en rad stilistiska ändringar i sin egen text. 

En textjämförelse mellan MS, A 1 och A 2 visar, att MS har utgjort förlaga för A 2 

under den övervägande delen av texten. Två rättelser har nämligen med samma hand 

som i A 2 införts i MS, den sista på motsvarande p. 101 i A 2 (se ovan s. 16 [59:18 och 

80:26]). På p. 152 i A 2 har sedan A 1 och A 2 ett gemensamt textställe (SV 121:23) 

som inte har exakt samma form som MS och som därför måste återgå på kopieboks-

kopia nr 2, där Sg gjort vissa ändringar som inte införts i MS. 

Sgs ändringar i A 2, gjorda med bläck, svart eller brunaktigt, blyerts och färgpenna 

förtecknas i det följande; dessutom finns pp. 62, 132 inskottsmarkeringar med orange 

färgpenna, p. 151 med blå penna och p. 123 med blyerts. 
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Strindbergs ändringar i A 2 (omkring 17 februari 1889) 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter sidhänvisning till A 2.  

[avskrift av Siri von Essen] 

  15:  1 /     1 e »Scen 1»: (Första Akten.) tillagt 

  15:  5 /     1 e »jernspö»: som ä t hvarmed (med blyerts) 

  15:  8 /     1 e »fått»: pris ä t opp (med blyerts) 

  17:  7 /     4 e »fel»: hos tillagt (med blyerts) 

  17:20 /     5 e »nosat på»: särk ä t kjol 

  17:24 /     5 e »gå i»: säng ä t brudsäng 

  19:15 /     8 e »jag»: förstår ä t förtär (med blyerts) 

  22:  7 /   13 e »körgårn i»: venstra ä t vestra 

  22:  9 /   13 e »våren»: – samma vår som Fru Syk blef öfverfallen af 

Estlänningarna – Ni mins – der ute på Skräddarkobben – 

stackars menniska! tillagt 

  30:20 /   26 e »men»: så ske ä t kanske (med blyerts) 

  31:  8 /   27 e »vara»: custus ä t kustus (med blyerts) 

  32:  4 /   28 e »trånga i»: grena ä t aktern (med blyerts) 

  32:  7 /   29 e »hans»: budgumsskjorta ä t brudgumsskjorta 

  33:20 /   31 e »bäst vi»: ser opp! ä t passar oss! 

  36:  3 /   34 e »ro»: åt ’en ä t åt honom (med blyerts) 

  36:11 /   35 e »med»: dig ä t dej (understruket med blyerts) 

  40:13 /   41 e »dig!»: – som Estländingarna gjorde – mins du hur 

Estländingarna gjorde? tillagt 

  42:  2 /   43 e »i sig!»: Profresanden. Det är inga instrumenter – det är bara 

en lavemangspruta! str 

  43:12/   45 e »ut»: på sjön str 

  45:  3/   48 e »att»: en prestdjefvel ä t prestdjefveln 
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[avskrift av okänd] 

  47:  1 /   53 [rubrik tillagd av Sg:] Andra Akten. 

  49:  3 /   53  e »annotationsbok.»: Rudqvist ä t Rundqvist 

  49:23 /   54 e »visst på»: lön’ str 

  50:  8 /   55 e »skrakungarne»: flygga ä t äro flygfärdiga 

  50:12 /   55 e »Jo, och»: vån, ä t vet nå’n 

  52:16 /   58 e »alldeles»: vilmer ä t vild, men 

  54:18 /   60 e »till en»: riktig ä t rektig 

  54:18 /   60 e »den var»: riktig! ä t rektig! 

  55:11 /   61 e »munnar och»: inga munnar ä t inga armar 

  58:15 /   66 e »fjollas»: dit tillagt (med blyerts) 

  58:17 /   66 e »något på»: sned ä t sne’ 

  58:17 /   66 e »golikast att»: bärat ä t bära’t 

  59:13 /   67 e »blev det»: inte str (med blyerts) 

  62:10 /   72 e »tillika med;»: Alldeles druckit! micke ä t och de ha druckit! 

alldeles micke. 

  63:15 /   74 e »för att»: smyga ä t snugga 

  64:11 /   75 e »inte kan»: då ä t di 

  65:18 /   76 e »hand om»: förhållandet ä t förståndet 

  66:16 /   78 e »ett,»: så tillagt (med blyerts) 

  67:27 /   90 e »jag!»: Låt ä t Lät 

  68:29 /   91 e »vart»: ac ä t ax 

  70:  3 /   92 e »aldrig»: komma tillagt (med blyerts) 

  76:  8 /   96 e »pekar på»: soffan ä t lafven (med blyerts) 

  77:  6 /   98 e »hammare.»: Si här, herr patron! str 

  77:  7 /   98  e »Carlsson»: (till Östergren) tillagt 

  77:25 /   99 e »gjort»: något tillagt (med blyerts) 

  78:17 / 100 e »långt»: borte ä t bort 

  79:13 / 101 e »sätt!»: Den som inte är med’ mig är emot mig! str (med blyerts 

och blå färgpenna) 

  81:23 / 104 e »för det»: fins tillagt 

  82:  4 / 105 e »kom»: andtligen ä t ändtligen 
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  82:17 / 105 e »skall du»: få ä t ta 

  84:10 / 108 e »bruka»: gymmorna ä t gummorna 

  84:15 / 108 e »få vi»: uthyrt ä t utlyst 

  85:  3 / 109 e »slut!»: det är perdy! tillagt 

  87:16 / 112 e »vad»: Mam ä t Madam 

  88:21 / 113 e »reda på –»: och str 

  88:22 / 113  e »med dem»: men jag tackar Gud för hvar dag jag blir 

klokare! str (med blyerts)   

  90:17 / 119 e »andra»: tider ä t samtider (blyerts) 

  94:  4 / 123 e »heter»: antikā. ä t antĭkā! [tecknet ĭ är egentligen skrivet 

som ett i med en båge ovan, som i textvolymen] 

  94:17 / 124 e »Är»: Pastor ä t Presten 

  95:  1 / 125 e »vittne!»: Professorn ä t Professorn 

  97:11 / 128 e »för han»: voro ä t vore 

  97:12 / 128  e »rätt;»: i ty ä t och 

  97:13 / 128  e »alltför»: mycket str 

  97:14 / 128  e »hört»: rätt! ä t hvad sant är! 

  97:31 / 128  e »inte.»: gaa ä t goa 

101:  5 / 130 e »utanför»: äro str 

101:  5 / 130  e »eldar»: tända str  

102:24 / 131 e »med om?»: Rundqvist Det vart inte slut i körkan förrän 

klockan var fyra – kan nå’n tänka – för det var ju – (stönar) 

nattvardsgång också – och det hade han inte talt om förut, Men 

si det var bara illakheter af honom. Och en sån predikan som 

varade i tre timmar – jag tror han läste igenom hela fjerdingen – 

och så fick vi sjunga nummer 158 med alla (suckar) arton 

versarna! Gusten Alla arton! Sir du jag var klok jag, Ida! 

tillagt på särskild lapp 

103:11 / 132 e »medan»: Arnön ä t Ornön 

103:12 / 132 e »var»: till altars ä t framme på gången 

103:19 / 132 e »medan»: nattvardsgången ä t utgången 

104:10 / 133 e »Vad»: i Jesta namn tillagt 
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104:20 / 133 e »var»: nädd ä t nödd 

106:  3 / 135 e »Rundqvist.»: Herr! ä t Hm! 

196:  7 / 135 e »vad han»: menar! ä t vill? 

108:  5 / 137 e »Styf»: alltså? ä t också? Hva? 

108:13 / 137 e »Där ha»: ni ä t vi 

108:27 / 138 e »Pastorn»: (tar af prestkragarna och lägger dem i plånboken) 

str (med blyerts) 

111:  9 / 141 e »oss en»: dram! ä t dramm! 

117:25 / 148 e »gått»: någonstans! ä t på huse? 

119:19 / 150 e »dansa!»: Norman Ja, si det kan en ta på två sätt det! 

Gusten Nej, sir du, det kan bara tas på ett sätt! (tar Ida om lifvet) 

tillagt 

120:  3 / 150 e »änkefrun»: så str 

120:17 / 151 e »vet ja,»: och str 

120:25 / 151 e »Uppsyningsman»: Åh, str 

120:26 / 151 e »talas»: om’det ä t om’et 

121:23 / 152 e »Lycka till,»: patrask! ä t godt folk! 

122:23 / 153 e »på oss»: till ä t för 

123:23 / 154 e »Har»: ni ä t vi (med blå färgpenna) 

123:26 / 154 e »småaktiga!»: har ni ä t Ni har 

123:28 / 155 e »skriva»: leveranskontraktet ä t leveranskontrakt 

124:  2 / 155 e »Grosshandlaren!»: (Två karar bära in en korg Champagne) 

Profresanden (tar upp sång i hvilken alla utom pastorn instämma) 

Sång Helvetets djeflar de spelte på fioler / Sjelfva kapten rackare 

han spelte på klavér / Tjo! / Hurra för Svealand! / Hurra för 

Nederland! / Hurra för oss alla nu ta vi oss en dramm! / Tjo! ä t 

Pastorn (tar af prestkragarne.) Lefve Hemsöborna! (Allmänt 

Hurra!) 
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Förarbeten 

Inga förarbeten till folk-komedin Hemsöborna är kända av utgivaren. Tillkomsten av 

dramat beskrivs utförligt i kommentaren i textvolymen (s. 244 ff.) där också 

brevuttalanden om Sgs planer refereras. 

Se även kommentaren till romanen Hemsöborna om tillkomsten av romanen 

och om förhållandet mellan romanen och dramatiseringen (SV 24, ss. 138–145, 187–

188). Jämför också den textkritiska kommentaren till utgåvan i Samlade Verk (TK 24, 

ss. 110–111).  

Tre textvarianter till folk-komedin Hemsöborna  

Nedan beskrivs tre textvarianter till folk-komedin Hemsöborna (jfr ovan s. 21): 

 

1. Första versionen av slutscenen i folk-komedin Hemsöborna. Texten som återges i 

textvolymen baseras på MS (SV 32, s. 275 f.). Texten återges med normaliserad 

stavning och är redigerad med SV:s vanliga redigeringsprinciper. 

 

2. Tredje versionen av slutscenen i folk-komedin Hemsöborna. Texten som återges i 

textvolymen baseras på MS (SV 32, s. 276 ff.). Texten återges med normaliserad 

stavning och är redigerad med SV:s vanliga redigeringsprinciper. 

 

3. »Pottscenen». Texten som återges i textvolymen baseras på (en bilaga till) MS 

(SV 32, s. 279 f.). Texten återges med normaliserad stavning och är redigerad med SV:s 

vanliga redigeringsprinciper. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet  

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

 

Sida i SV Sida i MS 

15     1 

18     6 

21   11 

24   16 

27   22 

30   27 

33   33 

36   37 

39   42 

42   46 

45   51 

49   53 

52   57 

55   62 

58   67 

61   72 

64   78 

67   83 

70   89 

75   92 

78   97 

81 102 

 

Sida i SV  Sida i MS  

   84 107 

  87 112 

  90 118 

  93 123 

  96 129 

101 134 

104 139 

107 145 

110 150 

113 155 

116 161 

119 167 

122 (171) 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till A 1 

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

 

Sida i SV Sida i A 1 

15     3 

18     7 

21   10 

24   13 

27   17 

30   19 

33   22 

36   24 

39   27 

42   29 

45   32 

49   33 

52   35 

55   38 

58   40 

Sida i SV  Sida i A 1 

   84   62 

  87   65 

  90   67 

  93   70 

  96   73 

101   77 

104   80 

107   83 

110   86 

113   89 

116   91 

119   93 

122 (97) [str] 

 

61   44 

64   47 

67   49 

70   52 

75   54 

78   56 

81   61 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till A 2 

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

 

Sida i SV Sida i A 2 

15     1 

18     5 

21   11 

24   15 

27   20 

30   25 

33   30 

36   34 

39   39 

42   43 

45   48 

49   53 

52   57 

55   61 

58   65 

Sida i SV  Sida i A 2  

   84 107 

  87 111 

  90 115–119 

  93 122 

  96 126 

101 130 

104 132 

107 134 

110 139 

113 143 

116 146 

119 149 

122 152 

 

61   70 

64   75 

67   78–88 

70   92 

75   95 

78   99 

81 103 



 

 



 

HIMMELRIKETS NYCKLAR 
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Textläget 

Det bevarade originalmanuskriptet (MS) har fungerat som bastext för etableringen 

av Himmelrikets nycklar i Samlade Verk. Den första upplagan (U 1) har fungerat 

som komplementtext. Censuringrepp i MS av Erik af Edholm har avvisats vid  

textetableringen (se nedan s. 59). 

Originalmanuskriptet (MS), med titeln »Doktor Allvetande. / Sagospel / i / Fem 

Akter» (ovanför med rödbrun färgpenna »Himmelrikets nycklar», möjligen av Sg själv), 

tillhör Bonniers förlagsarkiv i Stockholm. Att MS har varit förlaga för den första tryckta 

upplagan intygas dels av brev från Karl Otto och Albert Bonnier till Strindberg 31/3 

1892 (se textvolymen s. 266), dels av sättarnoteringar.  

Upplagor på svenska 

Den första tryckta upplagan (U 1) med titeln HIMMELRIKETS NYCKLAR / ELLER / 

SANKTE PER VANDRAR PÅ JORDEN. / SAGOSPEL I FEM AKTER utgavs av 

Bonniers förlag i Stockholm under perioden 8–13 april 1892 (jfr dok. nr 32:5). Att Sg  

läste korrektur framgår dels av Sgs korrespondens med förlaget (31/3 och 1/4 1892), 

dels av stilistiska ändringar som måste ha företagits av författaren själv. Vid etableringen 

av texten i SV har alltså U 1 fungerat som komplementtext.  

 

Den andra tryckta upplagan (U 2) med titeln »HIMMELRIKETS NYCKLAR / ELLER 

/ SANKTE PER VANDRAR PÅ JORDEN / SAGOSPEL I FEM AKTER» utkom på 

Hugo Gebers förlag i Stockholm i Strindbergs Samlade Dramatiska Arbeten. Serie 1, 

Romantiska dramer, 2. Den utgavs i häftesform under perioden 1/2–19/3 1904 (som 

tryckår anges 1903). Förlaga har varit första upplagan och de få ändringarna har icke 

inverkat på etableringen av texten i SV. 
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Upplagor på andra språk 

Tyska 

Mathilde Pragers (under pseudonymen Erich Holm) tyska översättning med titeln 

Die Schlüssel des Himmelreichs oder Sanct Peters Wanderung auf Erden utkom 1899 

på Cotta förlag i Berlin/Leipzig och 1900 på H. Lautenschlägers förlag, Berlin/Leipzig 

(jfr Ockulta Dagboken 22/2 1900). År 1917 publicerades översättningen på nytt av 

förlaget Wolff i Leipzig. 

 

Under titeln Die Schlüssel des Himmelreichs. Märchenspiel in sieben Bildern utgavs 

dramat 1917 i översättning av Emil Schering i August Strindbergs Werke. Deutsche 

Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst 

veranstaltet, Abteilung (1). Dramen. Bd. 3. Naturalistische Dramen, Georg Müller, 

München & Leipzig 1917 (med flera tryckningar 1917–1920). I samma band ingick 

också en ny tryckning av Scherings översättning av Die Hemsöer (jfr ovan s. 11). 

Ryska 

En översättning till ryska med titeln Kljutji ot raja, ili Zemnyje stranstvija apostola 

Petra av V. Moritz publicerades 1923 i Moskva, Novaja Moskva. 
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Utgivarens egna ändringar 

Utgivaren har gjort följande rättelser i förhållande till bas- och komplementtexten.  

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

 

129:  6 Hos Påven i Peterskyrkan; Vid Kalvariet; / [saknas] /  

Vid Kalvariet; Hos Påfven i Peterskyrkan;  

164:23 hela föregående scen / hela denna scen / hela denna scen  
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

De i replikrubrikerna alternerande S. Per, S:t Per, Sankt Per och Sankte Per har i SV 

normaliserats till Sankt Per i anslutning till första upplagans S:t Per. 

De i scenanvisningar alternerande De förre, De förre och De förre har i anslutning 

till första upplagan normaliserats till DE FÖRRE. Sid- och radhänvisningar ges till SV. 

Först citeras U 1, därefter MS. 

 

125:  1 HIMMELRIKETS NYCKLAR / ELLER /  

SANKTE PER VANDRAR PÅ JORDEN. // Doktor Allvetande.  

[alternativ rubrik tillagd ovan raden, möjligen tillagd av Sg:]  

Himmelrikets nycklar  

127:  1 [lista över de i pjäsen ingående personerna] / [saknas]  

129:  1 [sceneri] / [saknas]  

134:10 [ny strof] Se här låg / Se här låg 

134:10 Katarina! Ack, det / Katarina! Det 

145:15 har jag gjort / har gjort 

152:13 Gnoti Seavton / Gnǒti Sěǎvton 

152:25 Gnoti Seavton / Gnǒti Sěǎvton 

152:29 Gnoti Seavton (x) / Gnǒti Sěāvtǒn 

152:32 [fotnot] (x) Till skådespelaren: Tersites skanderar, orätt, i jamber! / [saknas] 

153:19 Gnoti Seavton / Gnǒti Sěǎvton 

160:12 Hon går / Han går 

166:10 Sancho Panza / Sancho Pancha 

166:11 Femte scenen. / Scen IV  

[SV återger det korrekta ordningsnumret men följer i övrigt MS: »Scen V»;  

samma mönster återkommer nedan 167:20, 170:1, 175:22, 231:16, 

234:8, 235:16] 

167:20 Sjette scenen. / Scen V 

169:10 lägger ut för / bjuder 

169:16 lagårspigor, stickbäcken, obetalta räkningar /  

lagårspigor, nattpottor, obetalta räkningar 
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169:19 obetalta räkningar, stickbäcken och väderkvarnar /  

obetalta räkningar, väderqvarnar och nattpottor 

170:  1 Sjunde scenen. / Scen VI 

170:11 vers af den / vers i den 

170:22 stickbäcken / nattpottor 

175:22 Åttonde scenen. / Scen VII 

181:24 klippan. / klippan. När han talar sker detta genom en ropare, som 

naturligtvis icke synes. 

185:16 HOBERGSGUBBEN / Hobergsgubben (i en paus) 

185:20 Dvärgen II / Dverg II 

187:  9 DVÄRGEN III / Dverg III 

207:14 opposition / opposition, intet missnöje 

207:21 aldrig så litet / aldrig litet 

214:14 och något för något / och något 

215:14 hvilka den nyss / hvilka de nyss 

220:  9 En gång till! – Nej! Aldrig mer! /  

En gång till! – Nå, jag lofvar ingenting, men jag skall göra hvad jag kan! – 

230:  4 ha gått och ljugit / ha ljugit 

231:11 Changemang. / [saknas] 

231:16 Fjärde scenen. / JUDEN // Scen I / Den Vandrande Juden 

234:  8 Femte scenen. / Scen II 

235:16 Sjette scenen. / Scen III. 

235:17 förklädnaden falla. SMEDEN. / SMEDEN (vill sätta sig) //  

förklädnaden falla. / Smeden (vill sätta sig) 

237:17 3. Jakob brottas med Jehova. //  

3. / Jakob brottas med Jehova. / Läkaren. 

238:28 som slukar små / Som äter små 

239:24 inte / icke 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

140:24 mycket åldrig; har / mycket åldrig och har 

144:12 Jo, säkert / Ja, säkert 

146:12 du nu visa / du visa 

151:22 fram; och kring / fram; kring 

160:13 Älskarinnan (in barhufvad) / ÄLSKARINNAN 

168:  6 Majlands / Milanos 

168:  8 Romeo et Söner / Romeo & Söner 

173:23 betalt hafran / betalt hafren 

174:25 – Så – insåg jag / Och – så – insåg jag 

175:11 stjäla din hafra / stjäla din hafre 

175:14 stjäla min hafra / stjäla min hafre 

176:11 rakt på himmeln / rakt på himmelen 

176:21 smen / smeden 

182:  3 Ah hvilket ömkligt / Ack! hvilket ömkligt 

183:19 picka, vi hacka / picka, vi packa 

184:  8 ner från berget / ner för berget 

184:16 Dvergakungen [– – –] dvergakungen! / Dvärgakonungen [– – –] 

dvärgakonungen! 

185:  4 hettes det / hette det 

185:20 rasar stenar ner / rasar stenar ned 

185:24 sjumilastöflor / sjumilastöflar 

186:22 sjumilastöflor / sjumilastöflar 

186:26 stöflorna / stöflarna 

187:  4 sjumilastöflorna / sjumilastöflarna 

190:  5 vara dö / vara död 

190:  9 det nu med / det med 

192:25 barn – och barnbarn / barn och barnbarn 

193:  2 har utgjort / ha utgjort 
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194:13 den blommat rikt / den blomstrat rikt 

196:19 Han har väl / Hon har väl 

200:  7 Confucius / Confusius 

203:  2 heldre / hellre 

203:  6 blixtar / blixtrar 

207:  3 med sirap / med sirup 

207:15 om natten månan / om natten månen 

208:  3 förändring! / Nation! Vakna! // förändring! 

208:17 god! Afföringen – oklanderlig och / god och 

212:31 Gratulera dig! / Gratulerar dig! 

214:18 eljest / eljes 

215:15 väcktes! / Sof nation! // väcktes! Sof, Nation! 

215:26 ordet statsman! / ordet statsman i en helt annan betydelse! 

219:  8 stora dronningarna / stora drottningarna 

219:14 scener! Det / scener! – Det 

229:14 ut det der packet / ut packet 

230:23 som fattas oss / som fattas 

232:10 ge tillbaks / ge tillbaka 

236:  7 Changemang à vue / Changemang 

236:26 Går ner på / går ned på 

237:10 vaxet ini mekaniken / vaxet uti mekaniken 
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Ändringar i andra upplagan 

Bland fåtalet ändringar, som möjligen kan tillskrivas Sgs korrekturläsning, må följande 

noteras. Inga av dessa ändringar har etablerats i SV. 

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

 

193:  2 utgjort verlden / varit världen 

193:  4 Då lifvet / Och lifvet 

219:14 så gå vi! / så smita vi! 

228:16 i den natten / i natten 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) har titeln »Doktor Allvetande. / Sagospel / i / Fem Akter»  

(Bonniers förlagsarkiv, Stockholm). Ovan titeln finns den slutgiltiga titeln, tillagd 

med rödbrun färgpenna  »Himmelrikets nycklar», möjligen av Sg själv.  

MS består av 111 folioblad Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1890 

(ca 22 × 37 cm). Pagineringen som börjar i och med »Akt 1. / Kammaren innanför 

Smedjan» etc. är oregelbunden. Sidorna med »Andra Akten», »Tredje Akten». 

»Fjerde Akten» och »Femte Akten», dvs försättsbladen till dessa akter, är opaginerade. 

P. 46 är paginerad »46, 47, 48, 49», p. 53 förekommer två gånger och p. 84 är paginerad 

»84, 85, 86». Pagineringen slutar med p. 108. 

Efter titelbladet följer i MS ett blad i mindre format (ca 16 × 23,5 cm), med texten 

(skriven med blyerts av Sg): »Första Akten / af / Ett outgifvet Sagospel / af / August 

Strindberg.» På tredje bladet börjar »Akt 1», vilket innebär att person- och 

sceneriförteckningar saknas i MS (dessa tillkom i U 1). 

Jämte sättaranteckningar om stilsort och påbörjande av nytt ark (på p. 17 markeras 

noteringen 25/2 för sidbytet 24/25 i U 1) har diskreta blyertsanvisningar gjorts om den 

typografiska utformningen. Främst har scenanvisningar som Sg har skrivit på två rader 

koncentrerats till samma rad. I förkortningen »S. Per» pp. 9 och 18 i MS har med 

blyerts tillskrivits »:t». Sgs förkortade rollnamn ändrades alltså till »S:t Per» som blev 

förstatryckets normaliserade form i scenanvisningar och replikrubriker. 

Baksidan av p. 31 i MS utgör en påbörjad p. 29 med texten: »Så ropa blott! Jag står 

Dig bi! / (går genom stora porten) / Scen II.» och på baksidan av p. 50 står »Julsagor / 

1 akt.» 

Första akten i MS, paginerad 1–25, vilken efter författandet förhandsdistribuerades 

till olika läsare, föreligger i renskrift (jfr textvolymen s. 263 f.). Renskrivandet kan 

eventuellt ha fortsatt till och med p. 28, men därefter och till pjäsens slut har MS många 

ändringar, främst beroende på att utformningen av de versifierade partierna har ställt 

större krav på detaljarbete än prosadialogerna. 
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Planeringsanteckningar i MS-marginalen där Sg med blyerts har skisserat hur han tänkt 

sig den fortsatta utvecklingen av handlingen är följande (sida och rad i SV, sida i MS): 

 

161:16 / 30  Solnedgång 

164:16 / 33 Dop / Begrafning / Bröllop. / Don Quixote. /  

Alla som ha ett helvete gå att söka himlen.   

[Jfr dok. nr 32:6.] 

176:  4 / 50  Söker idealen. 

 

Textändringar i MS är av tre slag, bortsett från bläckändringar gjorda under författandet: 

 

1. Blyertsändringar av Sg (införda i SV). 

2. Färgpenneändringar av Sg (införda i SV). 

3. Erik af Edholms censurerande ändringar (ej beaktade i SV).  

 

Ett utskiljande av sistnämnda slag av ändringar har gjorts med hjälp av stereo-

mikroskop. En sida ur Sgs originalmanuskript reproduceras som dok. nr 32:6.  
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar av Strindberg 

Följande urval har gjorts med syfte att belysa författarens intentioner och associationer 

under tillkomstprocessen. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär 

och sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits. När ändringar har gjorts med 

blyerts har detta markerats med (b). Två ändringar med färgpenna har också markerats. 

Övriga ändringar har gjorts med bläck.  

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

originalmanuskriptet. 

 

133:  5 /     1 e »ett»: städ med tång och slägga, kannor, bägare och en 

halfäten begrafningskaka. ä t bord med ljus i armstakar,  

ä t städ med slägga. [ändringsföljden osäker] 

134:  3 /     2 e »nyss»: jag sänkte ä t de läste 

134:33 /     3 e »icke»: nändes ä t kunde 

138:30 /     8 e »försiggår»: följande ä t detta (b) 

138:31 /     8 e »leksakerna»: ; derpå utom det »lilla lammet» str 

141:18 /   10 e »se!»: Hm! ä t Ja! (b) 

143:  2 /   12 e »Jag»: är ä t var 

143:  8 /   12 e »nederslagen af»: Frälsaren ä t den (b) 

143:  9 /   12 e »för att»: borttaga lagens förbannelse ä t upphäfva lagen (b) 

143:27 /   13 e »bunt»: traktater ä t skrifter (b) 

145:16 /   15 e »hygglig»: karl ä t menniska (b) 

145:26 /   15 e »porten»: på ä t med (b) 

145:27 /   15 e »SANKT PER»: N – – – nä! ä t (funderar) (b) 

146:23 /   16 e »ibland en»: sägen ä t skugga 

147:  2 /   16 e »lustig att»: drifva ä t gyckla (b) 

147:  7 /   16 e »men hans»: sällskap ä t oerfarenhet, hans inbilskhet och 

hans snusk 

147:  7 /   16 e »skall»: alltid str (b) 
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147:12 /   17 e »klar nu»: farbror ä t apostel (b) 

148:10 /   17 e »det enda»: goda tillagt (b) 

148:13 /   18 e »sidan»: och tagit leksakslammet samt stoppat på sig ä t  

att söka barnens sängar 

148:20 /   18 e »finurlig,»: Den går mot taljor, block str 

149:19 /   19 e »kastar»: träck ä t smuts (b) 

149:24 /   19 e »buken,»: Han säger lismande ä t  

Förutom att han var den fulaste. 

152:  5 /   22 [versschema skrivet med blyerts] 

154:15 /   24 e »fiskar»: i det gröna ä t på det torra 

157:17 /   26 e »Läkaren»: Anonymus ä t Anōnўmus (b) 

159:  4 /   27 e »Tillsvidare»: ett barn ä t en pilt 

160:  8 /   29 e »Därpå»: S. Per. Dulcinea. str 

162:11 /   31 e »När den»: utur ditt anlet ä t ur dina ögon 

163:11 /   32 e »Du om»: bakom denna mask  / Af skönhet sig en hexa dolde ä t 

ej min skönhet höll sig 

163:19 /   32 e »svarta» gropar ä t märken 

163:26 /   32 e »Se»: hvem jag är! ä t att jag är en spetälsk! 

164:10 /   33 e »SMEDEN»: Nå tillagt med rödbrun färgpenna 

166:23 /   35 e »blivit en»: praktisk ä t klok (b) 

166:24 /   35 e »man.»: – O, jag är så djefvulskt klok! tillagt (b) 

167:  2 /   35 e »hästmarknader»: Dessutom är jag agent för sex 

hästförsäkringsbolag str  

167:  3 /   36 e »lämna en»: prospekt ä t adress 

167:  6 /   36 e »mina hästar»: assureras inte av något bolag ä t  

behöfva aldrig förnyas 

167:21 /   36 e »Bröllopståget»: in ä t upp ur brunnen 

167:22 /   36 e »Därpå»: presten str 

168:  3 /   37 e »vänskap nu»: ! Varen välkomne Montecchi och Capulet! 

(Fanfarer) Montecchi. Herr riddare str 

168:  4 /   37 e »Montecchi och»: Capulet i Veronas ä t Capulet i Verona (b) 

168:  6 /   37 e »treprocents-»: obligationslånet ä t lånet 
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168:  6 /   37 e »lånet,»: önskar tacka riddaren af La Mancha för 

välkomsthelsningen och ber att få vara inneslutet! str 

168:  8 /   37 e »Romeo»: chef för bankirfirman ä t hufvudman för huset 

168:12 /   37 e »makars»: fem ä t två 

168:20 /   38 e »genom»: tillämpandet ä t ett lofvärdt arbete för upphäfvandet 

af dödsstraffet (b) 

168:29 /   38 e »parti,»: resigneradt och str 

168:30 /   38 e »Desdemona som»: lefver i ä t gnages af en 

169:  5 /   38 e »varna»: subskribenterna ä t deltagarne 

169:11 /   39 e »betala bara!»: Och inga illusioner! str 

174:  4 /   44 e »blick på»: lifvet ä t tingen 

174:14 /   44 e »DON QUIXOTE»: Hör nu! Du alluderar väl icke fortfarande 

på den hafran du stulit och insöfver dig i den illusionen att Du 

kan lura mig! ä t Så för fan! (b) 

174:30 /   45 e »från den»: illusionen ä t möjligheten 

175:14 /   45 e »havra? –»: Inga illusioner, riddare! ä t Hvilka vilda drömmar! 

176:11 /   50 e »rakt på»: himmelriket ä t himmeln (b) 

177:  5 /   51 e »Läkaren.»: Nej, hellre fly än slåss med skuggor, / Ut härifrån 

str 

177:25 /   52 e »Du bli?»: Kung, jette, påfve? str 

177:29 /   52 e »elak!»: Sen ä t Sedan (b) 

178:  6 /   52 e »vore jag»: som Atlas, bure himlen ä t en jette, bure alperna 

178:19 /   53 e »gamla»: himlakupan ä t jorden 

181:  2 /   53 e »ett bord»: dukadt till kyrkoherdens fest str 

181:19 /   53 e »vite,»: Christ ä t Balder 

182:  4 /   54 e »tror»: På gamla sagor ifrån hednatiden ä t  

På gamla sagan den man tvättar opp och färgar 

182:10 /   54 e »mänskor»: bli för mörkret rädda ä t börja sängen bädda 

182:12 /   54 e »bönen gå»: att de må gå till himlen såsom englar klädda str 

182:18 /   54 e »En»: kråka ä t uggla 

191:  6 /   64 e »vänster»: S. Per tillagt (b) 

191:15 /   64 e »Ja, men»: jag tillagt (b) 
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191:27 /   65 e »SANKT PER»: (ut till venster) ä t (tveksam) 

192:  2 /   65 e »behöver»: sällskap ä t vänskap 

192:27 /   65 e »afton!»: Dess natt måhända str 

196:  5 /   68 e »utan»: väderqvarnsvingar? ä t väderqvarnsvingar; (b) 

200:  6 /   72 e »uppnå»: stillaståendet ä t den säkra stadgan 

203:  6 /   75 e »kommer fram)»: Jag leker med dig str 

203:13 /   75 e »landet»: De sällas land der allt är str 

204:  7 /   76 e »gång – – –»: Se här igen som vän min hand str 

204:13 /   76 e »dagen lång»: De sällas land Schlaraffenland str 

207:  2 /   77 e »fonden»: en med vin, str 

208:  1 /   77 e »tillhört»: oppositionen ä t det principiela motståndet 

215:  3 /   87 e »nyckeln till»: lagårdsbrunnen ä t gödselbrunnen 

215:26 /   88 e »ordet statsman»: i en helt annan betydelse! ä t  

(i en helt annan betydelse!)  

[parentestecknen, med blå färgpenna, torde här avse ett 

uteslutande; jfr ovan s. 51 (215:26)] 

228:11 /   97 e »som»: Du ä t Påfven 

233:28 / 102 e »falska!»: Don Q. (misstänksamt) Har Du tagit dopet, jude? 

Juden Ja, riddare! Men jag var visst för gammal! str 

238:21 / 107 e »i kapp»: Och lyktorna på stadens gator, torg / Igenom töcknet 

hopplöst lyste, str 

239:  2 / 107 e »Skomakare,»: och hela resten ä t Schlaraffenland – – – 
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Ändringar av Operans censor, Erik af Edholm 

Följande ändringar av censurkaraktär i MS gjordes med blyerts av Erik af Edholm 

(se textvolymen s. 265 f.).  

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

Först citeras MS, därefter ändringen. 

 

169:16 / 39 e »lagårspigor,»: nattpottor str [jfr ovan s. 48] 

169:19 / 39 e »räkningar,»: väderkvarnar och nattpottor, så ä t  

väderkvarnar, så [jfr ovan s. 48 f.] 

169:20 / 39 e »tala om»: kärlek, men kalla det inte brunst; sjung ä t  

kärlek; sjung 

169:27 / 39 e »varann»: fulla, så fulla att ni få gå ut bakom knuten och se hur 

ni se ut inuti! ä t fulla! 

170:11 / 40 e »vers»: i den heliga skrift str [jfr ovan s. 49] 

170:22 / 40 e »Väderkvarnar,»: lagårspigor, nattpottor … ä t  

lagårspigor, … m.m. [jfr ovan s. 49] 

208:17 / 78 e »god!»: Afföringen oklanderlig och sömnen excellent ä t  

och sömnen excellent 
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Förarbeten 

1. På ett blad i en liten anteckningsbok från början av 1890-talet (KB, Sg A 5) är 

innehållet i första akten skisserat: »AKT I: / Pesten. / 4 lik-kistor; / Liktal! / Lucifer = 

Läka / ren / Sankte Per.» 

 

2. En detaljerad plan för pjäsens innehåll fr.o.m. andra akten finns i ett brev från Sg till 

August Lindberg den 10 januari 1892, se textvolymen s. 263 f. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

 

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

 

Sida i SV Sida i MS 

133     1 

136     4 

139     8 

142   11 

145   14 

148   17 

151   21 

154   24 

157   26 

160   28 

163   31 

166   35 

169   38 

172   41 

175   45 

178   52 

181   53 

184   56 

187   59 

190   63 

193   65 

196   68 

199   71 

201   73 

204   76 

Sida i SV  Sida i MS  

207   77 

210   80 

213   83 

216   88 

219   91 

225   94 

228   96 

231   99 

234 102 

237 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ERRATA 
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Förteckning över errata  

Följande ändringar kommer att införas i en eventuell ny tryckning av textvolymen: 

Hemsöborna 

 Skall ändras till: 

  11:14 där framför därframför  

 [= MS] 

  62:10 tilllikamed  tillikamed 

Himmelrikets nycklar 

 Skall ändras till: 

140:18 hos andra mindre,  hos andra mindre.  

  [= MS och U 1] 

168:  4 sidenhuset [– – –] i Veronas sidenhusets [– – –]  i Verona  

 [= MS och U 1] 

Kommentarer 

 Skall ändras till: 

296:20 som uteslöts i trycket   [utgår] 

297:  9 1505–15  1605–15 
 

 

 



 



 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

  

Dok. nr 32:1. En sida (p. 13) ur Strindbergs originalmanuskript till folk-komedin 

Hemsöborna (SgKB 1978/110) med ett avsnitt ur första aktens andra 

scen (SV 21:21–22:5). I marginalen syns Strindbergs planerings-

anteckningar inför pjäsens fortsättning. 

Dok. nr 32:2.  En sida (p. 6) ur den professionella avskriften av Hemsöborna (A 1; 

Göteborgs universitetsbibliotek) med ett avsnitt ur första aktens första 

scen (SV 17:2–31). Man observerar Strindbergs ingrepp 1898 mot 

diverse grovheter. (Den reproducerade papperskopian har använts 

under arbetet med etableringen av texten i SV.) 

Dok. nr 32:3. En sida (p. 13) ur den icke-professionella avskriften av Hemsöborna 

(A 2; SgNM D 76). Man observerar rättelser av Strindberg med bläck. 

Dok. nr 32:4. En sida (p. 55) ur den icke-professionella avskriften av Hemsöborna 

(A 2; SgNM D 76) med ett avsnitt ur andra aktens första scen (SV 50: 

6–24). Man observerar rättelser av Strindberg på två ställen. 

Dok. nr 32:5. Framsidan och titelsidan till första upplagan av Himmelrikets nycklar 

eller Sankte Per vandrar på jorden. Sagospel i fem akter (U 1) som 

utgavs av Bonniers förlag i Stockholm under perioden 8–13 april 

1892. 

Dok. nr 32:6. En sida (p. 33) ur Strindbergs originalmanuskript till Himmelrikets 

nycklar (SV 163:2–164:29) (Bonniers förlagsarkiv, Stockholm). 

I marginalen Strindbergs planeringsanteckningar (se ovan s. 54). 

I replikrubriken under »Scen III» Strindbergs förkortning »S. Per». 

 

Dokumenten är med ett undantag (dok. nr 32:5) reproduktioner av enkla papperskopior 

som finns på redaktionen för Samlade Verk.  





Dok. nr 32:1. En sida (p. 13) ur Strindbergs originalmanuskript till folk-komedin 
Hemsöborna (SgKB 1978/110) med ett avsnitt ur första aktens andra scen (SV 21:21–
22:5). I marginalen syns Strindbergs planeringsanteckningar inför pjäsens fortsättning 
(jfr ovan s. 19).



Dok. nr 32:2. En sida (p. 6) ur den professionella avskriften av Hemsöborna 
(A 1; Göteborgs universitetsbibliotek) med ett avsnitt ur första aktens första scen 
(SV 17:2–31). Man observerar Strindbergs ingrepp 1898 mot diverse grovheter. 
(Den reproducerade papperskopian har använts under arbetet med textetableringen  
i SV.)



Dok. nr 32:3. En sida (p. 13) ur den icke-professionella avskriften av Hemsöborna 
(A 2; SgNM D 76). Man observerar rättelser av Strindberg med bläck.



Dok. nr 32:4. En sida (p. 55) ur den icke-professionella avskriften av Hemsöborna (A 2; 
SgNM D 76) med ett avsnitt ur andra aktens första scen (SV 50:6–24). Man observerar 
rättelser av Strindberg på två ställen.



Dok. nr 32:5. Framsidan och titelsidan till första upplagan av Himmelrikets nycklar 
eller Sankte Per vandrar på jorden. Sagospel i fem akter (U 1) som utgavs av Bonniers 
förlag i Stockholm under perioden 8–13 april 1892.





Dok. nr 32:6. En sida (p. 33) ur Strindbergs originalmanuskript till Himmelrikets 
nycklar (SV 163:2–164:29) (Bonniers förlagsarkiv, Stockholm). I marginalen 
Strindbergs planeringsanteckningar (se ovan s. 54). I replikrubriken under »Scen III» 
Strindbergs förkortning »S. Per».
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