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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 37, Inferno.  

 

Textvolymen, som utkom 1994, redigerades av Ann-Charlotte Gavel Adams. 

I samband med arbetet på textvolymen framställdes material som legat till grund 

för denna textkritiska kommentar som utarbetats under 2014 av redaktionen 

för Samlade Verk, framför allt Camilla Kretz och Per Stam, i samarbete med  

Ann-Charlotte Gavel Adams, vilken också kompletterat framställningen 2015. 

Anders Larsson vid Göteborgs universitetsbibliotek har generöst bidragit med 

viktiga uppgifter till beskrivningen av originalmanuskriptet. 

 

I textvolymen trycktes den franska originaltexten och den svenska översättningen 

som parallelltexter. I den textkritiska kommentaren behandlas först den franska 

originaltexten, därefter översättningen.  

Upplagor på andra språk än franska och svenska som utgivits under Sgs livstid 

redovisas nedan s. 6. 

Förkortningar 

Gavel Adams 1983 Lotta Gavel Adams, »August Strindbergs ’Inferno’ inför 

utgivningen i Samlade Verk: redovisning av textläget 

samt förslag till textetablering» (otryckt uppsats), 

Prof. Inge Jonssons Allmänna seminarium  

den 7 december 1983, Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Stockholms universitet 

 

 



– TK 37 – 

 6 

Upplagor på andra språk 

Danska 

Helvede utkom i dansk översättning av V. Adler, Kjøbenhavn 1897 (288 s.). 

Översättningen auktoriserades av Sg och förelåg i bokhandeln i mitten av november 

1897 (se textvolymen s. 356). Adler tycks ha haft både den franska texten och den 

svenska översättningen till hands vid sitt arbete (jfr Brev 12, ss. 140, 144 och 202). 

Tyska 

Inferno utkom på tyska i en auktoriserad översättning av Christian Morgenstern i slutet 

av november 1897 som första band i serien Skandinavische Bibliothek på Georg Bondis 

förlag i Berlin (244 s.); i boken anges tryckåret 1898. Seriens redaktör var Gustaf af 

Geijerstam och kontakten hade förmedlats via Geijerstam på Gernandts förlag. I samma 

serie ingick Der kleine Karl av K.A. Tavaststjerna (band 2) samt Geijerstams Ivar Lyth 

(band 3). 

I kontraktet till den svenska upplagan av Inferno på Gernandts förlag avtalades också 

om en tysk översättning i en icke specificerad upplaga, för vilken Sg skulle erhålla 

»hälften af nettobehållningen» (förlagskontrakt, 30 juni 1897, Bonniers förlagsarkiv). 

Se vidare kommentaren i textvolymen s. 354. 

Översättningen gjordes från franskan (jfr Brev 12, s. 203). I den tyska översättningen 

ingick både det inledande mysteriespelet, tre kapitel från Sylva Sylvarum samt uppsatsen 

»Études Funèbres» som publicerades i den första upplagan på franska 1898 och den 

bibliografi som avslutade den första svenska upplagan 1897 (se nedan ss. 12 f. 

respektive 29). Kapitlen från Sylva Sylvarum och »Études Funèbres» hade placerats i 

slutet av kapitel IV (eller mellan kapitel IV och V); kapitelnumren motsvarar samma 

kapitel i den svenska utgåvan och i SV. 

En ny upplaga av Morgensterns översättning utgavs 1919 på Hyperionverlag, Berlin 

(270 s.). 
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1910 utkom Inferno tillsammans med Legender i serien Strindbergs Werke. Verdeutscht 

von Emil Schering. Abteilung 4. Lebensgeschichte, Band 4, på förlaget Müller i 

München (426 s.). En andra upplaga publicerades redan samma år på Müller i 

München–Leipzig; ett flertal upplagor följde efter Sgs död.  

Polska 

Inferno utgavs i polsk översättning av Karol Bicz, Warszawa 1899 (228 s.). 

Ryska 

Ad, en rysk översättning, publicerades i August Strindberg, Polnoje sobranije sotjinenij 

v 15 tomach, band 2, på Sovremennyje problemy i Moskva 1909; en andra upplaga kom 

1910.  

Engelska 

The Inferno översatt till engelska (via tyska) av Claud Field utkom först på förlaget 

W. Rider and Son i London 1912 (188 s.), samt 1913 även på G.P. Putnam’s Sons i 

New York (230 s.). 

 

Efter Strindbergs död 1912 har även utgivits översättningar till bland annat kroatiska 

(1920), ungerska (1921) och italienska (1925). 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) till Inferno har fungerat som bastext vid 

etableringen av den franska texten i SV. Editionen i Samlade Verk är den första 

som återger texten efter Sgs originalmanuskript, i stort sett utan ändringar. 

Den första franska upplagan som utgavs i juli 1898 på Mercure de France och som 

hade reviderats av Marcel Réja (se nedan; jfr kommentaren i textvolymen s. 367 f.) 

har ej används vid textetableringen. 

Texten etableras alltså i SV utan genomgripande språklig revision, trots att Sgs 

franska innehåller många grammatiska och syntaktiska felaktigheter. Dock har drygt ett 

sjuttiotal uppenbara inadvertenser korrigerats för att inte försvåra läsningen. Det gäller 

bland annat betydelsebärande accentfel, dubbelskrivningar vid sidbyte, borttappade 

bokstäver eller stavelser vid avstavning etc. (se nedan »Utgivarens egna ändringar»). 

Vidare har otydligt nedskrivna accenter i MS tolkats generöst och Sgs särskrivna ligatur 

»oe» återgivits med ligaturen »œ». 

Angående Strindbergs franska, se t.ex. Gunnar Brandell, Strindberg – ett författarliv, 

del 3, 1983, ss. 33–38, C.G. Bjurström, »Strindberg på franska», Strindbergiana. Tredje 

samlingen, 1988, ss. 45–64, och Gunnel Engwall, »’Det knastrar i hjärnan’. Strindberg 

som sin egen franske översättare», i August Strindberg och hans översättare, red. B. 

Meidal och N.Å. Nilsson, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1995, 

ss. 35–51. 

 

De tre kapitel från den första franska upplagan som ej bevarats i MS (se nedan s. 17 ff.) 

och som inte medtogs in de svenska upplagorna 1897 (se nedan s. 29), återges ej i 

editionen i Samlade Verk. Motsvarande texter på franska och i svensk översättning 

återfinns däremot i två andra textvolymer i Samlade Verk (SV 35 respektive SV 34). 

I den första och andra svenska upplagan av Inferno (U 1 och U 2, 1897) ingick en 

bibliografi som var placerad efter romantextens slut. Denna återges ej i editionen i 

Samlade Verk. 

I ett brev till Gustaf af Geijerstam 23/9 1897, dvs. drygt en månad innan Inferno gavs 

ut, ber Sg att bibliografin utelämnas, vilket alltså ej hörsammades. I SV återges 

bibliografin i textvolymens kommentar (s. 398 f.). 
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Upplagor på franska 

Första upplagan (U 1) av Inferno utkom i juli 1898 på förlaget Mercure de France 

med ett förord av Marcel Réja (»Avant-propos par Marcel Réja» ss. 5–11). Réja 

hade reviderat Sgs text kraftigt (kommentaren i textvolymen s. 367 f.). Samma år 

utkom en andra, oförändrad tryckning (återges i faksimil som dok. nr 37:3); i en 

kolofon i slutet av boken anges (i båda emissionerna) att den var färdig för tryckning 

den 30 juni 1898: »ACHEVÉ D’IMPRIMER / Le 30 Juin 1898 / SUR LES PRESSES / 

DE MM. BUSSIÈRE FRÈRES / SAINT-AMAND (CHER)» (opag. sida efter s. 380; 

se dok. nr 37:3).  

Texten föregås av ett motto av Saint-Martin (s. 13) och ett mysteriespel, 

»De Creatione et Sententia vera Mundi» (ss. 15–28). Sgs originalmanuskript till 

mottot var ej tillgängligt vid etableringen av texten i SV 37. Båda texterna återges 

i textvolymens kommentar i original och översättning (s. 378 ff.; se nedan s. 50 f.). 

I den franska upplagan ingår även tre kapitel från Sgs Sylva Sylvarum, som hade 

utkommit på franska i januari 1896: »Introduction», »Le Cyclame éclairant le grand 

désordre et la cohérence infinie» och »La Tête-de-Mort (Acherontia Atropos). Essai de 

Mysticisme rationnel» (se SV 35, ss. 123 ff., 149 ff. och 456). Även Sgs uppsats 

»Études Funèbres», som hade publicerats i La Revue des revues i juli 1896, ingick i den 

franska upplagan (se SV 34, ss. 268 ff. och 384 ff.). Dessa fyra texter placerades som 

kapitel V (»Introduction», »Le Cyclame»), VI (»La Tête-de-Mort») och VII (»Études 

Funèbres»).  

Varken mottot, mysteriespelet eller de tidigare tryckta texterna från Sylva Sylvarum 

och La Revue des revues hade ingått i den svenska utgåvan 1897 (jfr nedan om den 

svenska översättningen samt kommentaren i textvolymen s. 368). De återges heller inte 

i Samlade Verks utgåva av Inferno (jfr ovan). 

I det bevarade MS återfinns inte längre dessa tre kapitel, vilka bestod av slaktat 

tryck från Sylva Sylvarum (1896; se SV 35, s. 456) och sannolikt av tidskriftstrycket 

av »Études Funèbres» (La Revue des revues 15/7 1896; jfr nedan »Beskrivning av 

originalmanuskriptet»). Även dessa kapitel hade reviderats språkligt, sannolikt av 

Marcel Réja. Om Sg gjorde några efterhandsändringar i det nu försvunna slaktade 

trycket kan ej avgöras (se TK 34). C.G. Bjurströms utgåva av Inferno (1966) 
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innehåller de saknade kapitlen och förtecknar också varianter i »Études Funèbres» 

(Auguste Strindberg, Inferno, introduction de Torsten Eklund; notes et variantes par 

C.G. Bjurström, Paris: Mercure de France 1966; utgiven även i August Strindberg, 

Œuvre autobiographique, édition établie et présentée par Carl Gustaf Bjurström, Paris: 

Mercure de France 1990). 

Sg kommenterade tryckningen av den franska utgåvan i några brev till Réja 

sommaren 1898 (Brev 12, ss. 332, 337, 342 f., 347 f.):  

Den 1 juli frågade Sg varför boken ej utkommit än. 

Den 10 juli har han fått höra från Réja att boken utkommit och ber om exemplar. 

Den 18 juli beklagar han att han ännu inte mottagit några exemplar; han har ännu 

den 21 juli och den 26 juli inte mottagit några. 

Först den 27 juli kunde Sg meddela Réja att han mottagit ett eller flera exemplar 

av Inferno. Han tackade Réja för dennes arbete men påpekade samtidigt några misstag. 

Paul Herrmans teckning saknas i Sgs exemplar: »le portrait annoncé sur la couverture 

est introuvable dans mon exemplaire» (porträttet återfinns som plansch före titelsidan i 

övriga kända exemplar); vidare hade orden »Coram Populo!» placerats direkt ovan 

mysteriespelets rubrik (som dess huvudrubrik, s. [15]) i stället för före första kapitlet, 

som Sg avsett: »Une petite gaffe à signaler! ’Coram Populo’ eut du être placé avant le 

premier Chapitre puisque c’est par là que commence la ’confession Coram populo’.» 

Den felaktiga placeringen ändrades inte vid den andra tryckningen av Inferno. 

Våren 2015 har inledningen av ett handskrivet tryckmanuskript med Réjas 

reviderade romantext kommit till utgivarens kännedom (i privat ägo). Texten i 

manuskriptet är nedskriven av Réja. Manuskriptet består av 41 paginerade blad

(1–41; ca 20 × 15,5 cm) med texten till mysteriespelet och de 4 första kapitlen (I–IV) 

skriven med bläck, samt tre avvikande opaginerade blad (ca 22,5 × 18,5 cm) som

inleder manuskriptet; två av dessa blad har text av Sgs hand: a) »Coram Populo!» 

med präntade bokstäver med bläck och texten ifylld med gulgrön penna. b) Mottot från 

Saint-Martin, skrivet med bläck och med tre versaler ifyllda med färgpenna (jfr nedan 

s. 50). Talrika sättaranteckningar i hela manuskriptet visar att det använts vid 

tryckningen av den första franska upplagan 1898. Noteras kan att ovan mysteriespelets 

rubrik (p. 1) finns orden »Coram Populo» med blyerts (sedermera strukna). Tillägget 

kan förklara den felaktiga placeringen av orden i den första franska upplagan. 
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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. 

 

    8:10 novembre / november 

    8:14 occupée auparavant / occupée une auparavant 

  18:33 l’ordre de Saint-Augustin / l’orde de Saint-Augustin 

  24:18 de n’y pas croire / de m’y pas croire 

  24:27 noyer. Je / noyer; Je 

  32:17 comme / commé 

  32:28 descends / desends 

  34:  2 j’observe / j observe 

  36:  9 théologiens. / théologiens – 

  46:29 vêtues / vetûes 

  52:  2 liberté que je dois / liberté je que je dois 

  56:  1 V. / IV. 

  58:  2 dêpeche / depèche 

  58:15 comprenais / compenais 

  64:  1 VI. / V. 

  72:23 tentation / tention 

  88:17 me donna / med donna 

  88:27 oreiller / oreillet 

  92:23 l’architecte a travaillé / l’architecte à travaillé 

  96:34 Parce que le destin avait voulu que … son epouse actuelle fût ma 

maîtresse avant qu’il la connût. / Parce que le destin avait voulu que … 

[orden efter de tre punkterna är strukna i MS men är nödvändiga för 

sammanhanget; orden finns med i den franska förstaupplagan 1898] 

102:31 faite.» / faite» 

112:19 Monsieur. / Monsieur; 

120:16 1 Juillet. J’attends / 1 Juillet J’attends 

124:22 un messager de la Providence / un messager des de la Providence 
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130:31 Il s’approche, l’homme / Il s’approche. l’homme 

132:17 à côté du / à côte du 

140:  1 VII. / VI. 

144:19 mes amis. Le vieux / mes amis le vieux 

144:20 parce que / pare que 

156:17 Est-ce électricité / Est-ce électricite 

158:12 est-ce / est ce 

158:29 circonstances / circonstanes 

162:  3 il y a un pavillon / il y un pavillon 

162:16 il y a d’autre / il y d’autre 

172:  2 traduire / trduire 

178:  1 il a l’air / il à l’air 

180:15 et des analogies / et et des analogies 

180:18 envoyé / enoyé 

186:  1 VIII. / VII. 

188:  9 dernière. Sur / dernière; Sur 

190:13 condamné / comdamné 

190:16 demis. À la / demis; A la 

196:  7 reconnaissance / reconnaisance 

202:  1 IX. / VIII. 

206:  6 Schluchtweg / Schluctweg 

214:32 retirée / rétirée 

218:  7 se souille. C’est / se souille; C’est 

218:21 17 Septembre / 17 September 

230:  1 X. / IX. 

244:11 les autres le frappaient / les autres le le frappaient 

252:  1 XI. / X. 

254:23 à l’Est / à l Est 

260:  1 XII. / XI. 

270:16 novembre / november 

272:  6 L’arbre / L arbre 

272:25 se cabre / ce cabre 
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274:  1 XIII. / XII. 

284:  1 XIV. / XIII. 

292:  1 XV. / XIV. 

292:29 athée. Athée / athée; Athée 

296:11 le lever du soleil / le lever, du soleil 

296:25 à mortifier / a mortifier 

300:25 œuvres / ouevres  

302:  1 XVI. / XV. 

302:11 pris / pris pris 

306:37 ouvert / overt 

308:11 comme / comme comme 

308:15 »celui qui viendra», / »celui qui viendra,» 

310:  1 il y a un an / il y [svårläst str] un an  

314:  5 a excommunié / à excommunié 

315:33 Tjänstekvinnans Son et Le Plaidoyer d’un Fou*! /  

Tjensteqvinnans Son* et Le Plaidoyer d’un Fou! 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) till Inferno förvaras på Göteborgs universitetsbibliotek 

(H 7:5). MS förvärvades av dåvarande Göteborgs stadsbibliotek 1945 från Eric 

Österlunds antikvariat i Stockholm för 5686 kr. Köpet finansierades av anslag ur 

Ahrenbergska, Mannheimerska och Lundgrenska fonderna (Acc. nr 45/1). MS finns 

digitaliserat och är tillgängligt via Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida samt i 

Litteraturbanken. 

Sg uppdrog 3/1 1898 Gustaf af Geijerstam att försöka sälja MS för 200 franc. 

I maj 1898 köpte till boksamlaren och guldsmeden Jean Jahnsson MS för 200 kronor. 

Sg tackade för betalningen i brev till Jahnsson 13/5 1898. Nästa bekräftade ägare är 

grosshandlaren och boksamlaren Axel Abramson. MS ingick i Abramsons dödsbo 1914 

(Gavel Adams 1983, s. 5). Efter Abramsons änkas bortgång såldes MS via Eric 

Österlunds antikvariat i Stockholm (»August Strindbergs manuskript» vid Göteborgs 

stadsbiblioteks handskriftssamling, kommenterad förteckning, 1958; GUB; 

kompletterande uppgifter från Anders Larsson, GUB).  

Det har framförts en sannolikt felaktig uppgift att MS av Jahnsson sålts till Finland 

(Eklund i Brev 12, s. 308 not 1), närmare bestämt till fru Aline Ehrnrooth-Borgström, 

Helsingfors (John Landquist, SS 28, s. 402). Dock tyder allt på att Ehrnrooth-Borgström 

endast förvärvat MS till Legender i juni 1898, men senare förvillats av de många 

titelbladen med bland annat titeln »Inferno» (Gavel Adams 1983, s. 4 f.; jfr TK 38).  

 

MS är skrivet på franska med svart bläck och innehåller förvånansvärt få ändringar 

och strykningar av Sg. Det är skrivet på Lessebo Bikupa No 2 med årtalen 1893 och  

1895 i vattenmärket (ca 22 × 19 cm). MS visar mycket få spår av andra händer och har 

sannolikt inte använts som tryckmanuskript. Sg har på varje sida ritat ramar i olika 

färger (även på sidor utan text). 

Till MS hör en pärm (ca 25 × 20 cm; ryggens bredd 5 cm), som är lös i förhållande

till manuskriptet. Pärmen består av pergamentartat papper vilket är vikt kring en

styvare kartong. Första sidan av pergamentomslaget är artistiskt utformat av Sg.

Rubriken »Inferno.» är skriven med svart bläck med initialen i rött och blått 

(se titelplanschen i textvolymen). Ovanför har Sg tecknat en drake i svart, rött, grönt 
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och guld. Till vänster om rubriken och författarnamnet har Sg tecknat en fågel i svart, 

rött, grönt, blått och guld. Initialerna i författarnamnet är ifyllda med blått. En ram i rött, 

som numera framträder svagt, omringar texten och figurerna. Baksidan av pergament-

omslaget är blankt och omslagets insidor består av pergamentpapper som vikts in. 

Vikten för MS samt pärm är 1025 gram. 

MS består av 21 lösa lägg. Läggen är bundna i ryggen med trådar i olika färger. 

I läggen finns också en del blanka blad. Blanka blad ligger också lösa mellan läggen. 

Det är svårt att avgöra om dessa lösa blad möjligen släppt från läggen.  

Först i MS ligger mysteriespelet, »De Creatione et Sententia vera Mundi»  

(pag. 1–16). Det föregås av två blad; det första med titeln »Inferno.» skrivet med svart 

bläck och initialen ifylld med rött (versosidan är blank), det andra med texten »Coram 

Populo.» skrivet med svart bläck och initialerna ifyllda med grönt (versosidan är blank). 

På varje sida har alltså Sg ritat ramar i olika färger. Pagineringen finns ovanför ramen 

och texten inom ramens gränser. De tre sista bladen i lägget är blanka (men har ramar), 

liksom ett blad som ligger mellan p. 2 och p. 3. 

Huvuddelen av MS är paginerat 1–406, men några sidor är felpaginerade.  

Sidorna 55–90 i MS saknas; Sg hade i MS monterat in dels tre kapitel från den första 

upplagan av Sylva Sylvarum (»Introduction», kap. I och IV) och sannolikt även 

tidskriftstrycket av sin artikel »Études Funèbres» (La Revue des revues 15/7 1896). 

Att den första upplagan av Sylva Sylvarum användes i Inferno framgår vid en jämförelse 

med första respektive andra upplagan (SV 35, s. 456; jfr TK 34, s. 115). Sg talar i flera 

brev om »det tryckta klippet» som ej skulle medtagas i den svenska översättningen men 

som skulle medtagas i den renskrift som han ville att Eugène Fahlstedt skulle ombesörja 

(brev till Gustaf af Geijerstam 25/6 1897; till E. Fahlstedt 5/7, 8/7 och 10/7 1897). De 

förlorade sidorna torde alltså ha bestått av följande (sammanlagt 33 tryckta sidor): 

* »Introduction», Sylva Sylvarum, 1896, ss. [1]–4. (Jfr SV 35, ss. 125–126.) 

* »Le Cyclame éclairant le grand désordre et la coherence infinie»,  

Sylva Sylvarum, 1896, ss. [5]–16. (Jfr SV 35, ss. 127–137.) 

* »La Tête-de-Mort (Acherontia Atropos). Essai de mysticisme rationel», 

Sylva Sylvarum, 1896, ss. [49]–57. (Jfr SV 35, ss. 149–153.) 
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* Études Funèbres», La Revue des revues, 15/7 1896, ss. [97]–105.  

(Jfr SV 34, ss. 268–279.) 

Följande övriga oregelbundenheter i pagineringen finns i MS: 

p. 121: två på varandra följande sidor har pagineringen »121». På den andra sidan 

har någon (antagligen inte Sg) skrivit »2» med blyerts ovanför den sista siffran 

pagineringen. 

p. 122: någon skrivit »3» med blyerts ovanför den sista siffran pagineringen. 

p. 123 är överhoppad (ingen sida saknas). 

p. 163: två på varandra följande sidor har pagineringen »163». 

p. 206: två på varandra följande sidor har pagineringen »206». På den andra sidan 

har någon skrivit »7» med blyerts ovanför den sista siffran i pagineringen. 

pp. 207–225: ovanför pagineringen har någon med blyerts ovanför den sista siffran i 

pagineringen konsekvent lagt till en sida i numreringen. 

p. 225: två på varandra följande sidor har pagineringen »225». På den andra sidan 

har någon skrivit »7» med blyerts ovanför den sista siffran pagineringen. 

pp. 226–352 : ovanför pagineringen har någon med blyerts ovanför den sista siffran i 

pagineringen konsekvent lagt till två sidor i numreringen. 

p. 352: två på varandra följande sidor har pagineringen »352». På den andra sidan 

har någon skrivit »5» med blyerts ovanför den sista siffran pagineringen. 

pp. 353–406: ovanför pagineringen har någon med blyerts ovanför den sista siffran i 

pagineringen konsekvent lagt till tre sidor i numreringen. 

Ytterligare en sida i MS är paginerad, p. 407, men den innehåller ingen text. 

 

I flera brev omtalas att Sg önskar att två avskrifter (eller »kopior») av MS skall 

ombesörjas av Eugène Fahlstedt (brev till Gustaf af Geijerstam 25/6 1897; till Fahlstedt 

5/7, 8/7, 10/7, 20/7, 25/7, 29/7, 4/8 1897). I instruktionerna till Fahlstedt menar Sg att 

»Afskrifterna böra medtaga rubb och stubb: Förspel och tryckt klipp!» (8/7). Tydligen 

ombesörjde också Fahlstedt avskrifter som sändes till den danske översättaren Viggo 

Adler samt till det tyska förlaget Bondi (brev till Fahlstedt 4/8 och 19/8 1897, till 

Geijerstam 9/11 1897; Gavel Adams 1983, s. 4; jfr ovan s. 6). Det är obekant om 

avskrifterna har bevarats. 
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Av korrespondensen framgår att när Sg försökte få Inferno förlagt i Frankrike var 

det originalmanuskriptet som förläggarna fick läsa (se kommentaren i textvolymen 

s. 365 ff.). 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Som nämnts ovan uppvisar MS mycket få spår av andra händer. Nedan förtecknas ett 

litet urval av ändringar av Sg med bläck. 

Först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter anges sida i MS. 

 

  58:  2 /   93 e »une depêche»: télégraphique tillagt  

  68:14 / 106   e »Très nettement»: dessiné ä t modelée 

  72:  1 / 110  e »et portant le même nom»: de famille tillagt och sedan struket  

  72:  1 / 110  e »et portant le même nom»: que ma femme ä t que la famille de ma 

femme 

  72:26 / 112    e »le jeune homme»: paraît ä t fit apparition 

  74:  1 / 113   e »un homme étranger»: fit son apparition dans ä t s’associa au cercle de 

 

  96:32  / 142   e »arrivé de»: Vienne ä t Berlin 

  96:32  / 142   e »il me tua à»: Vienne ä t Berlin 

  96:34 / 142 e »Parce que le destin avait voulu que»: son epouse actuelle fût ma 

maîtresse avant qu’il la connût. str [orden finns med i den franska 

förstaupplagan 1898] 

112:37 / 163   e »Au boulevard des Italien une»: malaise ä t nostalgie  

154:26 / 214   e »mais la guele béante, les»: carnivores ä t dents canines 

162:33 / 224   e »Pour comble de»: malchance ä t guignon    

166:31 / 228   e »– Il faudrait tuer»: l’inventeur! tillagt 
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Förarbeten 

Ett fåtal utkast till Inferno är bevarade i »Gröna Säcken» (KB). Ett urval av de 

anteckningar och strödda fragment som kan knytas till verket, bl.a. excerpter ur 

Swedenborgs verk, listas nedan under »Anteckningar och fragment».  

Förhållandet mellan Ockulta Dagboken och Inferno behandlas i textvolymen 

ss. 326 ff., 341 f. Se även kommentaren till utgåvan av dagboken i Samlade Verk, 

band 60, Ockulta Dagboken. Kommentarer.  

Förteckningen bygger delvis på Barbro Ståhle Sjönells Katalog över »Gröna 

Säcken». Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1–9 (1991) 

samt densammas otryckta Katalog över »Gröna Säcken» på Kungliga biblioteket. 

Del 2 (kartong 10–17), 1987 (KB). Rubriker citeras efter Ståhle Sjönells kataloger 

(ord i kursiv innebär att orden kan ses som huvudrubriker men saknar understrykning 

i originalet). 

Utkast 

6:14,2–3  Omslag folio (Lessebo Bikupa 1895). På första sidans mitt: »Inferno. / 

Le Vase de Benares. / [struket: »Roman Occultiste.»]» Hel sida med text, 

även på franska. Färgpennor. (Jfr textvolymen s. 347.) 

 6:14,4  Folioblad (Lessebo Bikupa 1894). Rubrik mitt på sidan: »Le Vase de 

Benares. Le grand désordre; / Dagbok öfver ’Egendomliga 

Sammanträffanden.’». Sannolikt från slutet av mars 1896. (Återges som 

bild i textvolymen s. 343.) 

6:14,5  Folioblad (Lessebo Bikupa). Rubrik mitt på sidan: »Inferno: / III:». Text 

bl.a.: »Hatet. Sjelfförsvar: slapphet: pröfningar. / Hata det onda och dess 

representanter: David 139 Ps. 19 v. ’O Dieu, ne feras-tu pas mourir le 

méchant?’». Understrykningar med färgpennor. 

9:2,4  Folioblad (Lessebo Bikupa). »Träckhelveten.», med text bl.a.: »Dornach: 

Träckhelvete. [– – –] Orfila midt emot ett; ofvanpå ett; och utsigt öfver 150 

afträden.» 
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15:5,23  Folioblad (Lessebo Bikupa 1893). Rubrik: »Paris», utkast till en 

påtänkt självbiografisk skildring, sannolikt från januari–februari 1895.  

(Återges som bild i textvolymen s. 337.) (Utkastet återges även som 

bild nr 21 i SV 34, och knyts där till »Le Barbare à Paris» och en planerad 

tredje del av »Sensations Détraquées»; se SV 34, s. 375 ff. och 349.) 

Anteckningar och fragment 

6:14,1+8  Omslag folio (Manilla). På första sidan »Hades.» 

6:14,6  Folioblad (Lessebo Bikupa). »Inferno:», med text bl.a.: »Gentagelser = 

(B.L.) / Ödeläggelsen:». 

6:16,4  Folioblad (Lessebo Bikupa). Rubrik: »Mea Culpa.» 

9:2,2  2 folioblad (Lessebo Bikupa 1893), pag. 1–2. »Swedenborgs Helveten. / 

(Jfr: Klam i Dagboken.)» Utdrag ur verk av Swedenborg, Les Merveilles du 

Ciel et de l’Enfer [– – –], 1782, samt med noter och kommentarer av Sg. 

(Första bladet återges som bild i textvolymen s. 355.) 

9:2,5  8 folioblad (Lessebo Bikupa 1895), pag. α–δ. »Swedenborg:». Utdrag ur 

Swedenborgs Arcana Coelestia med Sgs kommentarer i marginalen. 

9:2,6  2 folioblad (Lessebo Bikupa 1893), pag. 1–2. »Swedenborg:». Utdrag ur 

bl.a. Arcana Coelestia och Swedenborgs drömmar 1744. 

9:7,12 Folioblad (Lessebo Bikupa 1894). »Les Origines de la Gynolatrie.» 

(Kan även knytas till vivisektionen »L’Homme à venir», se TK 34.) 

15:6,2  Omslag utan rubrik med bl.a. följande text: »Detta är trogna teckningar af 

tre sammanbakade halfbrända stenkol funna i cheminéen, Hotel Orfila, 

vårvintern 1896». (Återges som bild nr 30 i textvolymen.) 

15:6,3–6  4 lappar med teckningar av stenkol.  

(15:6,3–5 återges som bild nr 31–33 i textvolymen.) 

16:2,7  Lapp, blyertsteckning av Sg med texten: »N.A. Buffel / i Jardin / 

des Plantes.» (Återges som bild nr 42 i textvolymen.)  

16:2,8  Lapp, blyertsteckning av Sg föreställande en gam (utan text). 

(Återges som bild nr 43 i textvolymen.) Blyertsteckning av gam även 

på versosidan.  
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16:2,9  Lapp, blyertsteckning av Sg föreställande en gam, även på versosidan. 

16:2,10  Lapp, blyertsteckning av Sg föreställande en gam. 

16:2,14  Fotografi av stenformation markerad »I».  

16:2,15  Fotografi av stenformation markerad »II».  

(16:14–15 återges som bild nr 49 och 50 i textvolymen.) 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet  

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

 

Sida i SV Sida i MS 

  10      3 

  16    10 

  22    17 

  28    24 

  34    28 

  40    38 

  46    45 

  52    51 

  58    93 

  64  101 

  70  108 

  76  115 

  82  121 [122] 

  88  130 

  94  138 

100  145 

106  153 

112  161 

118  167 

124  175 

130  183 

136  192 

142  198 

148  206 

154  212 

160  220 

Sida i SV Sida i MS 

166  226 

172  234 

178  241 

184  248 

190  254 

196  262 

202  268 

208  275 

214  282 

220  289 

226  296 

232  302 

238  310 

244  318 

250  325 

256  332 

262  338 

268  345 

274  350 

280  361 

286  367 

292  376 

298  383 

304  391 

310  400 

 



 



 

INFERNO 

[den svenska översättningen] 
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Textläget 

Den första svenska upplagan (U 1) av Inferno utgavs den 1 november 1897 på 

Gernandts, en andra reviderad upplaga (U 2) utgavs senare samma månad. Eugène 

Fahlstedt översatte texten från Sgs franska originaltext. Han hade under arbetet 

korreponderat med Sg om enskilda textställen, men när U 1 utgavs var Sg – som inte 

haft möjlighet att läsa korrektur – mycket missnöjd. Sg beordrade därefter i brev till 

översättaren en rad ändringar (ca 30 st.), samt skickade sannolikt också ett korrigerat 

exemplar av U 1 (brev till Fahlstedt 3/11 1897). Sgs försenade textkontroll ledde en 

rad ändringar i U 2. Men textkontrollen var samtidigt snabb och ofullständig. Sg hade 

inte heller sin franska text tillgänglig och kunde därför inte upptäcka översättningsfel; 

han kom emellanåt inte ihåg den ursprungliga franska formuleringen (se vidare 

textvolymen s. 321 ff.). 

De tidigare tryckta kapitel som Sg monterat in i MS – tre kapitel från den första 

upplagan av Sylva Sylvarum (»Introduction», kap. I och IV) och sannolikt även 

tidskriftstrycket av artikeln »Études Funèbres» (La Revue des revues 15/7 1896; 

jfr ovan s. 17 ff.) – trycktes ej i den svenska utgåvan av Inferno. Sg instruerade per brev 

att dessa delar ej skulle medtagas i den svenska översättningen (brev till Gustaf af 

Geijerstam 25/6 1897; till E. Fahlstedt 5/7, 8/7 och 10/7 1897). Dessa kapitel återges 

ej i editionen i SV. 

I den första och andra svenska upplagan av Inferno (U 1 och U 2, 1897) ingick en 

bibliografi som var placerad efter romantextens slut. I ett brev till Gustaf af Geijerstam 

23/9 1897, dvs. drygt en månad innan Inferno gavs ut, bad Sg att bibliografin 

utelämnas, vilket alltså ej hörsammades. I SV återges bibliografin i textvolymens 

kommentar (s. 398 f.). 

När John Landquist gav ut Inferno i del 28 i Samlade Skrifter år 1914, hade han inte 

tillgång till Sgs MS, men kontrollerade Fahlstedts översättning med ledning av den 

(reviderade) franska första upplagan 1898. Landquist lokaliserade och korrigerade ett 

femtiotal felaktiga översättningar och tolkningar. Han förbättrade också texten stilistiskt 

på ett hundratal ställen. Samtidigt införde han nya avvikelser från texten i MS genom att 

förlita sig på den reviderade franska texten som i sin tur innehåller felläsningar och 

förvanskningar av MS (se textvolymen s. 324 ff.). 
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I Samlade Verk återges Fahlstedts översättning i U 2, men kraftigt reviderad. Alla Sgs 

ändringsförslag i bevarade brev har tillvaratagits (se nedan s. 41). Även andra ändringar 

i U 2, framför allt ordbyten för att undvika ljudupprepningar (ca 40 st.), har accepterats i 

Samlade Verk. Däremot avvisas typiska förlagsrättningar i U 2, såsom ändringar av 

interpunktion och stavning. Nedan (s. 32 ff.) förtecknas ändringar mellan U 1 och U 2, 

av vilka flertalet har införts i SV. Vidare har ett fåtal ändringar av Sgs hand i ett par 

bevarade exemplar av U 1 och U 2 beaktats (se nedan s. 42 ff.).  

En rad felaktiga eller inadekvata översättningar av Fahlstedt har korrigerats, men 

framför allt har översättningen förbättrats stilistiskt.Vid revideringen har också 

Landquists ändringar av Fahlstedts översättning beaktats. I genomsnitt har ett tjugotal 

ingrepp per trycksida företagits. Ordval och ordformer som strider mot Sgs normala 

språkbruk har justerats i begränsad omfattning med hjälp av de konkordanser och 

ordindex som ingår i Språkbanken (jfr textvolymen s. 324 f. där också ett par exempel 

på felöversättningar av Fahlstedt ges). 

Den svenska versionen av Inferno i Samlade Verk syftar till trohet mot Sgs språk och 

hans stilistiska intentioner i originalmanuskriptet, men det framträder inte som en 

översättning med vanliga skönlitterära anspråk. Den enhetlighet och tidston som finns i 

Fahlstedts översättning går delvis förlorad i och med att hans text har reviderats i SV. 

Översättningen har granskats av en rad experter. Förutom delredaktören Anne-Charlotte 

Gavel Adams och dåvarande huvudredaktören Lars Dahlbäck har framför allt följande 

personer bidragit: Stig Algott, C.G. Bjurström, Gunnar Brandell, Gunnel Engwall, Rune 

Helleday och Hans Levander (jfr textvolymen s. 325). 
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Upplagor på svenska 

1. Första upplagan (U 1) med titeln Inferno (231 s.; ca 14 × 11 cm) trycktes i 

Stockholm av Iduns Tryckeri Aktiebolag i 2150 ex. och utkom den 1 november 1897 på 

C. & E. Gernandts Förlags-Aktiebolag, Stockholm. Priset för boken var 4 kr. 

Översättning från det franska originalmanuskriptet av Eugène Fahlstedt. Texten 

korrekturlästes ej av Sg (se ovan). Sg arvoderades med 2000 kronor (förlagskontrakt, 

30 juni 1897, Bonniers förlagsarkiv).  

På omslaget och på titelsidan står tryckt, förutom bokens titel och författarens 

namn och »Stockholm / C. & E. Gernandts Förlags-Aktiebolag», även »Berlin / 

Georg Bondi». På motstående sida anges: »Alla rättigheter förbehållas författaren äfven 

i Frankrike.» 

Omslagets framsida är enkelt utformat med text i rött och svart (se dok. nr 37:1). Till 

originalupplagan finns två olika omslag – det finns även en variant tryckt på grågrönt 

papper (August Strindberg 150 år – 150 verk. Utställning 6–16 maj 1999, Bukowski-

Hörhammer, Helsingfors, 1999, s. 95).  

 

2. Andra upplagan (U 2) utkom i slutet av november 1897 på samma förlag (Gernandts) 

med samma titel, sidantal och format. Satsytan och radfallet är huvudsakligen desamma 

som i U 1, men det finns typografiska skillnader i bl.a. kapitelrubrikerna (dok. nr 37:2). 

Slutvinjetterna efter varje kapitel skiljer sig också åt från U 1. Upplagan trycktes i 

Stockholm av Central-Tryckeriet. U 2 trycktes i 1.000 ex. och Sg erhöll 500 kr i arvode 

(förlagskontrakt, 16 november 1897, Bonniers förlagsarkiv). Priset för boken var 4 kr. 

I denna upplaga infördes ett stort antal ändringar som Sg gav instruktioner om i brev 

och i ett korrekturexemplar (se nedan ss. 32–43).  

 

3. Tredje upplagan (U 3) med titeln Inferno utkom på Bonniers förlag 1911 (178 s.; 

ca 14 × 8 cm) och ingick i serien »August Strindbergs Mästerverk för 1 Krona 

volymen». (På titelsidan uppges oegentligt att detta är andra upplagan.) Omslagsbilden 

är gjord av Arthur Sjögren (se dok. nr 37:4). Inga ändringar av Sg infördes i denna 

upplaga. En ny tryckning utgavs 1912. 
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Ändringar i andra upplagan 

En noggrann jämförelse mellan U 1 och U 2 ger vid handen att över 300 ändringar har 

gjorts mellan de två upplagorna, både ordbyten (fler än 70 st.), omformuleringar (2), 

tillägg (10), uteslutningar (2), formändringar (ca 30), omkastad ordföljd (4), 

bokstavsändringar (85) och interpunktionsändringar (17), men också ändringar av 

slutvinjetter och dylikt. Sg beordrar eller diskuterar drygt 30 av ändringarna i breven till 

Fahlstedt (Gavel Adams 1983, ss. 7–10). Som nämnts ovan har många av ordbytena 

accepterats i SV, oavsett om Sg direkt har beordrat dem eller ej. Det har även 

tillkommit fel i U 2 som inte fanns i U 1 (t.ex. Återkommen / Aterkommen). 

Sg beordrade alltså i brev till översättaren en rad ändringar, samt skickade sannolikt 

också ett korrigerat exemplar av U 1 (jfr ovan s. 29). Sgs försenade textkontroll ledde en 

rad ändringar i U 2. Vid de ändringar i förteckningen som Sg beordrade eller 

diskuterade i brev ges inom hakparentes hänvisning till sida i Brev 12 där Sgs förslag 

och kommentarer återfinns. De av Sg i brev begärda ändringarna diskuteras vidare i ett 

särskilt avsnitt nedan s. 41. 

Som nämnts ovan har översättningen inte sällan ytterligare reviderats i SV, varför 

formerna från U 2 har ändrats. 

I förteckningen nedan upptas inte flertalet smärre skillnader i stavning eller banala 

bokstavsskillnader som inte har någon betydelse för textetableringen i SV (exempel:  

der / där, derpå / därpå).  

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

därefter U 2. 

 

    5:23 /   15:  9 mispeln / misteln [Brev 12, s. 210] 

  11:  5 /   21:22 återstoderna / återstoden 

  13:11 /   25:  1 vänta och / vänta, och 

  13:21 /   25:12 tjufvarna / tjufvarne 

  15:  2 /   27:  2 Rue de Bandy / Rue de Bondy [Brev 12, s. 198] 

  19:  9 /   31:27 vinterqvällarna / vinterkvällarne 

  19:18 /   33:  7 en makt, som tuktar / en makt, hvilken tuktar 

  20:  3 /   33:13 ej förr varit mäktig. / ej förr varit mäktig af. 
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  21:  3 /   35:  4 oförneklig / oförneklig. 

  22:  4 /   35:23 art, som / art som 

  27:23 /   43:33 artistflicka / artistnymf 

  29:21 /   47:  6 ert bekymmerfritt lif / ett lif utan bekymmer 

  30:18 /   47:27 kyrkan prydd med grönt / kyrkan, prydd med grönt 

  31:  7 /   49:  3 grafvårdarna / grafvårdarne 

  32:  1 /   51:  2 [kapitelrubrik saknas] / Det återvunna paradiset. 

  33:14 /   51:33 de känslor som uppstå / de känslor, som uppstå 

  38:16 /   59:25 kvinno – eller barnhänder / kvinno- eller – barnhänder 

  41:11 /   63:23 ord litade / ord, litade 

  41:12 /   63:24 nytta som / nytta, som 

  43:  8 /   65:25 för mig, som / för mig som 

  43:14 /   67:  2 midtför / midt för 

  45:16 /   69:16 bevarar med flit / fasthåller med flit 

  47:  7 /   71:20 sparfvarna / sparfvarne 

  47:  9 /   71:23 Sparfvarna / Sparfvarne 

  47:13 /   71:29 dvärgarna / dvärgarne 

  48:14 /   73:17 falskspelarna / falskspelarne 

  48:16 /   73:18 vanliga korkade dödliga / vanliga inskränkta dödliga [Brev 12, s. 221] 

  48:19 /   73:22 då jag återkom efter / då jag återvändt efter 

  48:19 /   73:22 morgonpromenad satt / morgonpromenad, satt 

  51:13 /   77:14 »Hela Paris» / »Tout-Paris» [Brev 12, s. 199]  

  52:11 /   77:35 inväntade / inväntar 

  52:22 /   79:  8 om Seinen / om Seine 

  53:21 /   79:31 ansigtsuttryck / ansigtsuttryck. 

  56:14 /   83:24 oss. att / oss, att 

  56:15 /   83:25 sade hvarandra farväl / bjödo hvarandra farväl 

  58:22 /   87:  7 göra värdig / göra förtjent af 

  61:17 /   89:24 storartad verkan / storartad effekt 

  63:  4 /   93:  1 Ehuru van iakttagare / Ehuru en van iakttagare 

  63:19 /   93:15 delarna / delarne 

  67:10 /   99:  2 intriger som / intriger, som 



– TK 37 – 

 34 

  67:14 /   99:  6 Nu då / Nu, då 

  68:  1 /   99:17 att / atr [tryckfel] 

  69:  6 / 101:  9 artigheter alltför / artigheter, alltför 

  69:10 / 101:13 – För att mörda mig! / – För att mörda mig? 

  70:  4 / 101:32 terrassen. / terrassen, 

  70:16 / 103:  6 af Popoffsky / af ryssen 

  71:11 / 103:24 min fiende / min ovän 

  71:12 / 103:25 svartkonstens medel / svarta magiens medel 

  73:  3 / 105:22 näpet / öfverljudt [Brev 12, s. 194] 

  73:10 / 105:30 som makterna / som om makterna 

  73:15 / 105:35 alla stolar äro upptagna / ingen stol finns ledig 

  73:18 / 107:  3 ledig / tom 

  74:  8 / 107:17 fan / hin onde 

  74:19 / 107:29 fan / hin onde 

  74:19 / 107:29 hvad nu? / hvad nu då? 

  75:20 / 109:16 ammoniumsulfat / svafvelammonium [Brev 12, ss. 194, 198] 

  76:  8 / 109:29 hredvid / bredvid 

  79:  7 / 113:28 förvånar mig fastän / förvånar mig, fastän 

  79:18 / 115:  1 Sainte-Germaine des Prês / Saint-Germain des Prés [Brev 12, s. 198] 

  81:16 / 117:11 valet, lagern eller vällusten / valet: lagern eller vällusten 

  82:  3 / 117:20 i teckning och färg / i konturer och färg 

  83:  9 / 119:14 på aftonen läser / på aftonen, läser 

  83:13 / 119:18 tänka att / tänka, att 

  83:13 / 119:18 detta skoj / denna mystifikation [Brev 12, ss. 194 och 221]  

  83:13 / 119:18 eller snarare hexeri / eller kanske rättare sagdt detta hexeri 

  84:  5 / 119:34 regndropparna / regndropparne 

  85:  7 / 121:23 emellan soplåren och / mellan soplåren och 

  85:18 / 121:35 som äro notoriska pederaster / kända såsom perverta herrar  

[Brev 12, s. 221; Sg vill ha ordet »pervers»] [jfr nedan 230:6] 

  86:  6 / 123:  8 som upplyfte mitt hjerta / som äcklade mig [Brev 12, s. 198] 

  86:  7 / 123:  9 vrede hos mig / min vrede 

  87:13 / 125:  2 denne okände / den okände  
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  88:17 / 125:32 hypostatiskt som / hypostatiskt, som 

  88:16 / 125:30 personer, som / personer, hvilka 

  89:23 / 127:24 hand, som / hand, hvilken 

  90:  1 / 127:25 berättar jag honom / berättar jag för honom 

  93:  1 / 131:19 Juli-hettan / julihettan 

  94:  7 / 133:14 fortfar / fortfor 

  97:14 / 137:21 vågar / törs 

  98:  3 / 137:35 alltmera / allt mera 

100:13 / 151:13 inhägnad, Noaks ark, / inhägnad. Noaks ark, 

100:16 / 151:17 skaparen. / skaparen 

102:22 / 143:33 Julinatt / julinatt 

103:  7 / 145:  5 spelet: / spelet; 

104:20 / 147:10 trädgård vädrar / trädgård, vädrar 

105:15 / 147:31 mig att / mig, att 

107:  8 / 151:  1 en dörr slås igen / en dörr smälles igen 

108:  2 / 151:15 rum vägledd / rum, vägledd 

108:16 / 151:30 mig så att / mig, så att 

108:18 / 151:31 Julibrisen / julibrisen 

109:  1 / 153:  1 Försynen som / Försynen, som 

109:  2 / 153:  2 lifvet packar jag / lifvet, hopsamlar jag 

109:  6 / 153:  6 hotellvärdinnan håller / hotellvärdinnan, håller 

109:  7 / 153:  7 henne som / henne, hvilken 

109:14 / 153:14 uppför orkidé-stadens kulle / uppför kullen till orkidévillan 

[Brev 12, s. 195]  

112:21 / 157:28 öfverkand / öfverhand 

112:22 / 157:29 mig så att / mig, så att 

113:  7 / 157:38 som knappt smakat något vin / som ej druckit mig rusig  

[Brev 12, s. 195]  

115:13 / 161:20 lurendrejarnäste / lurendrejarenäste 

117:13 / 163:33 hufvud gick / hufvud, gick 

117:23 / 165:  7 Pressen i tryckeriet / – Pressen i tryckeriet 

118:11 / 165:18 taggarnes gissel / taggarnas gissel 
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118:19 / 165:27 besynnerligt att / besynnerligt, att 

120:12 / 167:27 sig, Verldsbankrutt, / sig. Verldsbankrutt 

121:12 / 169:13 – Håll! / – Stopp! [Brev 12, s. 195] 

122:  6 / 168:28 Rydbergs Germaniska mytologi /  

Rydbergs germaniska mytologi  

123:  7 / 171:19 verkligheten / realiteten 

123:15 / 171:28 och lexar upp mig: / och lexar upp mig. 

123:23 / 171:35 – Man betalar bra där! / Man betalar bra där! 

124:  6 / 173:  4 för det; han har / för det! han har 

124:  9 / 173:  7 ödet som / ödet, som 

125:  5 / 173:24 en flock hackspettar / en flock skator [Brev 12, s. 210] 

125:13 / 175:  2 jag väcktes ur en svimning / jag väcktes ur en slummer  

[Brev 12, s. 195]  

125:22 / 175:11 upptäcker att / upptäcker, att 

125:23 / 175:12 guldsyntes så att / guldsyntes, så att 

127:14 / 177:12 tankarne / tankarna 

127:15 / 177:13 vänta, och / vänta och 

127:17 / 177:16 detta nattliga besök / detta sena besök 

127:18 / 177:16 svimningsanfallen / de nattliga anfallen [Brev 12, s. 195]  

128:10 / 177:33 gå dit, i alla fall / gå dit i alla fall 

129:  4 / 179:11 händelser så fasaväckande / händelser, så fasaväckande 

129:  7 / 179:14 Sålunda när / Sålunda, när 

129:  7 / 179:14 hem igen återväcks / hem igen, återväcks 

129:12 / 179:19 träets flaskformiga fibrer / träets flockiga, molnliknande fibrer 

[Brev 12, s. 210] 

129:14 / 179:21 ryggen till. Pan / ryggen till, Pan 

129:15 / 179:22 person sådan / person, sådan 

130:  6 / 181:  4 veta att jag / veta, att jag 

131:  8 / 181:27 därå / derå  

132:19 / 183:26 O hur säll är den man som Gud agar! /  

O hur lycklig är den man som Gud straffar! 

132:20 / 183:27 Säll; / Lycklig; 
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133:  7 / 185:  4 O hur säll är den man, som Gud agar! /  

O hur lycklig är den man, som Gud straffar! 

137:19 / 191:25 himlainnevånarnas / himlainnevånarnes 

138:16 / 193:10 brott som / brott, som 

139:19 / 195:  2 utfärdat en utdrifningsorder mot mig /  

gifvit order om min utdrifning 

139:21 / 195:  3 göra sin dotter arflös / göra min dotter arflös 

141:22 / 197:13 uppskjuta flyttningen / förhala flyttningen 

142:11 / 197:24 Återkommen / Aterkommen 

143:  3 / 199:  7 har en cyklon förhärjat Paris, / har en cyklon farit fram i Paris 

146:22 / 205:  9 faktum, det enda / faktum; det enda 

149:  1 / 207:20 den fuktiga och mörka vägen / den fuktiga och mörka stigen 

149:15 / 207:35 omöjligheter» intränger / omöjligheter», intränger 

149:22 / 209:  6 Mjölnarpojkarne / Mjölnarpojkarna 

155:  1 / 215:22 Denna plötsliga förändring / Denna plötsliga omkastning 

155:  5 / 215:25 berättar man att / berättar man, att 

155:  8 / 215:28 magen och / magen, och 

155:23 / 217:11 förfaringssätt som / förfaringssätt, som 

156:11 / 217:23 börja mala / började mala 

156:18 / 217:31 det stora rummet / den stora kammaren 

157:  4 / 219:  4 osäkert; sängen / osäkert, sängen 

157:  6 / 219:  6 trångt så / trångt, så 

157:11 / 219:11 kryddkrämaren. / kryddkrämaren 

157:16 / 219:17 min styfmor / min svärmor [Brev 12, s. 195]  

160:  5 / 223:  8 svendom / oförderfvad [Brev 12, s. 194]  

160:10 / 223:13 demonen, som / demonen, hvilken 

160:11 / 223:14 åskådarne / åskådarna 

160:13 / 223:16 öfvertygelse att / öfvertygelse, att 

161:12 / 225:  3 Rosenrummet ställes / Rosenrummet ställdes 

161:12 / 225:  3 disposition, men, gode gud / disposition, men gode gud 

161:19 / 225:11 oaktadt alla bemödanden / oaktadt alla mina bemödanden 

167:  2 / 233:11 alltemellanåt / allt emellanåt 
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168:17 / 235:16 hvilar tung på deig / hvilar tungt på dig 

168:22 / 235:21 arbeten inbillar / arbeten, inbillar 

171:  3 / 237:36 sex finnes / sex, finnes 

174:  2 / 243:  2 tvinga mig / tvingar mig 

175:  5 / 243:30 den där aftonen då / i afse, då [Brev 12, s. 198] 

175:10 / 243:36 jag står upp / jag stiger upp 

176:  4 / 245:16 roll) … / roll …) 

179:  3 / 249:14 ogild.» / ogild». 

182:15 / 255:  1 middagsborde / middagsbordet 

185:11 / 257:30 Säg och / Säg, och 

186:  6 / 259:  7 fördömd! / fördömd. 

188:12 / 263:  1 ryssarne / ryssarna 

189:12 / 263:24 icke hvarför / icke, hvarför 

190:  4 / 265:  2 honom! Se / honom: Se 

190:11 / 265:10 se att / se, att 

190:15 / 265:14 – Hur är det med henne då? / – Hur beter hon sig då? 

191:  9 / 265:32 hennes aflidne gemål / hennes aflidne make 

192:  9 / 267:19 finner jag / hittar jag 

192:10 / 267:19 böjer mig ned för att / böjer mig för att 

192:16 / 267:26 litet! / litet? 

193:12 / 269:12 klättrar / klättrade 

194:18 / 271:  1 olycklig / lycklig [Brev 12, s. 198] 

196:  5 / 271:32 ett förloradt paradis / ett mistadt paradis 

197:14 / 273:30 denna helvetesstank! / denna stank från helvetet! 

198:  7 / 275:  7 pectoris: / pectoris; 

199:  5 / 275:22 Alltså / Således 

199:  8 / 275:25 Alltså / Således 

201:23 / 279:22 som kallades / som kallade sig 

202:  2 / 279:24 deras lösen / dess lösen 

202:10 / 279:32 franciskanermunkarnes / franciskanermunkarnas 

204:  3 / 281:29 sitt öde / dess öde 

204:22 / 283:16 en förlorad son / ett underbarn [Brev 12, s. 194, jfr s. 192]  
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205:  1 / 283:  18 upp / opp 

206:  3 / 285:  3 Balzar / Balzac [Brev 12, s. 194] 

207:10 / 285:28 dessa två  sista år / dessa sista två år 

208:  1 / 287:16 jordinnevånarna / jordinnevånarne 

210:  2 / 289:29 Théâtre Français’ mästare och doyen /  

franska scenens mästare och nestor [Brev 12, s. 213] 

210:  4 / 289:31 menniskoansigte? / människoansigte! 

213:  7 / 293:22 och låter mig stå där / och låten mig stå där 

213:12 / 293:28 genom erfarenheter ernå det / genom erfarenheter nå fram till det 

214:  2 / 295:10 en omätlig humbug / en omätlig drift 

215:20 / 297:19 gruppvis. / gruppvis? 

216:  6 / 297:26 själ, när / själ när 

216:12 / 297:31 säll / lycklig 

216:15 / 299:  3 säll / lycklig 

217:23 / 299:32 en gränslös långmodighet / ett gränslöst långmod 

218:19 / 301:18 Själarne / Själarna 

221:19 / 305:  8 bot. / bot och bättring. 

212:22 / 305:12 den osynlige och / den osynlige, och 

221:19 / 305:  7 en gammal svinpels / ett gammalt svin [Brev 12, s. 198] 

222:  1 / 305:14 menar. och / menar, och 

224:22 / 309:10 devient un mage / devient mage 

225:18 / 309:30 till fyllest / tillfyllest 

227:  2 / 313:  2 Jag hade afslutat / Jag har afslutat 

227:  2 / 313:  2 Hvilken humbug, hvilken bedröflig humbug är lifvet! /  

Hvilket skämt är ändå lifvet, hvilket bedröfligt skämt som ger 

sig ut för allvar! [Brev 12, ss. 194, 199, 220]  

227:13 / 313:14 Och den profet, som låtit sig besvikas att svara ett ord, 

den profeten skall jag, Herren, besvika, och utsträcka / 

Och om denne profet låter narra sig att tala, så är det jag, 

den Evige, som narrat denne profeten, och jag skall utsträcka 

[Brev 12, s. 221]  
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228:  6 / 313:23 pratmakare / driftkucku  

[Brev 12, s. 220 »Obs! Icke driftkucku! (Jag återtar.)»;  

jfr brev till Fahlstedt 10/7 1897 (Brev 12, s. 123) »Drifkucku»; 

U 2 har »driftkucku»]  

228:  6 / 313:24 har besvikit / har narrat 

228:  7 / 313:24 pratmakare / driftkucku [Brev 12, s. 220; jfr ovan 228:6] 

228:  7 / 313:25 att utsäga ord / att tala 

228:11 / 313:28 humbug! / ett skämt hvilket ger sig ut för allvar!  

[Brev 12, ss. 194 och 220] 

228:15 / 315:  3 (editionen på vers) / (edition på vers) 

230:  6 / 317:  4 [saknas] / Tryckfel: Sid 85, rad 6 nedifrån står perverta läs perversa. 

231: 10 / 398:22 L’Initiation, Revue / L’Initiation: Revue 
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Ändringar i andra upplagan beordrade av Strindberg i brev 

Som nämnts var Sg mycket missnöjd med Fahlsteds översättning (se ovan s. 29). 

I några brev och på brevkort till Fahlstedt i november 1897 redogjorde Sg för de 

ändringar han ansåg nödvändiga i en andra upplaga. Han skickade troligen också ett 

korrigerat exemplar av U 1 (brev till Fahlstedt 3/11 1897). Samtliga förslag tycks ha 

införts i U 2, utom en del korrigeringar i brevet 22/11 1897 som torde ha kommit för 

sent – de första arken torde redan ha tryckts (se Eklunds kommentarer i Brev 12, 

s. 222). Samtidigt krävde Sg ändring av korrekt översatta textställen på grund av att han 

inte mindes sin ursprungliga franska formulering. Han avlägsnade därmed texten från 

det franska originalet (några exempel ges i textvolymen s. 322 ff.). 

Sgs meddelanden till Fahlstedt är daterade 3/11, 3/11, 4/11, 5/11, 14/11 och 22/11 

1897 (Brev 12, ss. 193–211, 220–222). Sg gav också några mer öppna instruktioner: 

»Men det finns tautofonier, likaljudande ord i två rader efter andra, och det är ledsamt, 

ty det är nybörjare. Dem får Du leta sjelf. Och det finnes sönderbrutna satser utan 

mening. Dem ser Du nog!» (3/11; jfr bl.a. instruktionerna inför översättningen 8/7 

1897). Sg kommenterade också textställen i brev till Gustaf af Geijerstam 15/11 1897 

(Brev 12, s. 212 f.).  

Se vidare textvolymen s. 322 ff. 
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Strindbergs efterhandsändringar i två exemplar  
av första respektive andra upplagan  

Två exemplar med efterhandsändringar av Sgs hand är kända, ett av U 1 och ett av U 2. 

Sgs ändringar förtecknas nedan.  

SV har inte alltid infört den form som Sg begärt i ändringsexemplaren. Som nämnts 

har översättningen inte sällan ytterligare reviderats i SV, varför formerna från U 1 och 

U 2 har ändrats. Hänvisningarna till SV måste därför ofta bli ungefärliga; lokaliserings-

ord anges ej. 

Exemplar 1: ett dedikationsexemplar av U 1 

Ett dedikationsexemplar av U 1 med ändringar av Sg ägs sedan 1989 av Anders 

Larsson, Göteborg. Kopior på ändringssidorna finns på KB.  

Exemplaret är dedikerat till Waldemar Bülow med följande text med blå penna på 

smutstitelsidan: »Till Waldemar Bülow / från / Vännen / Författaren.» Sg har i detta 

exemplar gjort ändringar eller markeringar på 14 sidor med blyerts. 

Sid- och radhänvisning ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 1. 

 

  27:  3 /   15 Rue de Bandy ä t Rue de Bondy 

  69:14 /   45 att vara arbetad af sten ä t att vara arbetad af sten  

[Sg har i högra marginalen gjort en vågrätt streck vid denna rad; 

antingen vill han utesluta det strukna ordet eller påkalla 

uppmärksamhet om översättningen är skev] 

  90:  2 /   61 Minnsann en riktig ritakademi! ä t Minsann en riktig antik! 

109:16 /   75 ammoniumsulfat ä t ammoniumsulfit 

115:  1 /   79 Sainte-Germaine des Près ä t Sainte-Germain de Prés 

[accentfel i »Prés», med rätta bokstaven i marginalen; Sg har också 

markerat sista bokstaven i andra och tredje ordet, men torde ha menat 

att stryka den felaktiga avslutande bokstaven -e i »Sainte-Germaine»] 

123:  8 /   86 som upplyfte mitt hjerta ä t som äcklade [jfr U 2: »som äcklade mig»] 

159:  1 / 113 de tre sista åren ä t de sista månaderna 
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171:19 / 123 Och i sjelfva verket bekräftar verkligheten  

[Sg har strukit under orden »verket» och »verkligheten» samt gjort 

ett streck i högermarginalen; torde markera en oönskad upprepning] 

243:30 / 175 den där aftonen ä t denna aftonen då  

271:  1 / 194 nog olycklig för att ä t nog lycklig för att 

279:12 / 201 Det är med ett ord den mest illa valda plats för en vistelse i lugn och ro; 

det är helvetet, men konstrueradt med en mästerlig följdriktighet och en 

gudomlig sinnrikhet.  

[Sg har markerat två rader (från »illa valda» till »en gudomlig sinn-») 

med ett vertikalt streck i högermarginalen] 

283:16 / 204 en förlorad son ä t underbarn 

285:  3 / 206 Balzar ä t Balzac 

299:27 / 217 Jag vänjer mig vid att tänka idel godt om mina vänner; jag anför- 

tror dem mina hemligheter, mina pengar; och jag blir bedragen. Då jag  

förtörnas öfver en trolöshet, är det alltid jag som får uppbära straffet. 

[Sg har markerat en rad (från »[anför-]tror dem mina» till »Då jag») med 

ett vertikalt streck i högermarginalen] 

Exemplar 2 

Ett ändringsexemplar av U 2 av Inferno finns på Strindbergsmuseet i Stockholm 

(bok nr 3054 i Sgs efterlämnade bibliotek; ändringssidorna finns tillgängliga i 

Strindbergsmuseets databas över Sgs anteckningar i böckerna).  

Sg har i detta sitt egna exemplar gjort ändringar och markeringar med blyerts på 11 

sidor. 

Sid- och radhänvisning ges till SV, därefter ges sidhänvisning till U 2. 

 

  59:18 /   38 Dröm om min sinnesrörelse ä t Döm om min sinnesrörelse  

  75:  2 /   49 friska upp vår tynande sällskaplighet ä t  

friska upp vårt tynande sällskapslif 

  85:10 /   57 ha egt rum ä t har egt rum 

  91:  2 /   61 en riktig ritakademi! ä t en riktig antik! 
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117:  5 /   81   en dröm jag hade den 13 Maj ä t en dröm jag hade den 14 Maj 

121:35 /   85 kända såsom perverta herrar ä t kända såsom perversa herrar 

139:  9 /   98 ett vredgad Försyn ä t en vredgad Försyn 

163:34 / 117 en ofantlig brynja ä t  en ofantlig brynja  

[Sg har i högra marginalen gjort en vågrätt streck vid denna rad; 

sannolikt ett ifrågasättande av ordvalet]  

175:24 / 126 hans ansiket ä t hans ansikte 

285:  5 / 206 Emanuel Swedenborg medelst sin »Séraphita», hade han lärt  

[anteckning i marginalen:] s. 58 

[hänvisningen går till ett textställe om Balzacs roman »Séraphita»;  

i SV s. 87] 

317:  4 / 230 Tryckfel: Sid 85, rad 6 nedifrån står perverta läs perversa 

[Sg har gjort en bock till höger om raden] 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till  
andra upplagan 1897 

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

 

Sida i SV Sida i U 2 

    9      1 

  15      5 

  21    10 

  27    14 

  33    19 

  39    24 

  45    28 

  51    32 

  57    36 

  63    40 

  69    45 

  75    49 

  81    54 

  87    58 

  93    63 

  99    67 

105    71 

111    76 

117    81 

123    85 

129    90 

135    95 

141  100 

147  104 

153  109 

159  113 

165  117 

171  122 

177  127 

183  131 

189  135 

195  139 

201  144 

207  148 

213  152 

219  157 

225  161 

231  165 

237  169 

243  174 

249  178 

255  182 

261  187 

267  191 

273  196 

279  279 

285  206 

291  210 

297  215 

303  220 

309  224 

315  228



 



 

TEXTER I KOMMENTAREN 
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Ett förkastat första kapitel till romanen 

I textvolymen återges ett manuskriptfragment på 11 sidor med titeln »Inferno» och 

med initialerna »A.M.D.G» på den opaginerade titelsidan (KB, SgA 4; köpt 1/10 1917). 

Fragmentet tolkas som ett påbörjat första kapitel till Inferno och kan sannolikt dateras 

till 1/3 1897. Texten kommenteras samt återges på franska och i en svensk översättning 

av Hans Levander (textvolymen s. 371–377; texten kommenteras även s. 351 och första 

sidan i MS återges s. 352). 

Manuskriptet består av 6 blad, paginerade 1–11, samt en titelsida. Papperet är 

Lessebo Bikupa No 2 med årtalet 1893 i vattenmärket; samma som de första läggen av 

MS till Inferno. Sidorna är försedda med ramar, på liknade sätt som MS till Inferno. 

Texten är skriven på franska med bläck.  

 

I textvolymen (s. 371) sägs att texten i SV »återges diplomatariskt», dvs. utan ändringar, 

men det är inte helt korrekt. Följande utgivarändring har gjorts i Sgs text.   

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

sidhänvisning till MS.  

 

374:  4 / 4 divorçée / divorcée 
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Mottot i den franska förstaupplagan 

Mottot i den franska upplagan av Inferno (1898) återges i textvolymens kommentar, 

på franska och i svensk översättning av Ann-Charlotte Gavel Adams (s. 378 f.). 

Originalmanuskriptet till mottot var ej tillgängligt vid textetableringen, varför texten 

återges efter den första franska upplagan 1898.  

Sgs originalmanuskript till mottot har sedermera dykt upp (se ovan s. 13). Endast tre 

skillnader föreligger mellan originalmanuskriptet och den text som tycktes i den första 

franska upplagan (s. 13): 

SV sida:rad Sgs MS upplagan 1898   

378:26 prevenue prévenue 

378:31 aussi-tôt aussitôt 

379:  5 Saint-Martin. SAINT MARTIN.  

Texten är skriven med bläck och tre versaler är ifyllda med färgpenna: den första 

bokstaven i mottot (I) med lila penna och initialerna i Saint-Martin med röd penna. 
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Mysteriespelet i den franska förstaupplagan 

I den franska upplagan av Inferno (1898) föregås romantexten av ett mysteriespel, 

»De Creatione et Sententia vera Mundi» (se textvol. ss. 380–397). Manuskriptet till 

mysteriespelet förvaras tillsammans med originalmanuskriptet till den franska texten 

i Göteborgs universitetsbibliotek (se ovan »Beskrivning av originalmanuskriptet»). 

Texten återges i textvolymen i det närmaste diplomatariskt. Dock har typografin 

lagts nära den standardiserade typografin för dramer i SV.  

Den svenska översättningen är utförd av Hans Levander. 
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Bibliografin i de första svenska upplagorna 

I den första och andra svenska upplagan av Inferno (U 1 och U 2, 1897) ingick en 

bibliografi som var placerad efter romantextens slut. I ett brev till Gustaf af Geijerstam 

23/9 1897, dvs. drygt en månad innan Inferno gavs ut, ber Sg att bibliografin utelämnas, 

vilket alltså ej hörsammades. I SV återges bibliografin i textvolymens kommentar 

(s. 398 f.).  

Originalmanuskript till bibliografin saknas, varför bibligrafin återges efter U 1. 

Den enda skillnaden mellan U 1 och U 2 vad gäller bibliografin är att ett kommatecken, 

av allt att döma av misstag, ändras till ett kolon i U 2. 

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

 

398:22 L’Initiation, Revue / L’Initiation: Revue 

 



 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

Vid den andra tryckningen av textvolymen 2009 avfotograferades inlagan; inga 

ändringar gjordes. Följande ändringar kommer att införas i en eventuell ny tryckning.  

Texten 

   skall ändras till: 

146:  4 Bernadin de Saint-Pierre Bernardin de Saint-Pierre 

147:  4 Geoffroy Saint-Hillaire Geoffroy Saint-Hilaire 

152:30 évènéments événéments  

Kommentarer 

   skall ändras till: 

339:10 Allan Österling  Allan Österlind 

341:  5 I den franska broschyren  I den franska broschyren 

 ingick även en inledning,  ingick även en inledning, 

 »Introduction», och en  »Introduction», två kapitel  

 efterskrift, »Ad Zoïlum». och en efterskrift, »Ad Zoïlum»  

   (jfr SV 35, s. 522 f.). 

351:25 KB SgNM A 4 KB, SgA 4 

352:  1 KB SgNM A 4 KB, SgA 4 

359:11 Hedlund besvärades Hedberg besvärades 

371:  7 SgNM A4 SgA 4 

371:24 återges diplomatariskt återges i stort sett diplomatariskt 

410:17 svensken Knut Nilsson svensken Per Lamm 

430:24 känd för sina noveller känd för sina berättelser 

440:21 syftar på staden Lund syftar på staden Malmö 

426:  4 Geoffroy Saint-Hillaire Geoffroy Saint-Hilaire 

426:  4 Étienne Geoffroy Saint-Hillaire Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 

442:25 anspelar på Matteus 13:29–30 anspelar på Matteus 13:24–30  
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443:30 A.J. Pernettys A.J. Pernetys 

443:38 Pernetty Pernety 

444:  2 Pernetty Pernety 

444:  4  Pernetty Pernety 

444:  6  Pernetty Pernety 

451:17 (1 Mosebok 1–9) (1 Mosebok 11:1–9) 

bild nr 3 (Friedrich Buchmayrs samling,  (Familienarchiv Weyr, 

 Linz, Österrike) Villach, Österrike) 

bild nr 42 KB SgNM 16,7 KB SgNM 16:2,7 

bild nr 43 KB SgNM 16,8 KB SgNM 16:2,8 

 

En lång rad apostrofer återges med fel tecken, [ ' ] i stället för [ ’ ]. Några av dessa 

förekomster förtecknas nedan. 

 
  skall ändras till: 

  37:32 L'Hyperchimie  L’Hyperchimie  

  39:11 d'Assas  d’Assas 

  85:36 L'Extériorisation  L’Extériorisation 

110:11 avenue de l'Observatoire avenue de l’Observatoire 

137:  8 d'Assas  d’Assas 

139:13 d'Assas  d’Assas 

179:27 L'Initiation  L’Initiation 

247:38 L'Initiation  L’Initiation 

309:  6 L'Éclair  L’Éclair 

315:34 d'un  d’un 

 



 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 37:1. Omslaget till den första svenska upplagan av Inferno som utgavs på 

Gernandts 1897. 

Dok. nr 37:2. Den andra svenska upplagan av Inferno som, med införda rättelser av 

Strindberg, utgavs på Gernandts 1897. 

Dok. nr 37:3. Den första franska upplagan av Inferno som utgavs på Mercure de 

France 1898 (andra tryckningen samma år). 

Dok. nr 37:4. Arthur Sjögrens omslag till billighetsutgåvan av Inferno på Bonniers 

1911, i serien »August Strindbergs Mästerverk för 1 Krona volymen». 

På titelsidan uppges oegentligt att detta är andra upplagan. 

(Reproduktion: Strindbergsmuseet.) 

 





Dok. nr 37:1. Omslaget till den första svenska upplagan av Inferno som utgavs på 
Gernandts 1897.



Dok. nr 37:2. Den andra svenska upplagan av Inferno som, med införda rättelser av 
Strindberg, utgavs på Gernandts 1897.































































































































































































































































Dok. nr 37:3. Den första franska upplagan av Inferno som utgavs på Mercure de France 
1898 (andra tryckningen samma år). 

























































































































































































































































































































Dok. nr 37:4. Arthur Sjögrens omslag till billighetsutgåvan av Inferno på Bonniers 1911, 
i serien »August Strindbergs Mästerverk för 1 Krona volymen». På titelsidan uppges 
oegentligt att detta är andra upplagan. (Reproduktion: Strindbergsmuseet.)
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