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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 39, Till Damaskus. 

Textvolymen, som utkom 1991, redigerades av Gunnar Ollén. Han färdigställde 

1992 en textkritisk kommentar som har granskats och reviderats av framför allt 

Camilla Kretz. Den textkritiska kommentaren har slutredigerats 2013 av Camilla Kretz 

och Per Stam. 

 

Inga s.k. utgivarändringar har gjorts i Till Damaskus. Andra delen varför avdelningen 

»Utgivarens egna ändringar» har utgått ur kommentaren till detta skådespel. 

I avdelningen »Förarbeten» i respektive kommentar markerar »[grek.]» följt av enkla 

anföringstecken transkribering till svenska av efterföljande ord som Sg (vanligen av 

diskretionsskäl) har skrivit med grekiska bokstäver, t.ex. »[grek.] ’Anna’ vill skiljas». 

I förteckningarna över Sgs ändringar i originalmanuskriptet återges replikrubriker 

(rollnamn), som i MS är skrivna med gemener, med versaler. Radkliv mellan 

replikrubrik och replik etc. markeras ej i dessa förteckningar. 

Redogörelsen för förarbetena till de olika delarna kompletteras av Barbro Ståhle 

Sjönells Katalog över »Gröna Säcken». Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. 

biblioteket SgNM 1–9 (1991); i registret till denna katalog (s. 349) listas ytterligare 

»anteckningar» (t.ex. SgNM 6:16,6) eller blad med »osäker anknytning» till Till 

Damaskus (t.ex. 9:5,5) som inte registreras i denna kommentar. 

I beskrivningen av förarbeten anges understruken text med kursiv stil oavsett vilken 

penna som Sg använt. 



 

 



 

 

TILL DAMASKUS 

FÖRSTA DELEN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Till Damaskus. Första 

delen i SV. Första upplagan (1898) och andra upplagan (1904) har använts som 

komplementtexter.  

Två exemplar av andra upplagan med ändringar av Sg har bevarats, men dessa har 

inte påverkat etableringen av texten i SV. Ändringarna torde ha gjorts av Sg våren 1908 

med tanke på ett framförande av Damaskus-trilogin på Intima Teatern. Exemplaren och 

ändringarna beskrivs nedan s. 26 ff. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Till / Damaskus» finns på Kungliga Biblioteket 

i Stockholm (signum V.p. 241a:1). MS saknar märken efter sättare och fungerade inte 

som tryckmanuskript. Vid tryckningen av den första upplagan användes en numera 

förkommen avskrift av MS (jfr »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 426).  

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Till Damaskus / Första delen (192 s., 13,5 × 11 cm) 

trycktes 1898 i Stockholm av Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag och utgavs av C. & E. 

Gernandts Förlags-Aktiebolag i Stockholm i ett band tillsammans med Till Damaskus. 

Andra delen under perioden 20–26/10 1898 (dok. nr 39:24).  

Sg har läst korrektur och därvid gjort vissa ändringar (brev till Emil Kléen 9/10 och 

Gustaf af Geijerstam 2/11 1898; se »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 437 f.). 

 

Andra upplagan (U 2) med titeln Till Damaskus / Första delen trycktes 1904 och utgavs 

först i häftesform under perioden 7–26/3 1904 av Hugo Gebers förlag. Den ingår i 

Samlade Dramatiska Arbeten 1:3 (Romantiska dramer, 3), i bokupplagan band III, 

ss. 69–161 (se presentationen av SDA i början av sviten av textkritiska kommentarer 

och diskussionen där om korrekturläsning, s. 81 f.).  
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Sg torde ha läst korrektur; fyra ändringar som bedömts som Sgs har accepterats i 

etableringen av texten i SV (se nedan s. 17). 

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil och Elsbeth Scherings av Sg auktoriserade tyska översättning av Första delen 

utkom med titeln Nach Damaskus. 1. Teil på E. Piersons förlag i Dresden 1899, i serien 

August Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil 

Schering als Übersetzer vom Verfasser selbst veranstaltet. I. Abteilung. Dramen. Bd. 5. 

Samtidigt utkom Andra delen som 2. Teil i samma ”Band 5” med samma översättare. 

Utgåvan betecknas som »Deutsche Originalausgabe unter Mitwirkung von Elsbeth und 

Emil Schering vom Verfasser selbst veranstaltet». 

En ny upplaga av översättningen utgavs 1912, då tillsammans med både Andra delen 

och Tredje delen av dramat, nu under titeln Nach Damaskus. Erster, zweiter, dritter Teil 

på förlaget Georg Müller, Leipzig & München, i serien Strindbergs Werke. Deutsche 

Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst 

veranstaltet, Abteilung (1) Dramen: Bd. 5. 

Ryska 

Na puti v Damask, översättning av A. Stark, 248 s., S:t Petersburg 1911. I volymen 

ingår alla tre delarna av Till Damaskus. 
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Utgivarens egna ändringar 

I det »Rekviem» på latin som återges i texten s. 107 f. har en versrad fallit bort i såväl 

MS som U 1 och U 2. Den återinsätts i SV. 

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

 

 108: 4 creatura / Judicanti responsura. / Liber //  

creatura / Liber 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

 7: 1 FÖRSTA DELEN / [saknas] 

 17: 6 har – döden / har – men döden 

 21:10 tacksam om icke precis glad / tacksam 

 20 större, ty dermed började det sjunde helvetet. / större, 

 28:25 en Blåskäggs / en Blåskäggigs 

 48:28 ordnar om / ŏrdnăr ōm [jfr ordförklaring till s. 48] 

 76:21 icke slåss med / icke slås med [jfr texten 188:4] 

 85: 2 hela hennes slägte / hela hennes afkomma 

 100:20 han och jag / vi, han och jag 

 101:26 slägtet, men / slägtet, ty jag får icke föda syndare till verlden, men 

 117:26 ansigte! / ansigte! Högmodet syns vara sista minnet af vårt Gudomliga 

ursprung! [jfr texten 275:11] 

 122:19 straffmedel … [SV: »straffmedel –»] / straffmedel – Ser Du, det är det sista 

spåret af det gudomliga hos oss! 
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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. 

 

 11: 1 Akt I. // INNEHÅLL / –– / Akt I. 

 15: 2 sidoportalen / sidoportaler 

 17:11 Såsom jag lekt / Såsom jag leker 

 16 höres psalmodiera / höres, psalmodierna 

 18: 2 Jo, jag märker / Ja, jag märker 

 19:20 icke vill ta / icke vill ha 

 20:20 Er som opersonlig / Er såsom opersonlig 

 25 ej huru / ej hur 

 28 ty den känner / ty känner 

 21:10 skäl vara tacksam / skäl att vara tacksam 

 17 osaliga andar / otaliga andar 

 22:13 kunde icke / kunde inte 

 23: 4 skall jag så gå / skall jag då gå 

 25:23 som att röka / som att söka 

 26:18 Tillåt mig att som / Tillåt mig som 

 27 surkål / sur kål 

 30:18 är en osalig / är en orolig 

 31: 2 börja om vid / börja nu vid 

 12 och med brunt / och brunt 

 12 bila virad / bila sirad 

 21 sitter i träväggarne / sitter i träväggar 

 32:15 om jag nu säger / om jag säger 

 33:21 Se der är Tiggaren / Se der tiggaren 

 28 era kontributioner / Edra kontributioner 

 34: 2 Omnia serviliter / Omnia servilliter 

 29 förlupit hustrun / förlupit hustru 

 33:11 kunna ta / kunna taga 

 18 ringer ut i / ringer uti 
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 36:19 Brefvet håller / Brefvet innehåller 

 38: 8 uppåt himlen / uppåt himmelen 

 39: 9 nergång / nedgång 

 40: 8 ha hunnit utveckla / ha kunnat utveckla 

 44: 8 icke för med något / icke för något 

 13 alltsamman / alltsammans 

 48:14 lägger han dem / lägger han de 

 15 sätter ut dem / sätter ut de 

 49:17 Jo då! / Ja då! 

 51: 6 Hvad skall / Hvad skola 

 13 synes i trädgårdsgrinden / synes i trädgården 

 54:20 Det kan jag / Det skall jag 

 59: 6 Jo, jag / Ja, jag 

 60:14 beslutat icke / beslutat att icke 

 66:29 andar emellan / andar mellan 

 67:15 oöppnadt bref / öppnadt bref 

 69:17 det är englahelsningen / englahelsningen 

 73:11 i långt fjerran / långt i fjerran 

 78: 3 ett i högra / ett i högre 

 81:13 Det fins ingen / De fins ingen 

 84:10 I det fallet / I detta fallet 

 15 Ni trodde att jag / Ni trodde jag 

 28 Jag hört att / Jag har hört att 

 86:15 har Ni inte / har Ni icke 

 88:13 ner till / ned till 

 28 Men endast närvaron / Endast närvaron 

 89: 2 söka att få / söka få 

  3 här inte länge / här icke länge 

 94:28 Ni ha redan / Ni han redan 

 28 då ha ni / då han I 

 29 inte Ni skulle / inte att I skolen 

 97: 2 håren reste sig / håret reste sig 
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 100: 7 Skam få den / Skam får den 

 20 Deuteronomions / Deuternomions 

 103:15 Broderns do / Brodrens do 

 104: 5 brutit ner / brutit ned 

  9 hospitiet / hospitalet 

 21 i Hospitiet / i hospitalet 

 105:28 fruktat något / fruktat någon 

 106: 3 föreställa dem / föreställa oss dem 

 107:15 han sedan icke / han icke 

 26 slår ner / slår ned 

 108:28 utrotad och förgjord / utrotad och nedgjord 

 111:11 Ett fjerndels / Ett fjerdedels 

 112:19 berättigadt, alla äro berättigade, utom / berättigadt, utom 

 114:21 så jag svimmade / så att jag svimmade 

 116: 8 jag tyckt mig / jag tyckte mig 

 20 när det tar slut / när det är slut 

 121:13 någon utstängd / någon utestängd 

 124:15 tillbaks / tillbaka 

 125:20 se in till / se till 

 133: 3 då är det / så är det 

 14 stora Bosch’et eller / stora eller 

 28 en gång och tro / en gång att tro 

 136: 3 i former af / i form af 

 138: 6 frågade honom hvad / frågade hvad 

  7 Du ville icke / du vill icke 

 27 flera gånger / flere gånger 

 141:25 till styffar / till sin far 

 148:15 så jag ej / så att jag ej 

 149: 8 Kan Du då säga / Kan du säga 

 151:11 Det hette / Det hetta 

 152:21 verka lugnande på Er / vara lugnande för Er 
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 157:12 Elisabeth … kom! / Elisabeth … 

 29 (Slut.) / –– 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sg torde ha läst korrektur på U 2 som utkom ca sex år efter U 1. I U 2 förekommer en 

del stilistiska ändringar i förhållande till U 1. Följande ändringar har bedömts vara 

begärda av Sg och har därför etablerats i SV. 

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

 

 48:26 En sak: är / Säg en sak: är 

 52:27 och tala icke så högt / men tala icke så högt 

 58:21 sträfvade åt ett annat håll / sträfvade åt ett motsatt håll 

 67:28 penningnöd som ständigt / penningnöd som alltid 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Följande ändringar i U 2 har ej bedömts vara av Sg och har därför inte etablerats i SV. 

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

 

 26:22 som inte skall vara det lilla / som inte skall vara mindre   

 33:14 skilnad på mig och de andra / skillnad på mig och på Er  

 48:28 ordnar om skapelsen / ordnar skapelsen  

 81: 9 Det har alltid också / Det har också 

 87: 9 Jag tycker också det / Jag tycker det 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Sgs originalmanuskript (MS) med titeln »Till / Damaskus» (KB, signum V.p. 241a:1) 

består av 154 blad (dels bundna lägg, dels löst liggande blad) Lessebo Bikupa nr 2 med 

vattenstämpel 1895 (ca 22,5 × 29,5 cm). Bladen är paginerade 1–279 (med vissa oregel-

bundenheter). Texten är skriven med numera svart bläck, i allmänhet på bladens båda 

sidor. MS är artistiskt utformat.  

MS förvaras i en pärm av vit papp med (ett något trasigt) pergamentomslag. Pärmens 

öppning har utrustats med två blå band för knytning. Av banden återstår endast rester. 

På pärmens framsida är tecknat hälften av ett ljusblått kors och vita liljor (se titelplansch 

i textvolymen). På pärmens framsida är ritad en ram i gulrött. MS har genomgående 

sådana ramar i skiftande färger vilka tycks ha ritats innan texten inskrevs, eftersom 

också de flesta tomma sidorna har ramar. Ramarna är ca 13,5 × 17,5 cm. På pärmens 

baksida är tecknat en blomma (en pensé) omgiven av en cirkel. 

MS-bladen till varje akt ligger i sin tur i separata omslag. Omslagen är av en enklare 

omärkt papperssort. Initialerna i akt- och scenrubriker har i regel konturer i svart bläck 

som har ifyllts med krita eller färgpenna. 

I beskrivningen nedan av MS ges inom parentes i förekommande fall sid- och 

radhänvisning till motsvarande textställe i SV. 

 

I början av MS ligger ett ark som är vikt till två blad (fyra sidor). På första sidan står 

överst »August Strindberg.» med initialer i blått och därunder »Till / Damaskus.» med 

initialer i rött (dok. nr 39:1). Andra sidan är blank. Tredje sidan upptas av förteckningen 

»Personer» med initial i rött och fjärde sidan av en rubriklös uppställning över de scener 

som ingår i respektive akt. I överskrifterna »Akt I», »Akt II» osv. är initialerna röda. 

Därefter följer fem omslag, vardera inneslutande en akt, med aktens nummer och en 

scenförteckning på första, opaginerade sidan (jfr dok. nr 39:2). Rubrikerna »Akt I.» osv. 

är ritade med blyerts och ifyllda med rött, scenernas titlar är skrivna med enbart blyerts. 

I varje omslag återfinns först en sida, återigen med aktens nummer, »Akt I.» osv., 

varvid initialen, numret och punkten är ifylld med röd penna (jfr dok. nr 39:3). 

Versosidan är blank. Denna sida med aktens nummer är antingen första sidan i ett lägg 

(akt, I, III och V) eller ett löst blad (akt II och IV). Därefter följer lägg eller lösa blad 
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med den text som ingår i akten. Överst på det första bladet i respektive akt anges på nytt 

aktens nummer och därunder förekommer en scenrubrik, t.ex. »Akt I. / I Gathörnet». 

(I SV har aktrubriken på omslaget och första textsidan etablerats.) 

MS saknar märken efter sättare; det användes ej som tryckmanuskript (jfr ovan s. 9).  

Akt I består av: 

* Ett omslag, på första sidan med texten »Akt I.» med blyerts, ifyllt med röd 

penna, samt en scenförteckning med blyerts:  »1o I Gathörnet. / 2o Hos Läkaren.» 

(dok. nr 39:2). Övriga sidor är blanka. 

* Lägg pp. 1–18 (samt två opag. sidor), bundet med mörkröd tråd. På den första 

opaginerade sidan finns texten »Akt I.» med initialen »A» samt »I.» ifylld med röd 

penna (dok. nr 39:3); baksidan (opag.) är blank. P. 1 har rubriken »Akt I.» med initialen 

»A» ifylld med rött samt scenrubriken »I Gathörnet» med »I» i blått (dok. nr 39:4). 

* Lägg pp. 19–42, bundet med lila tråd. 

* Lägg pp. 43–66, bundet med gul tråd.  

* Lösa blad pp. 67–76.  

* Ett ark pp. 77–80 som har bundits med mörkgrön tråd. (Möjligen har även de lösa 

bladen pp. 67–76 tidigare ingått i samma lägg.) 

Sammanlagt 80 paginerade sidor (1–80; p. 80 saknar text). 

Detaljer: 

Pp. 16, 45 och 63 har inskottsmarkeringar, inringade med rödbrun penna. 

På p. 13 finns två blyertsstrykningar (21:10 och 21:20; se nedan s. 23), vilka icke 

beaktats i U 1 och därför kan vara av senare datum.  

På p. 23 står invid »skall vara det lilla» ett frågetecken med blyerts (26:22). 

Formuleringen återfinns i U 1 men har i U 2 utbytts mot »skall vara mindre».  

P. 48 är blank men försedd med paginering och blå ram.  

På p. 49 har rubriken »Hos Läkaren.» versalerna »H» och »L» ifyllda med blå penna. 

På p. 49 är »På takåsen ligger en svart katt» struket med blyerts (i analogi med 

bläckstrykningar p. 56 f. av text där det handlar om att en svart katt borde skjutas, 

eftersom den är ett illavarslande omen; jfr nedan s. 24).  

P. 75 har en inskottsmarkering med brun penna, inringad med svart bläck.  

P. 80 är blank men paginerad och försedd med ljusröd ram. 
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Akt II består av: 

* Ett omslag, på första sidan med texten »Akt II.» med blyerts, ifyllt med röd penna, 

samt en scenförteckning med blyerts:  »1o Hotellrummet. / 2o Vid Hafvet. / 3o På 

Landsvägen. / 4o Vid Hålvägen. / 5o I Köket.». Övriga sidor är blanka. 

* Ett löst liggande blad (opag.) med texten »Akt II.» med initial, nummer och punkt i 

rött, ljusröd ram. Baksidan är blank. 

* Lösa blad pp. 83–90. På p. 83 har »Akt II» initial och nummer i blått.  

* Lägg pp. 91–114, bundet med mörkbrun tråd,  

* Lägg pp. 115–138, bundet med blå tråd. 

* Lösa blad pp. 139–148.  

Akt II är paginerad 83–148. 

Detaljer: 

Inskottsmarkering p. 93, inringad med rödbrun penna. 

På p. 94 har rubriken »Vid Hafvet.» versalerna ifyllda med grön penna. I textens början 

har »En Stuga» bokstaven »E» ifylld med blått.  

P. 112, »På Landsvägen» har versaler i blått liksom p. 117, »Vid Hålvägen». 

Akt III består av: 

* Ett omslag, på första sidan med texten »Akt III.» med blyerts, ifyllt med röd 

penna, samt en scenförteckning med blyerts:  »1o I Rosenkammaren. / 2o Asylen. / 

3o I Rosenkammaren. / 4o I Köket.». Övriga sidor är blanka. 

* Ark pp. 150–151 (samt två opag. sidor), bundet med mörkröd tråd. På den första 

opaginerade sidan finns texten »Akt III.» med initialen »A» samt »III.» ifyllt med röd 

penna; den opaginerade baksidan är blank. Den första paginerade sidan, p. 150, har 

rubriken »I Rosenkammaren» med versalerna ifyllda med blå penna. 

* Lösa blad pp. 152–160. (Dessa blad kan tidigare ha ingått i något av de övriga läggen.) 

* Lägg pp. 161–184, bundet med ljuslila tråd. 

* Lägg pp. 185–208, bundet med mörkblå tråd. 

* Lösa blad pp. 209–219. Den sista opaginerade sidan saknar text men har gulbrun ram. 

Akt III är paginerad 150–219.  

Detaljer: 

P. »156» är av misstag skrivet på två på varandra följande sidor.  
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Inskottsmarkeringar förekommer på pp. 161, 188, 194, inringade med brun penna. 

P. 170, »Asylen» har blå initial. 

P. 190, »Rosenkammaren», och p. 205, »Köket», har blyertsgrå initialer.  

Akt IV består av: 

* Ett omslag, på första sidan med texten »Akt IV.» med blyerts, ifyllt med röd penna, 

samt en scenförteckning med blyerts:  »1o Vid Hålvägen. / 2o På Landsvägen. / 3o Vid 

Hafvet. / 4o Hotellrummet». Övriga sidor är blanka. 

* Ett löst liggande blad (opag.) med texten »Akt IV.» med initial, nummer och punkt i 

rött. Baksidan är blank. 

* Lösa blad p. 223–232.  

* Lägg pp. 233–256, bundet med mörkröd tråd. 

Akt IV är paginerad 223–256 (pp. 255–256 saknar text). 

Detaljer: 

P. 223, »Akt IV. / I Hålvägen» har »A» i rött, »I» och »H» i blyertsgrått.  

P. 227, »Landsvägen», p. 236, »Vid Hafvet», och p. 245, »Hotellrummet», har versaler i 

blyertsgrått.  

P. 233 har inskottsmarkering, inringad med brun penna. 

Pp. 255 och 256 saknar text men har paginering och ljuslila ramar. 

Akt V består av: 

* Ett omslag, på första sidan med texten »Akt V.» med blyerts, ifyllt med röd penna, 

samt en scenförteckning med blyerts:  »1o Hos Läkaren. / 2o I Gathörnet. Övriga sidor är 

blanka. 

* Lägg pp. 259–279 (samt två opag. sidor), bundet med mörkröd tråd. På den första 

opaginerade sidan finns texten »Akt V.» med initialen »A» samt »V.» ifyllt med röd 

penna; baksidan (opag.) är blank. 

* P. 259, rubriken »Hos Läkaren» har blyertsgrå versaler.  

* P. 275, rubriken »Gathörnet» har blå versal.  

* Den sista sidan saknar text och paginering men har gul ram. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs ändringar med bläck och blyerts i MS redovisar semantiskt 

och/eller stilistiskt viktigare ändringar inklusive strykningar omfattande minst ett helt 

ord. Ändringar som bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten 

är osäker, har icke medtagits. 

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

 

 16: 7 / 3 e »bönfaller er»: som en drunknande str 

 17: 1 / 4 e »DEN OKÄNDE»: Sjelfmordet är min religion! ä t Denna:  

  6 / 5 e »har –»: icke lifvet str 

 18:18 / 8 e »begått»: något brott ä t någon tadelvärd handling 

 20:23 / 12 e »heta»: Gertrude ä t Eva [så även 27:16/25, 65:19/98, 84:20, 22/136] 

 21:10 / 13 e »tacksam»: om icke precis glad str 

 20 /  e »större,»: ty dermed började det sjunde helvetet. str 

 29 / 14 e »er, nu!»: DAMEN. En sak måste jag veta: har Ni någonsin ofta eller 

sällan vädjat till de osynligas hjelpräckning i Era svårigheter? DEN 

OKÄNDE. Icke hvad jag mins. DAMEN. Har Ni hos Er märkt några 

krafter som Ni ej observerat hos andra? DEN OKÄNDE. Kanske! – 

Men det skulle vara min hemlighet. – Låt oss tala något om Er nu! str 

 25:10 / 20 e »några»: bortkastade ä t aflagda 

 26: 9 / 22 e »mycket»: Ni gifvit mig, och det strider mot mina grundsatser. Gif mig 

en fjerdedel, eljes upphör det vara en vängåfva och får karakteren af [?] 

ett ficklån. Ni har inte nekadt! Godt. str 

 27:20 / 25 e »för mig.»: Vet Ni icke att man aldrig ostraffadt trampar på en annans 

skugga, ty skuggan är bilden af det jordiska jaget som ej låter ljuset 

igenom, och bilden innesluter alltid något af väsendet. str 

 28: 7 / 26 e »läst dem»: en stor del, och att jag särskildt fängslats af Er orubbliga 

tro på qvinnan och hennes framtid str 

 21 / 27 e »hustru»: och hennes öde str 

 27 /  e »er»: store str 

 30: 1 / 29 e »DEN OKÄNDE.»: Fullkomligt! ä t Mycket! 
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 32: 4 / 34 e »Är det»: meningen ä t afsigten 

 38: 1 / 45 e »DAMEN.»: Eller jag Er! str [replik e 37:18] 

 39: 7 / 49 e »trädgården.»: På takåsen ligger en svart katt. str 

 40:25 / 52 e »hennes»: förra äktenskap ä t förlofning [jfr 274:9] 

 29 /  e »henne.»: Jag har icke sökt en hushållerska utan en vän. str 

 42: 3 / 55 e »hans»: tafla ä t porträtt 

  8 /  e »lik»: djefvulen ä t Den Onde 

 15 /  e »nalkas;»: – – – Se nu är den [– – –] katten der på taket igen. Jag 

skulle väl ge den ett skott – SYSTERN. Nej, skjut inte katten! Det blir en 

olycka. LÄKAREN. Du också, syster har blifvit vidskeplig! Ja det blir 

alla som komma hit, och jag tror också att detta hus är förbannadt. Har 

jag haft en glad dag sedan jag kom hit! str 

 17 / 56 e »magnetnål …»: men jag måste skjuta katten! Jag måste känna att jag 

har min vilja qvar! str 

 18 /  e »själv.»: Han rycker åt sig en bössa från verandan och skjuter på 

katten som faller ner åt frånsidan. SYSTERN. Nu får Du utom dess nya 

trakasserier med grannarne. LÄKAREN. När var det annat än 

trakasserier [– – –] LÄKAREN. str 

 46:13 / 64 e »Det är»: Schumans Aufschwung ä t Mendolssohns Sorgmarsch [även 

46:24] 

 47:22 / 66 e »början»: liknar ju Tamerlans graf i Samarkand str 

 47:23 / 66 e »LÄKAREN»: Den är verkligen inte olik! Men kan Ni tänka Er att 

åskan slagit ner i den två gånger … ä t Ja den har åskan slagit ner i två 

gånger … 

 48:24 / 68 e »ont»: ; derför är dårhuset icke ett sjukhus, utan ett fängelse, 

preventift eller icke str 

 51: 9 / 73 e »har»: förflutit i lidanden ä t ej förflutit i glädje 

 54: 2 / 78 e »jag har»: fem tusen ä t stora summor 

 58:28 / 86 e »DEN OKÄNDE.»: Jo, genom strid, till seger; och så fredsslutet. str 

 60:20 / 89 e »det är»: djefvulens str 

 71: 8 / 110 e »vatten …»: Många resor har jag gjort, men en sådan som denna, 

aldrig. str 
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 84:29 / 137 e »skära en»: träbild ä t skråpuk 

 85: 9 /  e »edra»: ; men Ni har icke kraft att dra fram dem i ljuset sjelf … eller 

icke mod str 

 86: 8 / 139 e »reduceras!»: och Er talang är icke bland de större. str 

 88:27 / 145 e »DEN GAMLE.»: Det må nu vara, men ä t Men 

 94:13 / 152 e »väl»: vara godt för landtbruket; det har jag visst läst någonstans! ä t 

så vara! 

 18 / 153 e »poeter!»: står det i litteraturhistorien. str 

 101:17 / 167 e »Efter»: läsningen af ä t bekantskapen med 

 122: 5 / 209 e »stengolvet.»: Du har således rätt när Du kallar oss religiösa elaka, 

men Du har orätt när Du tror att religionen gör oss onda. str 

 132:16 / 230 e »föråldrad, men …»: DEN OKÄNDE. Kan Staren också tala 

romarspråket? TIGGAREN. Han, ja! Men han är så elak! så elak! str 

 137:14 / 239 e »behovet att»: skylla ifrån oss ä t strö salt i såren 

 138: 2 / 240 e »straff»: ådömt för att man skall i skuldkänslan finna den afsky för sig 

sjelf som leder till längtan efter ett bättre! str 

  9 / 241 e »lidanden!»: , och okänsliga för andras. str 

 155:11 / 275 e »komma?»: DEN OKÄNDE. Nej, det är alldeles tyst! ä t DEN 

OKÄNDE [pekar åt kyrkan] Jo, men derinnifrån! 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar  
av andra upplagan (Strindbergsmuseets exemplar) 

Ett ändringsexemplar av U 2 av Till Damaskus tre delar i Samlade Dramatiska Arbeten 

band III (1:3; Romantiska dramer, 3), 1904, finns på Strindbergsmuseet i Stockholm 

(bok nr 751 i Sgs bibliotek). Ändringarna, som är i blyerts, torde ha gjorts av Sg våren 

1908 med tanke på ett framförande av Damaskus-trilogin på Intima Teatern.  

Ändringarna rörande Första delen har inte påverkat etableringen av texten i SV. 

 

I ett brev till August Falck poststämplat den 8 maj 1908 föreslår Sg att Till Damaskus 

skall upptas på Intima Teaterns repertoar: »Alltså Damaskus I, II, III. Trilogin! 

Bayreuth!». Han associerade till Richard Wagners operacykel Der Ring des Nibelungen, 

som 1876 och senare framfördes vid festspel i Bayreuth i Bayern (se »Tillkomst och 

mottagande» i textvol. s. 444). 

Sgs ändringar i exemplaret av SDA torde alltså ha tillkommit i samband med 

planerna våren 1908 på ett framförande av skådespelet på Intima Teatern. I exemplaret 

har Sg för att underlätta ett framförande av den omfångsrika trilogin på Intima Teatern 

med dess begränsade sceniska möjligheter gjort åtskilliga strykningar, särskilt i Tredje 

delen. Liknade ändringsexemplar avsedda för Intima Teatern har bevarats även till 

andra av Sgs dramer. 

Vad Första delen beträffar gjorde Sg ändringar i ändringsexemplaret som kan tolkas 

som att han försökte reducera sambanden emellan Den Okände och honom själv. 

Passagerna om att Den Okände skulle vara en bortbyting, ett älvornas barn, och att 

kvasten och smörjhornet vid hålvägen kunde leda tanken till något förtrollat, till en 

häxa, ströks (jfr strykningen 42:15, ovan s. 24), liksom att Den Okände skulle vara 

»författare» (men inte Läkarens hårda omdöme om hans »sista bok»!) samt en frånskild 

som inte kunde betala underhållet till sina barn. 

 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 2. Ifråga om 

långa strykningar citeras endast begynnelse- och slutorden. Inom hakparentes ges sid- 

och radhänvisningar till SV där citatet slutar. 
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 7: 1 / 69 e »DELEN»: = 90 sidor. / 9 scenerier tillagt 

 15:20 / 71 e »säga’t.»: (Paus) tillagt 

 16:12 / 72 e »från»: hustru och barnen ä t hemmet 

 18:30 / 74 e »känner …»: Vet Ni, att det går en saga i min släkt att jag skall vara 

en bortbyting [– – –] en liknelse, som har något visst för sig. [19:9] str 

 20: 2 / 74 e »tillvaro.»: DAMEN. Men älfvorna då? DEN OKÄNDE. Det var ju 

blott en saga. – Men vill ä t Vill 

 21: 2 / 75 e »för öga!»: Se på ärret här [– – –] Nu känner Ni familjen. [21:8] str 

  9 /  e »frukt!»: Sammanlagdt fjorton års straffarbete [– – –] mot älfvorna. 

[21:11] str 

 13 / 76 e »men ni»: får inte röra vid älfvorna; det str 

 15 /  e »DEN OKÄNDE.»: Uppriktigt sagdt [– – –] ett trollens barn. [21:18] 

str 

 22: 2 /  e »för allt.»: Ingen i min stad var så hatad som jag, ingen så afskydd. str 

  7 /  e »hemmen.»: En gång ville kyrkorådet taga mina barn ifrån mig. str 

 21 / 77 e »vanäran,»: skilsmässa, str 

 23:24 /  e »gammal –»: det är så också med älfvornas barn, de växa icke, få 

bara stort hufvud och skrika … str 

 25:23 / 79 e »som att»: söka ä t röka 

 33: 4 / 84 e »gjorde.»: GÄST III. Och så lät han andra föda hustru och barn. str 

 34:29 / 85 e »inkomster;»: gift, men förlupit hustru och lämnat barnen; str 

 39:22 / 88 e »Denne»: författare ä t man 

 41: 8 / 89 e »mannen!»: LÄKAREN. Jag vet [– – –] en hustru, som är spritt galen. 

[41:19] str 

 45:22 / 92 e »er»: litterära str 

 46:13 /  e »Det är»: Mendelsohns sorgmarsch ä t sorgmarschen 

 24 / 93 e »det är»: Mendelsohn ä t Sorgmarchen 

 52: 9 / 96 e »dig för»: den store författaren str 

 54: 2 / 97 e »jag har»: stora str 

 66:30 / 105 e »i tid!»: DEN OKÄNDE. Du skall icke säga att jag hädar, då jag 

uttalar den gamla kända: Se vi äro gudar! str 
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 75:21 / 111 e »oro.»: Hvarför står kvasten och smörjehornet [– – –] på häxan … 

[75:23] str 

 85:20 / 118 e »föda»: två familjer ä t familj 

 86: 8 /  e »reduceras!»: Er sista bok var en aftyning … DEN OKÄNDE. Ni har 

läst den också … str 

 13 /  e »Ja, och»: därför känner jag ä t jag känner 

 97: 4 / 124 e »rättsväg»: af – mina barns förmyndare för uteblifna 

alimentationsbidrag ä t för gäld 

 107:29 / 131 e »Den Okände»: under det svag musik pågår: / Qvantus tremor [– – –] 

Nil inultum romanebit. [108:11] str 

 133:10 / 147 e »och flaxa!»: Rörande flaxa [– – –] följ spåret! [133:22] str 

 157: 3 / 160 e »blev jag det!»: – Men älfvorna … DAMEN. Ha gjort utbytet! – Låt 

oss gå. str 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar  
av andra upplagan (KB 76/33) 

Ytterligare ett ändringsexemplar av U 2 av Till Damaskus tre delar i Samlade 

Dramatiska Arbeten band III (1:3; Romantiska dramer, 3), 1904, finns på KB 

(KB 76/33:1). Exemplaret har blivit känt först efter att delredaktör Gunnar Ollén 

levererat denna textkritiska kommentar.  

Sgs ändringar i även detta exemplar av SDA torde ha tillkommit i samband med 

planerna våren 1908 på ett framförande av skådespelet på Intima Teatern (jfr ovan 

s. 26). De flesta av ändringarna i de båda exemplaren på Strindbergsmuseet och KB 

är identiska. Ändringarna rörande Första delen har inte påverkat etableringen av texten 

i SV.  

Exemplaret på KB är inbundet men består endast av de tre delarna i Till Damaskus 

(alltså ett slaktat ex. av SDA). Alla ändringar (främst strykningar) är gjorda med blyerts, 

förutom en understrykning på s. 75 som är gjord med blå färgkrita.  

 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 2. Ifråga om 

långa strykningar citeras endast begynnelse- och slutorden. Inom hakparentes ges sid- 

och radhänvisningar till SV där citatet slutar. 

 

 7: 1 / 69 e »DELEN»: = 90 sidor. tillagt 

 15:20 / 71 e »säga’t.»: Paus tillagt 

 16:12 / 72 e »från»: hustru och barnen ä t hemmet 

 16:13 / 72 i marginalen har Sg skrivit och sedan strukit över: Derför att jag icke 

ville sluta som mördare! 

 16:16 / 72 e »göra. –»: Tror ni att [– – –] Se mig! [16:20] str 

 18:30 / 74 e »känner …»: Vet Ni, att det går en saga i min släkt att jag skall vara 

en bortbyting [– – –] en liknelse, som har något visst för sig. [19:9] str 

 20: 2 / 74 e »tillvaro.»: DAMEN. Men älfvorna då? DEN OKÄNDE. Det var ju 

blott en saga. – Men str 

 21: 2 / 75 e »för öga!»: Se på ärret här [– – –] Nu känner Ni familjen. [21:8] str 
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  9 /  e »frukt!»: Sammanlagdt fjorton års straffarbete [– – –] mot älfvorna. 

[21:11] str 

 13 / 76 e »men ni»: får inte röra vid älfvorna; det str 

 15 /  e »DEN OKÄNDE.»: Uppriktigt sagdt [– – –] ett trollens barn. [21:18] 

str 

 22: 2 /  e »för allt.»: Ingen i min stad var så hatad som jag, ingen så afskydd. str 

  7 /  e »hemmen.»: En gång ville kyrkorådet taga mina barn ifrån mig. str 

 21 / 77 e »vanäran,»: skilsmässa, str 

 23:24 /  e »gammal –»: det är så också med älfvornas barn, de växa icke, få 

bara stort hufvud och skrika … str 

 25:23 / 79 e »som att»: söka ä t röka 

 33: 4 / 84 e »gjorde.»: GÄST III. Och så lät han andra föda hustru och barn. str 

 34:29 / 85 e »inkomster;»: gift, men förlupit hustru och lämnat barnen; str 

 39:22 / 88 e »Denne»: författare ä t man 

 41: 8 / 89 e »mannen!»: LÄKAREN. Jag vet [– – –] en hustru, som är spritt galen. 

[41:19] str 

 42:29 / 90 e »livet! –»: Cæsar! str 

 45:22 / 92 e »er»: litterära str 

 46:13 /  e »Det är»: Mendelsohns sorgmarsch ä t sorgmarschen 

 24 / 93 e »det är»: Mendelsohn ä t sorgmarchen 

 52: 9 / 96 e »dig för»: den store författaren, str 

 54: 2 / 97 e »jag har»: stora str 

 66:30 / 105 e »i tid!»: DEN OKÄNDE. Du skall icke säga att jag hädar, då jag 

uttalar den gamla kända: Se vi äro gudar! str 

 67: 4 /  e »DAMEN.»: O, om så är, hvarför ä t Hvarför 

 70:17 / 108 e »var obehagligt!»: Börjar jag bli framsynt också! str 

 75:21 / 111 e »oro.»: Hvarför står kvasten och smörjehornet [– – –] på häxan … 

[75:23] str 

 85:20 / 118 e »föda»: två familjer ä t familj 

 86: 8 /  e »reduceras!»: Er sista bok var en aftyning … DEN OKÄNDE. Ni har 

läst den också … str 

 13 /  e »Ja, och»: därför känner jag ä t jag känner 
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 97: 4 / 124 e »rättsväg»: af – mina barns förmyndare för uteblifna 

alimentationsbidrag ä t för gäld 

 97:13/   e »DEN OKÄNDE.»: Pang! str 

 107:20 / 131 e »övergiven hustru»: med två oförsörjda barn, str 

 30 /  e »under det»: svag musik str 

 30 /  e »pågår.»: Qvantus tremor [– – –] Nil inultum remanebit. [108:11] str 

 119:11/  139 e »DEN OKÄNDE.»: Det är väl icke råttor på vinden! str 

 12/   e »Spöken är jag»: ej rädd för, men råttor äro obehagliga. ä t icke rädd 

för. 

 119:18/   e »därpå.»: Du är den elakaste människa jag i mitt lif råkat, men det är 

därför att du är religiös! ä t Säg: Godnatt 

 133:10 / 147 e »och flaxa!»: Rörande flaxa [– – –] följ spåret! [133:22] str 

 154: 4 / 159 e »jag inte!»: Det får jag inte! str 

 157: 3 / 160 e »blev jag det!»: – Men älfvorna … str 

  5 /  e »DAMEN.»: Ha gjort utbytet! str 
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Förarbeten 

I »Gröna Säcken» (KB) finns endast ett fåtal utkast som har direkt anknytning till 

Till Damaskus. Första delen. Utkast med vattenstämpel 1893, 1894 eller 1895 har 

utnyttjats (sistnämnda årtal är helt dominerande i originalmanuskripten till de tre 

delarna), medan utkast med vattenstämpel fr.o.m. 1898 synes ha tillkommit senare än 

17/7 1898, då Andra delen förelåg färdigskriven (se »Tillkomst och mottagande» i 

textvol. s. 432), och följaktligen inte har varit förarbeten till de båda första delarna. 

Schematiskt kan förarbetena indelas i två kategorier: centrala utkast och övriga, mer 

spridda utkast till motivinslag. Flera av de utkast som gäller Första delen har även 

anknytning till Andra delen och Tredje delen; se beskrivningarna nedan ss. 54 f. och 

77 ff. av förarbetena till dessa delar. 

Inom parentes ges i förekommande fall hänvisning till sida i texten (radnummer 

anges ej) till vilken utkastet har eller kan ha anknytning. 

Centrala utkast 

3:20,2 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1894) »Merlin et Viviane / Drame / en / Quatre 

Actes». Bladet innehåller endast denna rubrik. (Jfr »Tillkomst och mottagande» i 

textvol. s. 415.) Dok. nr 39:5. 

 

3:20,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895) »Merlin». (Jfr »Tillkomst och mottagande» i 

textvol. s. 415 samt bild s. 416.) Dok. nr 39:6.  

Under »Personer» förtecknas: »Merlin. / Son Double», »Viviane», »Le Démon», »La 

Vierge [’Jungfrun’]» och »Le Nain [’Dvärgen’]». Under »Prologen» står: »I Klostret. 

Jungfrun förföres af Demonen. Demonen en skön yngling. (Promethée. Lucifer)». 

Därefter följer bl.a. ett schema för 5 akter med rubrikerna »Akt 1» osv. men utan 

angivande av någon akts innehåll.  

 

4:3,11 Lapp utan rubrik. (Jfr »Tillkomst och mottagande» i textvol. ss. 417 f. och 421 f. 

samt bild s. 418.) Dok. nr 39:7. 
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Schema för drama i 5 akter, varvid scenerna återkommer i motsatt ordning efter 

tredje aktens sjukhusscen på följande sätt: 

Akt I: »Rosetten: Gästerna simulera drick[n]ing / Läkaren. Ekbrn Anangkä. Mose F.» 

(jfr texten om kyrkans färgade rosettfönster, s. 35, och de drickande kroggästerna, 

s. 32 ff.). 

Akt II: »Rosenkammaren / Köket». Rosenkammaren förflyttades i det färdiga dramat 

till Akt III (ss. 93, 112), medan Köket (s. 78) kvarstod i Akt II. 

Akt III: »Sjukhuset / Tiggaren». Sjukhuset = »Asylen» i Akt III (s. 103); Tiggaren 

förekommer redan i Akt I (s. 24). 

Akt IV: »Köket / Rosenkammaren». Tidigarelagda till Akt III och ersatta av 

»I Hålvägen», »Landsvägen», »Vid Havet» och »Hotellrummet». 

Akt V: »Läkaren. / Gathörnet. Gästerna. Simulera musik». Läkaren (s. 147) och 

Gathörnet (s. 155) förekommer i det färdiga dramats femte akt, däremot inte 

musicerande gäster.  

Utkast till motivinslag 

3:8,1 Omslag, fol. blad (Lessebo Bikupa 1895). Överst på första sidan rubriken 

»Nemesis – Providentia» och mitt på första sidan »Klostret». Bland motiven: »Fin de 

Siècle: absolut skeptiker = atheist» (s. 21). 

 

3:18,2 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895) »T. Q.». Schema för drama i 5 akter. Bland 

motiv i Akt I: »Sonen (den Okände) anklagad orättvist af fadren och modren» (s. 21), 

Akt II: »Begrafningen: Gathörnet» (ss. 31, 15 ff.). 

 

3:22,54 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895). »Dramer». Bland de få motiven: [grek.] 

»’Rosenkammaren. Samek. / Uhl’» (s. 93). 

 

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

Bland motiven: »Merlin: Gud eller Demonen, M. Olof efterspelet». 
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6:14,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Légendes». Bland motiven: »Helleborus» 

(ss. 27, 48), »Robert duc de Normandie», »Bortbytingar» (s. 18 f.). 

 

7:1,24 Fol. blad (Manilla). Bland motiven: »Ödeläggelsen: Omvändelsen: / 

Osalighetskänslan» (ss. 124, 21). 

 

9:2,2 Två fol. blad, pag. 1–2 (Lessebo Bikupa 1893), »Swedenborgs Helveten». (Jfr 

»Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 423). I noterna till den franska texten bl.a.: 

[p. 1:] »Schluchtweg i Klam» (Hålvägen) (s. 75), »Schluchtweg med Smedjan. 

Inkörseln till Klam med en stor smedja» (s. 75 f.), »bråddjupet, afgrunden när man gick 

öfver spången» (s. 75), »Schluchtweg som bevakades af svinhus och kolossala 

vidunderliknande klippformationer fans: Mjölqvarn, Smedja» (s. 75 f.); [p. 2:] »till detta 

helvete der jag lefvat (?) i två omgångar fördes man i en båt öfver Donau af en Caron. 

Dornach och Schluchtweg bevakades af onda hundar» (s. 73), »Detta erinrar om Tant 

Melanies Rosenzimmer der jag hystes åtta dagar i herrlighet» (s. 93). 

 

9:2,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa). »Träckhelveten». Bland motiven: »Klam 

Rosenzimmer låg midt emot afträdet» (s. 93). 

 

9:2,5 Åtta fol. blad (Lessebo Bikupa 1895). »Visiones och Visa». Bland anteckningar i 

anslutning till Swedenborg: [p. »ν»:] »emellertid var jag i en syn, och såg lunder, floder, 

palats, hus, menniskor med mera: men sedan jag vandrat så några timmar, var jag 

plötsligen i kroppens syn [– – –] och märkte att jag varit i ett sådant tillstånd som de, om 

hvilka det säges att de af anden blifvit bortförda till en annan ort» (s. 69). – [P. »η»:] 

»Qvarn och mala = undersöka hvad som länder läran till båtnad» (s. 89). 

 

9:3,19 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895). »Légendes / de / Ma Vie». Bland motiven: 

»Helleborus» (ss. 27, 48), »Mandragoran» (s. 27). 

 

9:5,17 Fol. blad (Manilla) överst rubriken »Scenerier». Bland motiven: »Ett gathörn. / 

En landsväg» (ss. 15, 72). 
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9:8,4 Halvt fol.omslag (Lessebo Bikupa). Tredje sidan förtecknar under rubriken 

»Stationerna»: »L’inconnu. [’Den Okände’] / Les puissances. [’Makterna’] / L’Eternel: 

Hiob. [’Den Evige: Job’] / Le Démon. [’Demonen’] / Christ. [’Kristus’]». 

 

28(18):3,127 – Remsa ur omslag. Dok. nr 39:8. På ena sidan följande text med blyerts 

(på andra sidan anteckningar om kemi): »Akt I / Ett gathörn. Hos Läkaren», »Akt II. / 

Rosenkammaren Köket», »Akt III. / Sjukhuset.», »Akt IV. / Köket Rosenkammaren.», 

»Akt V. / Hos Läkaren. I Gathörnet.».  
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

 

 Sida  Sida 

 i SV  i MS 

 

 15   –     1 

 18   –     7 

 21   –   12 

 24   –   18 

 27   –   24 

 30   –   29 

 33   –   36 

 36   –   42 

 39   –   49 

 42   –   55 

 45   –   62 

 48   –   67 

 51   –   73 

 54   –   78 

 57   –   83 

 60   –   88 

 63   –   94 

 66   –   99 

 69   – 105 

 72   – 112 

 75   – 117 

 78   – 123 

   81   – 129 

   84   – 135 

   87   – 141 

   90   – 148 

   93   – 150 

   96   – 156 

   99   – 162 

 102   – 168 

 105   – 175 

 108   – 181 

 111   – 188 

 114   – 193 

 117   – 199 

 120   – 205 

 123   – 211 

 126   – 217 

 129   – 223 

 132   – 229 

 135   – 235 

 138   – 240 

 141   – 247 

 144   – 253 

 147   – 259 

 150   – 265 

 153   – 271 

 156   – 276 



 

TILL DAMASKUS 

ANDRA DELEN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Till Damaskus. Andra 

delen i SV. Första upplagan (1898) och andra upplagan (1904) har använts som 

komplementtexter. Utgivaren har inte gjort några egna ändringar. 

Två exemplar av andra upplagan med ändringar av Sg har bevarats, men dessa har 

inte påverkat etableringen av texten i SV. Ändringarna torde ha gjorts av Sg våren 1908 

med tanke på ett framförande av Damaskus-trilogin på Intima Teatern. Exemplaren och 

ändringarna beskrivs nedan s. 52 ff. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Till / Damaskus. / II» finns på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm (signum V.p. 241a:2). Av sättarmärken i MS att döma har detta 

utgjort förlaga vid sättningen av första upplagan. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Till Damaskus / Andra delen (144 s., 13,5 × 11 cm) 

trycktes i Stockholm av Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag och utgavs av C. & E. 

Gernandts Förlags-Aktiebolag i ett band tillsammans med Första delen av pjäsen under 

perioden 20–26/10 1898; den Andra delen hade en egen titelsida (s. [193]) 

(dok. nr 39:25).  

Sg har läst korrektur och därvid gjort vissa ändringar (brev till Emil Kléen 9/10 och 

Gustaf af Geijerstam 2/11 1898; se »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 437 f.). 

 

Andra upplagan (U 2) med titeln Till Damaskus / Andra delen trycktes 1904 och utgavs 

först i häftesform under perioden 21/3–30/4 1904 av Hugo Gebers förlag. Den ingår i 

Samlade Dramatiska Arbeten 1:3 (Romantiska dramer, 3), i bokupplagan band III, 

ss. 193–336 (se presentationen av SDA i början av sviten av textkritiska kommentarer 

och diskussionen där om korrekturläsning, s. 81 f.).  

Sg torde ha läst korrektur; sju ändringar i U 2 har införts i SV (se nedan s. 44). 
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Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil och Elsbeth Scherings av Sg auktoriserade tyska översättning av Andra delen 

utkom med titeln Nach Damaskus. 2er Teil på E. Piersons förlag i Dresden 1899, i 

serien August Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirkung von 

Emil Schering als Übersetzer vom Verfasser selbst veranstaltet. I. Abteilung. Dramen. 

Bd. 5. Samtidigt utkom Första delen som 1. Teil i samma ”Band 5” med samma 

översättare. Utgåvan betecknas som »Deutsche Originalausgabe unter Mitwirkung von 

Elsbeth und Emil Schering vom Verfasser selbst veranstaltet». 

En ny upplaga av översättningen utgavs 1912, då tillsammans med både Första delen 

och Tredje delen av dramat, nu under titeln Nach Damaskus. Erster, zweiter, dritter Teil 

på förlaget Georg Müller, Leipzig & München, i serien Strindbergs Werke. Deutsche 

Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst 

veranstaltet, Abteilung (1) Dramen: Bd. 5. 

Ryska 

Na puti v Damask, översättning av A. Stark, 248 s., S:t Petersburg 1911. I volymen 

ingår alla tre delarna av Till Damaskus. 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Första upplagans typografiska arrangemang med personförteckning och förteckning 

över dramats akter och scener har tillförts SV (ss. 161 och 163), liksom rubrikblad till 

varje akt med de scener som förekommer i respektive akt (ss. 165, 193, 215, 245). 

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

 

 159: 1 ANDRA DELEN / II. 

 165: 2 Utanför Stugan. / [saknas] 

 195: 1 Laboratoriet. / [saknas] 

 206:25 Skall jag / Skǎll jāg [jfr ordförklaring till s. 206] 

 209: 2 Till Damaskus I / Till Damaskus 

 217: 1 Krogen-Banketten. / [saknas] 

 219:22 uttrycket af / uttrycket åt 

 228:17 skall betalning ske! / skall betalning. 

 247: 1 Krogen. / [saknas] 

 261: 1 Hålvägen. / [saknas] 

 263:29 sinom tusen gånger / sinom tusom gånger 

 266: 3 spången; Caesar in störtar sig ner från spången; derpå Läkaren / 

spången; Läkaren 

 267: 1 Rosenkammaren. / Damen // Rosenkammaren. Damen 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

SV följer genomgående MS som använder arabiska siffror efter »Qvinnan 1» och 

Qvinnan 2» (där U 1 har »Qvinnan I» resp. »Qvinnan II»); i SV alltså »Kvinnan 1» och 

»Kvinnan 2». 

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

 

 163: 1 Akt I. // INNEHÅLL. / –– / Akt I. 

 174: 4 tiggande, sörjande / tiggande, svärjande 

  7 att vi måst sälja / att vi måste sälja 

 179:24 Gud bevara oss / Gud bevare oss 

 29 bort allesamman / bort allesammans 

 180: 6 faderslösas / faderlösas 

 185: 4 hat, och Lögn! / hat. 

 186: 9 Det är förbudet / Det är förebudet 

 188:11 Huru skada / Hvilken skada 

 190:31 När pendylen / När pendeln 

 191:11 du stilla hus / du lilla hus 

 195:10 diglar / deglar 

 197:28 garderat mig / garanterat mig 

 201:29 Det blixtar / Det blixtrar 

 204: 5 Det blixtar / Det blixtrar 

 28 digel / degel 

 205:12 grushoparne / grushögarne 

 219: 9 Dǔ! / Du! 

 19 Mina herrar / Mine herrar 

 225: 7 Hvǎ! / Hva! [jfr ordförklaring till s. 225] 

 226:21 intet skämt / inte skämt 

 232:16 Jag vet jag / jag vet att jag 

 234:22 Ně! / Ni! 

 235:20 står refererad / står refereradt 

 238: 6 In hac lacrymarum / In hoc lacrymarum 
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 242: 9 gröna jacquette / gröna jacquetten 

 250: 5 nu blixtar / nu blixtrar 

 262:12 sagan slut också! / sagan slut! 

 15 saga slut! / saga äfven slut 

 263:13 Belzebot / Belzebub 

 17 Jǎ! / Ja? 

 268:23 det enda / det onda 

 272:12 Dominikanern (= Tiggaren) / Dominikanern (Tiggaren) 

 274:10 Herrans tjenst / Herrens tjenst 

 275:17 sig sjelfve / sig sjelfva 
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Ändringar i andra upplagan som införts i Samlade Verk 

Sg torde ha läst korrektur på U 2 som utkom ca sex år efter U 1. Sju ändringar av 

stilistisk karaktär i U 2 i förhållande till U 1 har accepterats i SV. 

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

 

 173:12 blef varse mig / fick se mig 

 174: 4 menniskor / menniskobarn 

 176:14 han vill tämja / han skall tämja 

 178: 4 är det / är att 

 209:26 In hac lacrymarum valle / In hac lacrymarum valla 

 234:24 människoöde / människöde 

 238: 6 in hoc lacrymarum valle / In hoc lacrymarum valla 
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Ändringar i andra upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Följande ändringar i U 2 har ej bedömts vara av Sg och har därför inte etablerats i SV. 

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

 

 171:26 bort redan fyra / bort fyra 

 203:16 Låt oss söka / Sökom  

 234:24 människoöde / människöde  

 258:29 påstår / pågår  

 

 



– TK 39 – 

46 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Sgs originalmanuskript (MS) med rubriken »Till / Damaskus. / II» (KB, signum 

V.p. 241a:2) består av 139 blad (bundna lägg) Lessebo Bikupa nr 2 med vattenstämpel 

1895 respektive 1896 (ca 22,5 × 29,5 cm). Bladen är paginerade 1–237 (med vissa 

oregelbundenheter). Texten är skriven med numera svart bläck, i regel på bladens båda 

sidor. De fyra omslagen till respektive akt är av enklare papperssort. 

MS har en del utsmyckningsdetaljer men är inte lika artistiskt utformat som MS till 

Första delen, det saknar t.ex. särskilt försättsblad till varje akt. Åtskilliga initialer är 

dock färglagda och texten på sidorna är omgiven av ramar i olika färger.  

Att MS utgjort förlaga för första upplagan framgår av att det innehåller en mängd 

märken efter sättares fingrar, bl.a. pp. 41, 164, 190. 

I beskrivningen nedan av MS ges inom parentes i förekommande fall sid- och 

radhänvisning till motsvarande textställe i SV. 

 

MS försvaras i en pärm av papp. Pärmen har dubbla pergamentomslag (se »Tillkomst 

och mottagande» i textvol. s. 432), ett inre omslag, tydligen det ursprungliga, med 

rubriken »Lösa och Binda» på första sidan. Mitt på baksidan (omslagets fjärde sida) 

finns en påklistrad, cirkelformad lapp med påbörjad färgsättning. Den skulle troligen 

fyllas med något målat blommotiv som pendang till blomman på pärmens baksida i MS 

till Till Damaskus. Första delen. Utanpå detta omslag är placerat ett annat pärmomslag 

som på förstasidan har texten: »Till / Damaskus. / II.» med »T», »D», »II» och de båda 

punkterna i rött. Liksom i MS till första delen av dramat har Sg vanligen först ritat 

konturer till initialerna, varefter han fyllt i med färg. 

Kring pärmomslagens första sidor är ramar ritade med grön färgpenna. Motsvarande 

ramar men med skiftande färger – grönt, gult, blått, rödbrunt osv. – inramar texten på 

MS-sidorna (med undantag för omslagen). Även blanksidor har sådana ramar. Några 

sidor har dubbel färgram (t.ex. p. 139 som har en gul och en brunröd ram). Ramarna är 

ca 13,5 × 17,5 cm. 

Pärmens öppning har utrustats med två band för knytning, ett gult och ett rött.  

Efter pärmen följer ett rött omslag av kraftig papp som innehåller de fyra akterna. 
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MS är paginerat 1–237 med följande oregelbundenheter: 

 

Pagina 

29, 30 – en sida med två pagina; 

61 –  blanksida, paginerad; 

88+88 – två sidor med samma pagina; 

107, 108 –  blanka sidor, paginerade; 

109+109 – två sidor med samma pagina; 

156+156 – två sidor med samma pagina; 

199 – blanksida, paginerad; 

215 – blanksida, paginerad. 

 

MS saknar försättsblad med person- och scenförteckningar (till skillnad från MS till 

Första delen).  

Omslaget till första akten har rubriken »Akt I.» med initial, siffra och punkt ifylld 

med röd penna. Därunder är skrivet med blyerts rubriken på den enda scen som akten 

innehåller: »Utanför Stugan».  

På motsvarande sätt är omslagens förstasidor till de följande tre akterna utformade: 

På första sidan till »Akt II» har Sg skrivit med blyerts: »a) Laboratoriet. / 

b) Rosenkammaren». 

På första sidan till »Akt III»: »a) Krogen. / b) Fängelset. / c) Rosenkammaren.» 

(dok. nr 39:9).  

På första sidan till »Akt IV»: »a) Krogen / b) Hålvägen / c) Rosenkammaren». 

Akt I består av: 

* Omslag (se ovan). 

* Lägg pp. 1–24, bundet med ljuslila tråd.  

* Lägg, pp. 25–49, bundet med ljusblå tråd.  

* Lägg, pp. 50–61, bundet med röd tråd.  

Akt I är paginerad 1–61 (p. 61 saknar text). 
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Detaljer: 

På den första paginerade sidan »1», med en ram i svagt ljusgrön färg, återfinns rubriken 

»Akt I» med initial i rött – men utan underrubrik och scenangivelse. 

P. 3 noten »Samme person som Confessorn och Tiggaren.» är skriven med ljusare bläck 

än den övriga texten. 

P. 22 har i marginalen ett kraftigt »Obs!» i brunt med inskottsmarkering efter »guld ur 

elden» (175:7).  

P. 37 »lyfter» (181:7) har ändrats till »Lyfter» med blyerts.  

På p. 45 har några ord delvis skrapats bort (möjligen i ett försök till radering): efter 

»genom hat» (185:4): »och lögn 

!». 

P. 61 saknar text men är paginerad och har en röd ram. 

 

Akt II består av: 

* Omslag (se ovan). 

* Lägg, pp. 62–85, bundet med röd tråd. 

* Lägg, pp. 86–108, bundet med blå tråd. 

Akt II är paginerad 62–108 (pp. 107–108 saknar text). 

Detaljer: 

På p. 62, med gulgrön ram, återfinns rubriken »Akt II» med versalen ifylld med röd 

penna – utan underrubrik och scenangivelse. 

Pp. 78 och 79 har strykningar med blyerts eller grå färgpenna. 

P. 86 har ett struket inskottstecken. 

Pp. 107 och 108 saknar text, men är paginerade och har blågrå respektive violett ram. 

 

Akt III består av: 

* Omslag (se ovan). 

* Lägg, pp. 109–127, bundet med röd tråd. 

* Lägg, pp. 130–153, bundet med gul tråd. 

* Lägg, pp. 154–167, bundet med röd tråd. Lägget avslutas av 21 blanka, opaginerade 

men med färgramar försedda blad. 

Akt III är paginerad 109–167. 
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Detaljer: 

På p. 109, med grön ram, återfinns rubriken »Akt III» med versalen ifylld med röd 

penna – utan underrubrik och scenangivelse. Före denna sida har tydligen suttit en sida 

som har skurits bort; kvarlämnad är en smal list (jfr dok. nr 39:10).  

På p. 112 är ordet »kallfåne» (218:25) ändrat med ljust, numera blekt bläck till enbart 

»fåne».  

På p. 140 finns en strykning med grå färgpenna.  

 

Akt IV, pag. 168–237, består av: 

* Omslag (se ovan). 

* Lägg, pp. 168–191, bundet med ljusgrön tråd. 

* Lägg, pp. 192–215, bundet med ljusgrön tråd.  

* Lägg, pp. 216–237, bundet med ljusblå tråd. Lägget avslutas med två blanka, 

opaginerade sidor, försedda med gröna ramar. 

Akt IV är paginerad 168–237. 

Detaljer: 

På p. 168, med röd ram, återfinns rubriken »Akt IV» med versalen ifylld med grön 

penna – utan underrubrik och scenangivelse. 

P. 171 har en strykning med gråsvart färgpenna.  

P. 182 har inskottsmarkeringar markerade med rödbrun färgpenna; notraden längst ned 

är linjerad och skriven med bläck.  

P. 192 har en strykning längst ned med brun färgpenna. 

P. 199 blankt blad men paginerat och med grön ram.  

P. 215 saknar text men är paginerat.  

Sg har paginerat två sidor »230» vilket i efterhand har ändrats av annan hand med blå 

färgpenna, så att Sgs paginering från och med den andra sidan 230 fram till 236 blivit 

231–237 (med blå penna).  

På p. 236 (med ny, blå paginering) efter »och är så» (275:22) är ordet »Satans» struket 

med brun färgpenna.  
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs ändringar i MS redovisar semantiskt och/eller stilistiskt viktigare 

ändringar inklusive strykningar omfattande minst ett helt ord. Ändringar som bedömts 

huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits. 

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

 

 170:29 / 11 e »bekämpas …»: med besvärjelser och onda tyg … str 

 171: 9 / 12 e »lögnen.»: Pharaos trollkarlar tillstaddes fortgå i sin villfarelse, och 

konungens hjerta förhärdades derför att hans plåga skulle räcka desto 

längre. str 

 172:14 / 15 e »hans»: besvärjelser ä t motstånd 

 189: 2 / 53 e »klädd i en»: kort vargskinnspels med det ludna utåt; ser förstörd ut  

ä t Engelsk Indisk hatt och en jagtrock alldeles lik Den Okändes 

 191: 7 / 59 e »skall»: ligga ä t spännas 

 196:27 / 66 e »luften.»: MODREN. Jag tror det är korgossens sakramentklockor Du 

har der. DEN OKÄNDE. Ja, så är det! När det ringer, så är Guden 

nära! str 

 199:31 / 74 e »Icke så!»: inför en dödlig! Hör mig! str 

 200:27 / 76 e »skickade dig!»: DAMEN. Har man rätt att skylla på hvarann inför 

domstolen? DEN OKÄNDE str 

 201:22 / 78 e »DEN OKÄNDE»: Ja! Men när all min ondska gått öfver på Dig, så 

att Du inte kan upptaga mera, så skall jag skära bort dig som en böld. 

ä t Nej, icke derför! 

 28 / 79 e »åskan»: jag leker med str 

 203:25 / 83 e »inrättat!»: med straffredskapen. str 

 27 /  e »själ, och»: schavotten vore den enda försoningen, str 

 204:13 / 85 e »himlen …»: för att tvinga honom lysa och värma sig. [Klockorna 

ringa] DAMEN [sjunker på knä] O, det är ju sakramentsklockan … 

O salutaris hostia … DEN OKÄNDE Stig upp! str 

 205:13 / 87 e »jag, som»: börjat ett nytt tidehvarf ä t skrifvit sista bladet 

 23 / 88 e »ande …»: en igel som söge ut det skämda blode  str 
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 222:12 / 121 e »avsmak för»: den här sortens frihet ä t att vara svärfar 

 230: 2 / 140 e »lärt av dig!»: Ty Du var både på godt och på ondt! str 

 234: 2 / 147 e »gråta icke!»: Det hör barn till. str 

 239:15 / 156 e »var på»: en bankett ä t klubben 

 24 / 157 e »ruset …»: gå [skjuter honom ut genom dörren] str 

 240:10 / 158 e »fonden.]»: Frun ber att herrn kommer in! ä t Nådig Frun frågar efter 

herrn. 

 15 /  e »huset!»: hennes ä t fruns 

 244: 8 / 166 e »frid»: , och kom igen str och punkt tillsatt e »frid» 

 248:22 / 171 e »sade att»: jag var gammalmodig och fördomsfull, och så lärde han 

mig str 

 252:23 / 180 e »ledsagerskan»: genom lifvet! str och punkt tillsatt e »ledsagerskan» 

 29 / 181 e »ditt liv,»: nu ska jag mörda Dig en gång, men en lejongång str 

 255:10 / 185 e »avund bara – – –»: och det tror jag är mitt lifs hemlighet! LÄKAREN 

Du vill veta den hemligheten också! DEN OKÄNDE Ja, min vetgirighet 

har inga gränser str 

 256:28 / 190 e »vänster.»: Ridå. str 

 257:27 / 192 e »äktade du!»: Du är inte noga i valet! str 

 258:25 / 195 e »lika dant!»: – Hvad hjelper att välja då? str 

 262: 2 / 201 e »tappades ut»: i går ä t för åtta dagar sen 

  8 /  e »synd,»: möblerna gingo ut i floden, str 

 267:17 / 217 e »inbillar dig»: , ditt stackars fån str 

 275:12 / 234 e »faller!»: CONFESSORN Jag vet inte om man vill ha Er i klostret. 

DEN OKÄNDE Man fruktar mig, och afundas mig; det är just hvad jag 

trott mig märka. Himlen vill icke ha mig, helvetet vill icke ha mig! hvar 

hör jag då hemma? CONFESSORN På jorden! str 

 22 / 236 e »är så»: Satans str 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar av  
andra upplagan (Strindbergsmuseets exemplar) 

Ett ändringsexemplar av U 2 av Till Damaskus tre delar i Samlade Dramatiska Arbeten 

band III (1:3; Romantiska dramer, 3), 1904, finns på Strindbergsmuseet i Stockholm 

(bok nr 751 i Sgs bibliotek). Ändringarna, som är i blyerts, torde ha gjorts av Sg våren 

1908 med tanke på ett framförande av Damaskus-trilogin på Intima Teatern (jfr ovan 

s. 26).  

I det bevarade exemplaret, där Sg har gjort ett flertal ändringar i Första delen och 

Tredje delen, förekommer bara ett fåtal ingrepp i Andra delen.  

Ändringarna rörande Andra delen har inte påverkat etableringen av texten i SV. 

 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 2. Ifråga om 

långa strykningar citeras endast begynnelse- och slutorden. Inom hakparentes ges sid- 

och radhänvisningar till SV där citatet slutar. 

 

 159: 1 / 163 e »DELEN»: = 66 sidor. / 4 nya dekorationer tillagt 

 253:25 / 217 e »bakgrunden.»: [notraden] str 

 263: 8 / 223 e »samvetslösa.»: Du är inte den förste [– – –] med sin egen Baalsbot. 

[263:13] str 

 25 /  e »förflutna.»: Men nu säger [– – –] sinom tusen gånger! [263:29] str 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar  
av andra upplagan (KB 76/33) 

Ytterligare ett ändringsexemplar av U 2 av Till Damaskus tre delar i Samlade 

Dramatiska Arbeten band III (1:3; Romantiska dramer, 3), 1904, finns på KB 

(KB 76/33:1). Exemplaret har blivit känt först efter att delredaktör Gunnar Ollén 

levererat denna textkritiska kommentar. Exemplaret beskrivs ovan s. 29.  

Sgs ändringar i även detta exemplar av SDA torde ha tillkommit i samband med 

planerna våren 1908 på ett framförande av skådespelet på Intima Teatern (jfr ovan 

s. 52). De flesta av ändringarna i de båda exemplaren på Strindbergsmuseet och KB 

är identiska.  

Ändringarna rörande Andra delen har inte påverkat etableringen av texten i SV.  

 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 2. Ifråga om 

långa strykningar citeras nedan endast begynnelse- och slutorden. Inom hakparentes ges 

sid- och radhänvisningar till SV där citatet slutar. 

 

 253:25 / 217 e »bakgrunden.»: [notraden] str 

 263: 8 / 223 e »samvetslösa.»: Du är inte den förste [– – –] med sin egen Baalsbot. 

[263:13] satt inom klammertecken 

 25 /  e »förflutna.»: Men nu säger [– – –] sinom tusen gånger! [263:29] str 
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Förarbeten 

I de få utkast i »Gröna Säcken» (KB) som avser Till Damaskus två första delar berör 

vissa motiv som har betydelse för Första delen även Andra delen, t.ex. scenrubriker 

som »Rosenkammaren» och »Hålvägen» (se ovan s. 32 ff.). Direkt anknytning till 

Andra delen har bara ett enda utkast. Utöver detta centrala utkast finns emellertid några 

spridda utkast till motivinslag. 

Inom parentes ges i förekommande fall hänvisning till sida i texten (radnummer 

anges ej) till vilken utkastet har eller kan ha anknytning. 

Ett centralt utkast 

9:5,26 Fol. blad (Lessebo Bikupa) överrubrik »Ålen». Underrubriker: »Akt IV» och 

»Akt V». Dok. nr 39:11. (Jfr »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 434 ff. samt bild 

på s. 435; jfr »elektriska ålen» ss. 242, 257).  

Bland de uppräknade motiven återfinns: 

Akt IV: »Krogen» (217), »Caesar» (s. 266), »En stum orkester» (s. 217) (i den färdiga 

pjäsen dock spelande), »Qvarnen» (s. 263), »Dante», »Rosenkammaren» (s. 209), 

»Hålvägen» (s. 261), »Hela lifvet drar förbi» (s. 263), »Familjen flyttar» (s. 262), 

»Barnet: Karakterdrag» (s. 267 f.). 

Akt V: »Utanför Stugan. Häusel öde: Alla rest till Afrika. Floden har stigit» (s. 262), 

»I Klostret» (s. 268), »Guldet är gjordt» (s. 269), »Man berättar honom att han gjort 

guld: Han tror det icke!» (s. 269 f.).  

Utkast till motivinslag 

Utkast 3:8,4 finns även beskrivet bland utkasten till Tredje delen (nedan s. 81); de 

övriga finns även beskrivna bland utkasten till Första delen (ovan s. 32 ff.). 

 

3:8,1 Omslag, fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), rubriker: »Nemesis-Providentia», 

»Klostret». Bland motiven: »Kainsmärket» (s. 181). 
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3:8,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa), huvudrubrik »Klostret». Bland motiven: 

»Kainsmärket» (s. 181). 

 

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

Bland reflexionerna: »Allt hvad jag hatade måste jag: Tala Tyska, lefva i dåligt sällskap, 

afträdena; gå och handla; möta obehagliga personer». – »Om denna tillvaro redan är en 

skärseld eller Inferno för begångna brott äro vi alla demoner, till för att plåga 

hvarandra» (s. 171) (jfr även texten i del III, s. 353). 

 

9:2,2 Två fol. blad, pag. 1–2 (Lessebo Bikupa 1893), »Swedenborgs Helveten». Bland 

anteckningarna på p. 2: »I mitt hus der fem qvinnor slogos, grälade och greto omkring 

det nyfödda barnet» (s. 209 f.). 
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

Vid jämförelsen mellan textens placering i SV i förhållande till MS avses genomgående 

översta raden på respektive SV-sida. 

 

 Sida  Sida 

 i SV  i MS 

 

 167   –     1 

 170   –     9 

 173   –   17 

 176   –   24 

 179   –   31 

 182   –   39 

 185   –   45 

 188   –   51 

 191   –   59 

 195   –   62 

 198   –   69 

 201   –   77 

 204   –   84 

 207   –   91 

 210   –   97 

 213   – 105 

 217   – 109 

 220   – 115 

 223   – 123 

 226   – 131 

 229   – 137 

 232   – 142 

 235   – 149 

 238   – 155 

 241   – 159 

 244   – 165 

 247   – 168 

 250   – 174 

 253   – 181 

 256   – 187 

 259   – 195 

 262   – 201 

 265   – 209 

 268   – 218 

 271   – 224 

 274   – 231 



 

 

TILL DAMASKUS 

TREDJE DELEN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Till Damaskus. Tredje 

delen i SV. Första upplagan (1904) har använts som komplementtext. 

Två exemplar av första upplagan med ändringar av Sg har bevarats, men dessa har 

inte påverkat etableringen av texten i SV. Ändringarna torde ha gjorts av Sg våren 1908 

med tanke på ett framförande av Damaskus-trilogin på Intima Teatern. Exemplaren och 

ändringarna beskrivs nedan s. 70 ff. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Till Damaskus / Tredje Delen» finns på 

Kungliga Biblioteket i Stockholm (signum V.p. 241a:3). Sättarnoteringar i MS visar att 

detta utgjort förlaga vid sättningen av första upplagan. 

Upplaga på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Till Damaskus / Tredje delen utgavs först i häftesform 

under perioden 25/4–25/6 1904 av Hugo Gebers förlag i Stockholm. Den ingår i Sgs 

Samlade Dramatiska Arbeten 1:3 (Romantiska dramer, 3), i bokupplagan band III, 

ss. 233–324 (se presentationen av SDA i början av sviten av textkritiska kommentarer). 

Sg har av allt att döma läst korrektur och därvid gjort ett antal ändringar; dessa har 

införts i SV. 

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska utgavs 1912, tillsammans med både Andra delen 

och Tredje delen av dramat, under titeln Nach Damaskus. Erster, zweiter, dritter Teil på 

förlaget Georg Müller, Leipzig & München, i serien Strindbergs Werke. Deutsche 

Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Übersetzer vom Dichter selbst 
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veranstaltet, Abteilung (1) Dramen: Bd. 5. Texten anges vara »Verdeutscht von Emil 

Schering». 

Ryska 

Na puti v Damask, översättning av A. Stark, 248 s., S:t Petersburg 1911. I volymen 

ingår alla tre delarna av Till Damaskus. 
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Utgivarens egna ändringar 

I den latinska texten till en vallfartssång ur Psaltaren har tre fel i MS och U 1 (s. 239) 

rättats i SV (s. 286 f.), likaså har ett fall av »ock» i stället för »och» korrigerats. 

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

 

 286:26 manuum / manum 

 287: 4 domus / donus 

 15 sic / sit 

 403: 5 och / ock 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

 279: 3 DAMEN. / [saknas] 

 296: 4 fastän du icke tror det! / fastän Du icke [de båda sista orden i repliken 

borttappade vid ett sidbyte i MS] 

 313:20 Pandemos / Pandēmos [se ordförklaring till s. 313] 

 332:29 alla lättrörda mänskor / alla godhjertade menskor 

 342:22 man, hvilken tycktes / man, som tycktes 

 345: 5 ungdoms förförare / ungdoms förförares 

 346:10 alla fly utom / alla fly ut – utom 

 14 som den antika statyn Sliparen / som Antiken Sliparen 

 24 till Den Okände / till Okände 

 352:21 fick du skammen / fick jag skammen 

 358:10 Ridå. / [saknas] 

 394:15 kristen, hvilken / Kristen, som 

 25 därför tror han / derför tror han 

 396: 3 skref att / skref upp att 

 402: 5 Numro 11 / Numro 10 

 408:11 Ridå. / [saknas] 
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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. 

 

 281: 5 hvit (glänsande) / hvit 

 10 ligger äfven en / ligger en 

 285:25 men aldrig sedan / men sedan 

 296:21 Det behöfver inte / Det behöfves inte 

 300:11 min himmelfärd / min himmelsfärd 

 18 mer; sorgen / mer sorgsen 

 302: 2 på fingerna / på fingrarna 

 303:14 jag läst din bok / jag läste din bok 

 307:11 mig och söfver / mig, den söfver 

 313:18 vältar sig / vältrar sig 

 28 Är Du der igen / Är du nu där igen 

 315:32 I sju såg jag hennes / I sju år såg jag hennes 

 316: 1 från jernvägsfönster / från järnvägsfönstren 

 323: 5 Hvad så? / Hvad då? 

 15 ha onda ögat / ha onda ögon 

 327:20 Hǎhā / Håhå [se ordförklaring till s. 327; i SV »Haha»] 

 328:11 Hǎhā / Håhå [se ordförklaring till s. 327; i SV »Haha»] 

 332:22 hvad de säger / hvad de säga 

 335:16 Ingen särskildt / Ingen särskild 

 339:21 Fritz Schlipitzskas / Fritz Schlipitskas 

 341:26 lefva i otillåtet / lefva i ett otillåtet 

 343: 2 med en ande / med en ande 

 11 Hvem var förföraren / Hvem är förföraren 

 348:10 kjortlar / kjolar 

 349: 5 Herrans / Herrens 

 351: 5 Du mig så / du mig då 

 352:19 menniskornas / människors 

 353:11 dǟmŏn / dämon [se ordförklaring till s. 353] 
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 12 dǟmŏn / dämon [se ordförklaring till s. 353] 

 354:10 Man ser / Men ser 

 360:17 dessa röda stenar / dessa döda stenar 

 367: 5 Den Okände / [saknas] 

 374:10 À tout prix / A tout prix 

 376: 6 högintressangt / högst intressant 

 25 gör så det / gör då det 

 377: 4 sutit i förra tablån / suttit i förra tablåen 

 384:12 blodsutgjutelse / blodutgjutelse 

 393:12 denna blinde fader / denne blinda fader 

 398: 7 märker väl hur / märker väl nu hur 

  400:17 stolthet sig förlet / stolthet sig förlät 



– TK 39 – 

65 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

Sgs originalmanuskript (MS) med titeln »Till Damaskus / Tredje Delen» (KB, 

signum V.p. 241a:3) består av 122 blad (dels bundna lägg, dels löst liggande blad) 

Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1895 (ca 18,5 × 22,5 cm). Bladen är paginerade  

1–191 (med vissa oregelbundenheter). Texten är skriven med numera svart bläck, 

i allmänhet på bladens båda sidor. MS har en del utsmyckningsdetaljer men är inte lika 

artistiskt utformat som MS till Första delen eller Andra delen.  

MS är inneslutet i en pärm av papp, klädd med brunt pergamentpapper 

(ca 19 × 24 cm); papperet är numer trasigt, framför allt baksidan. På pärmens framsida, 

som är försedd med en lila ram, står som rubrik »Till Damaskus», textad av Sg med 

versaler i gult och de efterföljande bokstäverna lila. Därunder står också med Sgs hand: 

»Tredje Delen» med lila bokstäver.  

Pärmens öppning har utrustats med två röda band för knytning; banden är numera 

trasiga.  

Att MS har utgjort förlaga för första upplagan omvittnas av sättarnoteringar som 

markerar sidbyten i den tryckta utgåvan (U 1), t.ex. p. 20 övergången ss. 244/245, p. 35 

övergången ss. 252/253, p. 96 övergången ss. 280/281, och p. 114 övergången 

ss. 287/288.  

MS består av följande delar: 

 

Omslag 

Första sidan har en med rött struken prosatext, inledd av ordet »Ofvanför», i vilket den 

sirligt textade versalen i rött och blått »O» icke har strukits. Någon (ej Sg) har under den 

strukna texten tolkat och med blyerts skrivit ned denna. Texten i det strukna lyder (jfr 

diskussionen om textställets betydelse i »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 451): 

Ofvanför Linz hade galeasen tagit last af trädgårdsprodukter och pilgrimer som skulle ner 

till Marienhilfe att fira fästen Fünf Wunden Jesu. I dag den tjuguförsta Mars 

vårdagjämningen voro Donaustränderna redan gröna och fruktträden som kantade 

körvägarne stodo i blom 
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Andra sidan (versosidan) är blank men med en röd ram. 

Tredje sidan har texten »Akt I.» vilken överrankats av en cirkelformad fläck i 

guldbrun färg; »A», »I» och punkten i rött; röd ram. 

Fjärde sidan (versosidan) har en vackert tecknad pingstlilja, vars huvudblomma på 

grön stjälk har vita kronblad med blombotten i gult, grönt och rött. Blomman avtecknar 

sig mot en gyllene bakgrund. Röd ram. Dok. nr 39:12. 

 

Titelblad  

På bladet finns en med röd penna struken rubrik »Klostret» (konturer i svart ifyllda med 

rött) och därunder, struken med blått »[’Till Damaskus’ III.]» (»III» har konturer i svart 

ifyllda med blått). Versosidan är blank. 

 

Blad med rollista 

På bladet rubriken »Personer», versalen i blått. Därunder rollista. Versosidan är blank. 

 

Blad, pag. 1–2 

Efter de ovan beskrivna försättsbladen börjar den egentliga pjästexten med ett blad 

paginerat »1». Överst på sidan har en lapp klistrats över »Akt I» (jfr textvolymen 

s. 452). Texten börjar med en scenbeskrivning, inledd av »Förgrunden utgöres af». – 

Versosidan saknar text men är paginerad »2». 

 

Blad, pag. 3–39 

19 lösa blad med text på båda sidorna, förutom sista sidan, p. »39», vars versosida 

saknar text. P. »3» börjar med »Den Okände och Confessorn», p. »4» är versosidan. 

 

Lägg, pag. 40–82 

Lägg med 22 blad, bundet med ljust grön tråd, med text på båda sidorna 

(jfr dok. nr 39:13), samt två blad som saknar text. Lägget börjar med p. »40», »En 

korsväg uppe i bergen», och slutar med en versosida p. »82», beroende på att p. »48» av 

misstag har skrivits på två på varandra följande sidor (recto och verso av samma blad).  
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Blad, pag. 83–84  

P. »83», rectosida med scenbeskrivning, »En terrass på» etc. Versosidan, p. »84», är 

paginerad men saknar text. 

 

Blad, pag. 85–98 

7 blad med text på båda sidorna fr.o.m p. »85» (rectosida), »Amtmannen / Svaranden, är 

närvarande?», t.o.m. p. »98» (versosida). 

 

Lägg, pag. 99–115 

Lägg med 8 blad, bundet med gul tråd, text på båda sidorna fr.o.m. p. »99» (rectosida), 

»Damen / Eller så här», t.o.m p. »115» (versosida). En sida har paginerats »106–107». 

 

Blad, pag. 116–131 

8 blad fr.o.m p. »116» (rectosida), »Den Okände. / Erfarenheten har lärt», t.o.m. 

p. »131» (versosida). Text på båda sidorna. 

 

Lägg, pag. 132–139. p 

Lägg med 11 blad, bundet med röd tråd, text på båda sidorna fr.o.m. p. »132» 

(rectosida), »tade ner igen», t.o.m. p. »139. o)» (versosida), samt 13 blad som saknar 

text, inledda av en paginerad sida »139. p» (rectosida). I marginalen till p. »139. a)» har 

Sg skrivit »[Till Sättaren! Fortsätt pagineringen i trycket]», dvs. inte »a», »b», »c» osv. 

som i MS. P. »139» har ändrats till »139. a)» och p. »140» till p. »139. b)». 

 

Blad, pag. 140–155 

8 blad med text på båda sidorna fr.o.m. p. »140» (rectosida), »Kapitel-salen i gotik», 

t.o.m. p. »155» (versosida). Överst på p. »140» är en lapp klistrad över »Akt II.» 

(jfr textvolymen s. 452). 

 

Lägg, pag. 156–186 

Lägg med 8 blad, text på båda sidor, fr.o.m. p. »156» (rectosida), »och nu helsades 

de», t.o.m. p. »186» (versosida). P. »167» har paginerats »167–182» (jfr bild i 

textvol. s. 455). Längst ned på p. »167–182», efter det avslutande »Ridå» är följande 
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överstruket: »[Forts. en annan gång.]». P. »164» har i marginalen påpekandet »sp.», 

vilket, i kombination med understrykning, ger besked om att orden »det fallet» skall 

sättas spärrade (jfr texten 401:6). 

 

Blad, pag. 187–191 

Två blad fr.o.m. p. »187» (rectosida), »[Ett Brudpar går öfver Scenen]», t.o.m. p. »189» 

(rectosida), textens slutsida; versosidan är blank men paginerad »190». Därefter följer 8 

blad utan text, första sidan är emellertid paginerad »191». 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs ändringar i MS redovisar semantiskt och/eller stilistiskt viktigare 

ändringar inklusive strykningar omfattande minst ett helt ord. Ändringar som bedömts 

huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits. 

En längre strykning på ett omslag i MS redovisas i manuskriptbeskrivningen ovan s. 65. 

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

 

 281:17 / 3  e »Confessorn i»: svart Benediktinerdrägt ä t svart och hvit 

Dominikanerdrägt 

 284:23 / 7  e »DEN OKÄNDE»: Det gör jag icke ä t Inte alls 

 288: 2 / 12  e »skrivit»: ett hundra femtio ä t minst femtio 

 304:14 / 32  e »alla»: perversa ä t förskrufvade 

 318: 7 / 49  e »jag sökte»: och älskade såsom str 

 337:21 / 81  e »vi som»: pröfvat ä t proberat 

 355: 5 / 114  e »dem som»: drucko ä t icke drucko 

  6 /   e »upp sin»: nykterhet som ett exempel ä t drufvokult på 

lifsglädjens altare 

 357:13 / 117  e »DEN OKÄNDE»: Och köpesumman? ä t Att hyra således? 

 359: 7 / 119  e »tamburen.»: Ett väggur mellan fönstren. str 

 365:17 / 127  e »livs»: arbete och ströftåg genom konstens, poesiens och 

vetenskapens ä t egna erfarenheter och ströftåg genom konstens, 

och poesiens 

 28 / 128  e »emedan jag»: smältit det och upptagit i min andes blod emedan 

ju det var formlös lera som jag blåste ä t slog sönder det som glas, 

smälte om det och ur massan blåste 

 398:29 / 160  e »författare»: Hedersborgare af Franska Republiken, vald af 

Nationalkonventet ä t Parisisk Hedersborgare af Franska 

Revolutionsmännen utnämnd 

 399:15 / 161  e »katalogen»: Började ung och osjelfständig med klassiska str 

 403: 7 / 167–182 e »Ridå»: [Forts. en annan gång.] str 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar av  
första upplagan (Strindbergsmuseets exemplar) 

Ett ändringsexemplar av U 2 av Till Damaskus tre delar i Samlade Dramatiska Arbeten 

band III (1:3; Romantiska dramer, 3), 1904, finns på Strindbergsmuseet i Stockholm 

(bok nr 751 i Sgs bibliotek). Ändringarna, som är i blyerts, torde ha gjorts av Sg våren 

1908 med tanke på ett framförande av Damaskus-trilogin på Intima Teatern (jfr ovan 

s. 26).  

Ändringarna rörande Tredje delen har inte påverkat etableringen av texten i SV. 

 

I den troligen våren 1908 gjorda bearbetningen för Intima Teatern av de tre Damaskus-

delarna har inte mindre än ca 30 av de ca 90 trycksidorna i första upplagan av Tredje 

delen strukits. Man spårar samma tendens som ifråga om Första delen att söka reducera 

sambanden emellan Den Okände och Sg. Att denne skulle vara en »berömd man» 

(textvol. s. 288) ströks sålunda liksom att han kallar sig »Tjänstekvinnans Son» (s. 321). 

En del andra inslag som kan uppfattas som anspelningar på Sgs privata förhållanden – 

svaveldammen med syfilis-patienterna (s. 311) och den obetalade skulden till 

tjänarinnan »Gamla Maja» (s. 331) och den mindre lyckade bröllopsnatten (s. 384) – 

fick också utgå (se »Tillkomst och mottagande» i textvol. ss. 459 f. och 462). Men den 

längsta strykningen drabbade sjunde tablån och den ur teatersynpunkt extremt 

svårhanterliga åttonde tablån med alla sina biograferade berömdheter i tavelgalleriet 

(s. 386 ff.). Av samma skäl ströks också pilgrimsflottarna på Donau (s. 286 f.). Sg 

reducerade antalet dekorer till sju. Varje tablå har numrerats av Sg i marginalen. 

 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 2. Ifråga om 

långa strykningar citeras endast begynnelse- och slutorden. Inom hakparentes ges sid- 

och radhänvisningar till SV där citatet slutar. 

 

 277: 1 / 233 e »DELEN»: = 79 sidor, / 8 dekorationer tillagt 

 279:12 / 234 e »Bipersoner.»: Flodstranden. / I bergen. / Terrass på Klosterberget. / 

Ini molnet: Träsk. / Matsal. / Kapitelsal. / Tafvelgalleri. (utgår) / 

Kapellet. / 7. tillagt 
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 286:16 / 239 e »kyrkan! …»: (Första flotten synes [– – –] Qui timet Dominum! (ut). 

[287:17] str  

 288: 4 / 241 e »det vara!»: DEN OKÄNDE. Få vi gå nu? [– – –] [DEN OKÄNDE.] 

Jaså! [289:6] str 

 304: 8 / 250 e »och dig!»: DEN OKÄNDE. Då kan du säga mig [– – –] alla 

förskrufvade män. [304:14] str 

 309: 7 / 253 e »mjölktänderna, de»: skulle ä t borde 

 310:15 / 254 e »Ridå.»: En korsväg uppe i bergen. [– – –] CONFESSORN. Som inte 

kommer nu! (Går). [316:17] str 

 318:22 / 260 e »icke skuld –»: hur kom du att hata kvinnorna? ä t hur blef Du så 

hatad? 

 23 /  e »kvinnorna?»: DEN OKÄNDE. Låt mig tänka! [– – –] Det låter höra 

sig! … Men, [319:28] str 

 321: 2 / 262 e »göra mig!»: DEN OKÄNDE. Plågas du ej af de sjuke vid dammen? 

DAMEN (vänder sig mot dammen). Jag ser dem icke – jag ser ingenting 

fult nu mera! str 

 10 /  e »försoning»: genom – en kvinna! str 

 16 /  e »hatade jag»: henne ä t Dig 

 25 / 263 e »Ingeborg,»: jag var Tjänstekvinnans son [– – –] blifva arfvinge med 

den frias son …» [321:27] str 

 323:27 / 264 e »kan vi säga!»: VÄRDINNAN (till Damen). Tänk att jag skulle få råka 

[– – –] Tack Ingeborg! [325:18] str 

 325:20 / 265 e »Ser du:»: jag har öga för dina förtjänster, fast du ej tror det! str 

 326:32 / 266 e »ensam).»: VENUSDYRKARNE (resa sig, nalkas Den Okände [– – –] 

Se hur han vrider sig! [329:3] str 

 330:27 / 269 e »manliga! …»: Du lät inbilla dig [– – –] äro kvinnodyrkare! [330:31] 

str 

 32 /  e »dig, nu? …»: Nå så fick du se [– – –] FRESTAREN. Tja! Så kan det 

vara! [333:12] str 

 336: 3 / 272 e »berätta, berätta!»: Caesar = [PILGRIMEN] tillagt 

 14 / 273 e »och lida.»: Hvarför jag teg och led? [– – –] Det fick stå kvar! Och 

jag föll! [337:5] str 
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 337:12 / 274 e »skuld.»: jag hade nemligen varit otacksam! tillagt 

 343: 3 / 278 e »heligt»: Jag såg henne gå [– – –] i hvarje fall. [343:8] str 

 344: 6 / 279 e »FRESTAREN.»: Då ä t Så 

 12 /  e »fanns»: icke ä t knappast 

 348:25 / 283 e »svett!»: citationstecken tillagt 

 352: 5 / 285 e »svaghet.»: DEN OKÄNDE. Vår skam! [– – –] (Håller handen för 

munnen). [353:7] str 

 353:15 / 286 e »först med»: rörelse och bad, med kosmetik och vackra ä t yttre 

medel, med kosmetik och nya, vackra 

 370:27 / 297 e »ville in!»: Jag var så beskaffad [– – –] kunde se på! [370:31] str 

 372:16 / 298 e »förfinats …»: FRESTAREN. Du, ja; men hon? [– – –] för sina 

affärers skull.» [373:17] str 

 373:21 / 299 e »upp till Er!»: Kan Ni bortresonera detta lika vackert? [– – –] DEN 

OKÄNDE. Då, men äfven … [375:13] str 

 376:20 / 301 e »Var så god!»: Paus tillagt 

 381: 2 / 304 e »löjlig! –»: Vet du hvad fjantig är? – – – Det är den förälskade! Som 

en tupp! str 

 24 /  e »(Tystnad).»: Det var en gång [– – –] men älskaren får det! [381:28] 

str 

 383:26 / 305 e »länder! – – –»: Ja, barn, mycket [– – –] (Håller sig för munnen). 

[384:13] str 

 385: 4 / 306 e »Uppåt!»: och du? ä t mot slutet! 

  6 /  e »emellan …»: DEN OKÄNDE: Sista akten, alltså! tillagt 

  7 /  e »Ridå.»: Kapitel-salen i gotik. [– – –] Ridå. [403:7] str 

 405:28 / 322 e »orden icke»: täcka ä t utsäga 
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Strindbergs ändringar i ett tryckt exemplar  
av första upplagan (KB 76/33) 

Ytterligare ett ändringsexemplar av U 2 av Till Damaskus tre delar i Samlade 

Dramatiska Arbeten band III (1:3; Romantiska dramer, 3), 1904, finns på KB 

(KB 76/33:1). Exemplaret har blivit känt först efter att delredaktör Gunnar Ollén 

levererat denna textkritiska kommentar. Exemplaret beskrivs ovan s. 29.  

Sgs ändringar i även detta exemplar av SDA torde ha tillkommit i samband med 

planerna våren 1908 på ett framförande av skådespelet på Intima Teatern (jfr ovan 

s. 70). De flesta av ändringarna i de båda exemplaren på Strindbergsmuseet och KB 

är identiska.  

Sg har i början av flera av de längre strykningarna i marginalen antecknat »Ut» och 

ibland i slutet även »Dit». 

Ändringarna rörande Tredje delen har inte påverkat etableringen av texten i SV.  

 

Sid- och radhänvisningar ges till SV, därefter ges sidhänvisningar till U 2. Ifråga om 

långa strykningar citeras nedan endast begynnelse- och slutorden. Inom hakparentes ges 

sid- och radhänvisningar till SV där citatet slutar. 

 

 277: 1 / 233 e »DELEN»: Flodstrand med Klostret. / I Bergen. / Terrass på 

Klosterberget. / Ini Molnet. / Matsal. / Kapellet (Asylen.) tillagt 

 285: 7 / 238 e »som jag!»: Och ingen så ödmjuk! str 

 10   e »odödliga själ»: som jag fått i depositum, str 

 23   e »undvara den;»: jag har alltid råkat [– – –] sämre blef jag! [285:27] 

str 

 286:16 / 239 e »kyrkan! …»: (Första flotten synes [– – –] Qui timet Dominum! (ut). 

[287:17] str 

 288: 4 / 241 e »det vara!»: DEN OKÄNDE. Få vi gå nu? [– – –] Hvilket verk?str 

 289: 6 /  e »DEN OKÄNDE.»: Jaså! str 

 304: 8 / 250 e »och dig!»: DEN OKÄNDE. Då kan du säga mig [– – –] alla 

förskrufvade män. [304:14] str 

 309: 7 / 253 e »mjölktänderna, de»: skulle ä t borde 
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 310:15 / 254 e »Ridå.»: En korsväg uppe i bergen. [– – –] CONFESSORN. Som inte 

kommer nu! (Går). [316:17] str 

 318:16 / 260 e »fragment,»: lifvet, str 

 22 /  e »icke skuld –»: hur kom du att hata kvinnorna? ä t hur blef Du så 

hatad? 

 23 /  e »kvinnorna?»: DEN OKÄNDE. Låt mig tänka! [– – –] fångad af 

henne.» [319:25] str 

 26 / 261 e »DEN OKÄNDE.»: Och jag var aldrig behaglig i Guds ögon! Ett 

straff alltså? Det låter höra sig! … Men, str 

 321: 2 / 262 e »göra mig!»: DEN OKÄNDE. Plågas du ej af de sjuke vid dammen? 

DAMEN (vänder sig mot dammen). Jag ser dem icke – jag ser ingenting 

fult nu mera! str 

 10 /  e »försoning»: genom – en kvinna! str 

 16 /  e »hatade jag»: henne ä t Dig 

 25 / 263 e »Ingeborg,»: jag var Tjänstekvinnans son [– – –] blifva arfvinge med 

den frias son …» [321:27] str 

 323:21 / 264 e »kan göra det?»: VÄRDINNAN (fram till bordet). [– – –] Tack 

Ingeborg! [325:18] str 

 325:19 / 265 e »DAMEN.»: Ser du: jag har öga för dina förtjänster, fast du ej tror 

det! str 

 21 /  e »Där är Confessorn! (Confessorn in).»: VÄRDINNAN. ä t Den Okände  

 326:32 / 266 e »ensam).»: VENUSDYRKARNE (resa sig, nalkas Den Okände [– – –] 

Se hur han vrider sig! [329:3] str 

 330:15 / 268 e »i honom.»: Och det kan de göra på afstånd till ock med! str 

 330:27 / 269 e »manliga! …»: Du lät inbilla dig [– – –] äro kvinnodyrkare! [330:31] 

str 

 32 /  e »dig, nu? …»: Nå så fick du se [– – –] aldrig fick svar! [333:10] str 

 333:11 / 271 e »FRESTAREN.»: Tja! Så kan det vara! str 

 338:15 / 274 e »Ridå.»: 3e tillagt på nästa sida 

 341:14 / 277 e »älskog med»: minst tre ä t andra 

 343:28 / 279 e »hans sköterskor –»: ja, vi skratta nu, när vi höra att han endast ville 

ömsa linne i den mörka garderoben! str 
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 344: 6 /  e »FRESTAREN.»: Då ä t Så 

 12 /  e »Det fanns»: icke ä t knappast 

 348:25 / 283 e »svett!»: citationstecken tillagt 

 350:11 / 284 e »Ridåfall.»: 4e tillagt 

 352: 5 / 285 e »svaghet.»: DEN OKÄNDE. Vår skam! [– – –] är då skönhet? [353:5] 

str 

 353: 7 / 286 e »din godhet»: (Håller handen för munnen) str 

 :15 /  e »först med»: rörelse och bad, med kosmetik ä t yttre medel 

 356:13 / 288 e »från början –»: det visste redan Dante [– – –] annans maka! … 

[356:16] str 

 358:10 / 289 e »Ridå.»: 5e tillagt på nästa sida 

 363:15 / 292 e »Ridån faller).»: (Samma understruket 

 370:27 / 297 e »ville in!»: Jag var så beskaffad [– – –] kunde se på! [370:31] str 

 372: 8 / 298 e »Vet inte!»: Kanske en larv eller en puppa, ur hvilkens sömnlif en 

gång en man skall uppstå. str 

 11 /  e »drar uppåt!»: Drar uppåt, när mannen drar ner. str 

 16 /  e »förfinats …»: FRESTAREN. Du, ja; men hon? [– – –] för sina 

affärers skull.» [373:17] str 

 373:21 / 299 e »upp till Er!»: Kan Ni bortresonera detta lika vackert? [– – –] DEN 

OKÄNDE. Då, men äfven … [375:12] str 

 22 /  e »vackert?»: Kvinnan ä t Hon [ändringen ingår i det textavsnitt som 

senare strukits] 

 376:20 / 301 e »Var så god!»: Paus. tillagt 

 381: 2 / 304 e »löjlig! –»: Vet du hvad fjantig är? – – – Det är den förälskade! Som 

en tupp! str 

 24 /  e »(Tystnad).»: Det var en gång [– – –] men älskaren får det! [381:28] 

str 

 383:26 / 305 e »länder! – – –»: Ja, barn, mycket [– – –] (Håller sig för munnen). 

[384:13] str 

 385: 4 / 306 e »Uppåt!»: och du? ä t Mot slutet! 

  7 /  e »Ridå.»: 6e tillagt på nästa sida 



– TK 39 – 

76 

 386: 6 / 307 e »på gården.»: DEN OKÄNDE (kommer in från fonden [– – –] Ridå. 

[403:7] str 

 403: 7 / 321 e »Ridå.»: 8e tillagt 

 405:28 / 322 e »orden icke»: täcka ä t utsäga 
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Förarbeten 

De utkast i »Gröna Säcken» (KB) som har anknytning till Till Damaskus. Tredje delen 

gäller dels ett femaktsdrama, dels en pjäs med enbart tablåindelning, dels slutligen 

spridda utkast till motivinslag, ofta i anslutning till andra dramaprojekt. 

Flera av följande utkast beskrivs i denna kommentar även under Första och Andra 

delen, ovan ss. 32 ff. och 54 f. 

Inom parentes ges i förekommande fall hänvisning till sida i texten (radnummer 

anges ej) till vilken utkastet har eller kan ha anknytning. 

Utkast till ett femaktsdrama 

4:3,1 Fol. blad (Lessebo Bikupa) »Till Damaskus. / III» med texten: »Johannes. Nytt 

namn nya tankar – – / Läkaren. / Frånvaron af qvinnor. / Upptäcker att anden är borta – 

och tron … / Slutet: Stängning» (ss. 405, 392, 298). (Jfr bild i textvol. s. 453.) 

Dok. nr 39:14. 

 

4:3,2 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Damaskus. / III». Motiv till tre tablåer, 

däribland i »1.»: »Utanför Klosterporten» och »2.»: »Noviciatet börjar». Dok. nr 39:15. 

 

4:3,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa) »Till Damaskus. / III. / I Kloster». Dok. nr 39:16. 

Rubrik och aktrubriker fyllda med färgpennor, markeringar och överstrykningar med 

färgpennor. Utkast till drama i 5 akter (jfr »Tillkomst och mottagande» i textvol s. 452). 

Notering om Emil Kléens död och begravning (10/12 resp. 15/12 1898). En mängd 

motiv är förtecknade i anslutning till respektive akter, bl.a.: 

Akt I: »Noviciatet»: »Symbol på Satisfactio vicaria» (s. 333), »Någon har honom 

ovetande gått och betalt hans skulder. Han vet icke om det, utan går och lider af 

skulderna. En dag får han veta det, och är befriad (frälst)» (s. 331 f.), »Fäderna och 

Bröderna» (ss. 388, 404), »Bethesda / Svafvelbad» (s. 311 ff.), »Löftena: Ödmjukhet, 

Lydnad, Kyskhet, Måttlighet» (s. 283; de båda första löftena), »Lydnad utan 

räsonnemang» (s. 283). 
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Akt II: »Pilgrimerna» (struket) (s. 286 ff.): »Hostian i monstransen syns ute på 

Donau» (struket) (ss. 281, 286); »Offren» (s. 312), »Råkar Uriel Acosta (C.v. B.)» (Carl 

von Bergen; s. 393 f.). 

Akt III: »Han begrafves för att uppstå som en ny menniska. Aflägger namnet» 

(s. 405). 

Akt IV: »Trädgården med grafvarne». 

Akt V: »Han löses: visas att han var utan skuld», »Har ej öfvergifvit hustrun, emedan 

det var hon som gick» (s. 378 f.).  

 

4:3,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) utan rubrik (se »Tillkomst och mottagande» i 

textvol. s. 452). Dok. nr 39:17. Rubrik och aktrubriker fyllda med färgpennor, 

markeringar med färgpennor. Utkast till drama i 5 akter. Bland motiven i anslutning till 

de olika akterna: 

Akt I: »Vid Floden» (s. 281). 

Akt II: »Andra Stranden» (s. 281), »Eva Carlsson» (»Gamla Maja», s. 331 ff.), 

»Damen har köpt en docka» (s. 309), »Offren» (s. 312). 

Akt III: »Frestaren som frestar till förtviflan» (s. 328), »Eva Carlsson» (s. 331 ff.). 

Akt IV: »Sonen» (s. 327), »Eva Carlsson» (s. 331 ff.), »Dottern i ny gestalt ger 

honom dricka» (s. 290 ff.). 

Akt V: »Eva Carlsson» (s. 331 ff.), »Satisfactio vicaria» (s. 333), »Klostret. Kapitlet» 

(s. 386), »Exercises Spirituels» (s. 389), »Melcher» (s. 396 ff.), »Bellinzona Uri» 

(s. 397), »Voltaire» (s. 400), »Boccaccio» (s. 397 f.), »Begrafningen» (s. 404 ff.).  

 

4:3,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa) utan rubrik (se »Tillkomst och mottagande» i textvol. 

s. 452). Dok. nr 39:18.  

Förtecknar motiv till »Akt III», bl.a. »Under molnet: Frestaren» (s. 340 ff.), »Han 

bara frågar, men besvarar ingen fråga. – Nåja, med Eva har vi fått arfsynden» (s. 345), 

»Damen: vill frälsa Den Okände. De strida om honom» (s. 346 f.), »Frestaren för D. O. 

ut på klippan – Förtalar jorden och menskligheten. Jorden är ju förbannad och paradiset 

blef ett inferno: Dysteleologi: Damen rår: Visar DO jordens skönhet i dess 

ofullkomlighet» (s. 347), »De stiga upp i molnet!» (s. 349).  
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4:3,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa) »Ur-Skulden. / Med Körer af Åhörarne: och 

Skrifvarne» (se »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 452). Dok. nr 39:19. 

Motiv som kom att ingå i tablån »En terrass på klosterberget» (s. 339): »Inför 

Advokaten [str: »Domaren»] föres en man som skjutit på en flicka; flickan var en Don 

Juan som lekte med unge mäns känslor. / Flickan erkänner, och den unge mannen 

(hennes offer) går fri» (ss. 339, 342), »Men nu uppdagas att flickan i sin tid hängifvit 

sig åt en manlig Don Juan som lekt med hennes känslor; då hade hon lidit alla qvalen, 

och så blifvit en Don Juan» (s. 342), »Då fogar händelsen att Advokaten sjelf varit 

hennes förförare, och han berättar hur han i sin ungdom blef förförd af en fru …» 

(s. 344 f.; Advokaten dock utbytt mot Frestaren). »Ska vi sluta nu? Eljes kommer vi 

tillbaks till Syndafallet (Adam och Eva)» (s. 345).  

 

9:1,11 Fol. blad (Lessebo Post) »Upp mot Solen» med en notering som i likhet med 

4:3,5 och 4:3,7 berör rättegången på klosterbergets terrass: »Damaskus III. / En 

Platonisk Don Juan som går och binder qvinnor psykiskt för att genom brytningen få 

dem att lida saknadens qval, så som han en gång lidit» (s. 342). Dok. nr 39:20. 

Utkast till tablåindelning av dramat 

4:3,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Till Damaskus III», med en förteckning på motiv i 

femte, sjätte och sjunde tablåerna (dok. nr 39:21) som börjar respektive ss. 359 och 364 

(motiven i sjunde tablån kom att ingå i de båda föregående tablåerna i det färdiga 

dramat; se »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 457). Bland motiven återfinns bland 

annat: 

Femte Tablån: »De nygiftas Sal, Hemkomsten på qvällen» (s. 359 ff.), »Nu skola de 

bli lyckliga, ty nu känna de alla samlifvets faror och tro sig kunna undvika dem» 

(s. 360), »Hon, för att vara honom till behag vill icke virka mer, utan vara hans andliga 

umgänge. Derför äfven längtar hon ut» (s. 364 ff.), »Nu har byn en årsbegängelse med 

Karnaval – Hon vill med!», »Mannen gifter sig för att få ett hem, qvinnan för att 

’komma ut’ (ur hemmet, föräldrarnes)» (s. 370), »Den stora frågan: om hennes s.k. 

personlighet är något att hålla på. Och om icke hon måste uppge denna småaktiga för att 
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få en större» (s. 365), »Tankeöfverflyttningar. Hon känner att han önskar Henne borta» 

(s. 366). 

Sjätte Tablån: »En af dagarne efter bröllopet» (s. 364 ff.), »Hon olycklig, ty han är 

instängd och arbetar» (s. 364), »Hon talar om [grek.] ’qvinnans hemligheter’. Att en 

man som är kär, alltid är löjlig» (s. 381), »Litet brutalitet hellre än ödmjukhet» (s. 381), 

»Warum Mann und Weib sich schlecht vertragen. (Faust.)» (s. 370 ff.). 

Sjunde Tablån: »Hon har rest. Han Ensam» (s. 369), »Tänder eld på huset och går – 

till Klostret» (s. 385), »Hon önskar alltid ha motsatta åsigter mot hans; och särskildt de 

yngres. Men de yngres är hans gamla sedan han var ledare!» (s. 371), »Hon hatar 

honom slutligen, emedan hon känner att hon är bunden vid honom. – ’Du hatar mig, 

derför att Du älskar mig’» (s. 367), »Ju fjermare, dess närmare» (s. 366), »När de råkas 

hata de hvarandra; när de äro ifrån hvarandra längta de efter hvarandra (= älska de 

hvarandra.)» (s. 366). 

 

4:3,8 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895) »Till Damaskus / III». Dok. nr 39:22. 

Schema över tablåerna med scenangivelser och sidhänvisningar till original-

manuskriptet (se »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 446 och bild på s. 447).  

Utkast till motivinslag 

3:8,1 Omslag, fol. (Lessebo Bikupa 1895) med rubrikerna »Nemesis-Providentia» 

överst och »Klostret» i mitten. Bland motiven: »Donau: flotten» (s. 286 ff.), 

»Monstransen» (ss. 281, 286), »Uriel Acosta» (s. 393 f.), »De sju Dödssynderna – / 

Högmod. / Girighet. / Vällust / Völlerei [’frosseri’, ’omåttlighet’] / Afund / Trägheit des 

Herzens» (ss. 285, 329, 342). 

 

3:8,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Kloster-Resan». Dok. nr 39:23. Bland 

motiven: »Moelk» (s. 281), »Ismael» (s. 321), »Inga Qvinnor» (s. 298), under texten 

»Fäderna: Juden» (s. 393 f.) finns ett inklistrat tidningsklipp med rubriken: »Tiderna 

förändras» (s. 395 f.), »Ceremonier: Begrafning af den gamle Adam» (s. 405 ff.). (Jfr 

»Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 449.) 
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3:8,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa), huvudrubrik »Klostret». Bland motiven: 

»Ungdomsideal» (s. 394), »Opposition och Framåtskridande» (ss. 394 f., 402), »Om 

man inte vexer med sin tid kallas man konservativ / Vexer man kallas det svika fanan» 

(s. 402), »Tidsandan och Det Bestående» (s. 402), »Hegel» (s. 394), »Bismarck och 

Belgien» (s. 402), »C. von Bergen» (Uriel Acosta, s. 393 f.). 

 

3:8,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Klostret. / II». Bland motiven: »Pilgrimer 

på båtar» (s. 286 f.), »Monstransen» (ss. 281, 286), »Fädernas Historia» (s. 388 ff.). 

(Se »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 449 och bild s. 450.) 

 

3:8,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Klostret». Bland motiven: »Donau: Flotten; 

Monstransen!» (ss. 281, 286), »Fädrens Historier» (s. 388 ff.). 

 

3:8,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Klostret». Schema för 5 akter. Bland motiven: »Akt 

I. / Färjestaden» (297), »Akt II. / Kapitlet» (386), »Akt IV. / Begrafningen» (405 ff.). 

(Jfr »Tillkomst och mottagande» i textvol. s. 450.) 

 

3:9,2 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Johan utan Jag». Schema för 5 akter. Bland motiven: 

Akt I: »Utanför Klostret» (s. 281), »Ödmjukhet. / Lydnad. / Kyskhet. / Måttlighet» 

(s. 283), »Vill komma ifrån sig sjelf» (s. 390), »Kyrkan» (s. 281). 

Akt III: »Kapitlet» (s. 386). 

Akt V: »Klostret. Han får aflägga namnet och bli Broder Martin. Begrafningen: Det 

gamla Jaget» (s. 405 ff.). 

 

3:9,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Johan utan Jag». Bland fåtalet motiv: »Pilgrimerna» 

(s. 286 f.), »Kapitlet» (s. 386 ff.), »Klosterkyrkan» (s. 281). 

 

4:3,9 Lapp utan rubrik. Text: »Frestaren / och / Den Okände [klammer] fula, emedan 

menniskornas hat och elakheter gjort dem fula. / Frestaren = Befriaren = Anarkisten» 

(ss. 293, 338). 
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4:3,10 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), »Sista Akten». Bland motiven: »Boccaccio» 

(s. 397 f.), »Voltaire» (s. 400), »Hegel» (s. 394). 

 

4:11,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Urmakaren och Gesällen». Bland motiven: 

»Afsked från, hustrun, från barnet» (ss. 369, 291), »Vid floden, pilgrimerna» (s. 286 f.), 

»Slutet: / Han går in i klostret», »Begrafves, får annat namn» (s. 405 ff.), »(Spetälske-

Hospitalet som obotlig.) / Svafveleld» (s. 311 ff.). 

 

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

Bland reflexionerna: »Om denna tillvaro redan är en skärseld eller Inferno för begångna 

brott äro vi alla demoner, till för att plåga hvarandra» (s. 353). 

 

6:16,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Mea Culpa». Bland motiven: »Robinson. 

Orättvisa» (s. 391 f.). 

 

6:16,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Kloster-Historier». Bland motiven: »Uriel Acosta» 

(s. 393 f.), »Fädernas historia» (s. 388 ff.), »De Sju Dödssynderna» (ss. 285, 328, 342), 

»De fromma: [grek.] ’Donau’» (s. 281 ff.), »Schlipitzka» (s. 389), »Bismarck» (s. 402). 

 

9:3,28 Fol. blad (Lessebo Bikupa), rubrik mitt på sidan »Den Osynlige». Bland 

motiven: »Tjensteqvinnans Son: ’Han skall vara en grym man: hans hand emot hvar 

man, och hvars mans hand emot honom. Och han skall bo emot alla sina bröder.’ 

1 Mos.» (s. 321 f.), »’Drif ut tjensteqvinnan med hennes son: ty tjensteqvinnans son 

skall icke blifva arfvinge med den frias son» (s. 321), »han var en bespottare» 

(s. 321 f.), »Bismark: L’Homme d’Avril. / får se att utan Kejsaren af Guds nåd är han 

intet. Tvinar, sinar, krymper: och förstör sin historia» (s. 402), »Uriel Acosta: Carl von 

Bergen» (s. 393 f.). 

 

9:3,30 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) »Sagor: / Mirakelboken». Bland motiven: 

»C. v. B. Uriel Acosta» (s. 393 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  Sida 

 i SV  i MS 

 

 281   –     1 

 284   –     6 

 287   –   11 

 290   –   14 

 293   –   17 

 296   –   21 

 299   –   25 

 302   –   29 

 305   –   32 

 308   –   36 

 311   –   40 

 314   –   44 

 317   –   48 

 320   –   52 

 323   –   57 

 326   –   61 

 329   –   66 

 332   –   72 

 335   –   76 

 338   –   82 

 341   –   87 

 344   –   92 

 347   –   98 

 350   – 104 

 353   – 110 

 356   – 115 

 359   – 119 

 362   – 123 

 365   – 127 

 368   – 130 

 371   – 135 

 374   – 139 b 

 377   – 139 e 

 380   – 139 h 

 383   – 139 l 

 386   – 140 

 389   – 145 

 392   – 150 

 395   – 155 

 398   – 159 

 401   – 163 

 404   – 183 

 407   – 187 

 



 

 



 

  

ERRATA 
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Förteckning över errata 

Följande ändringar skall införas i »Kommentarer» i en eventuell andra tryckning av 

textvolymen: 

 

 415:16 »Prologue» skall vara »Prologen» 

 421:24 109 ff). skall vara 109 ff.). 

 471: 6 texten s. 51. skall vara texten s. 51 [utan punkt] 

 



 

  



  

DOKUMENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktion: Dok. nr 39:1–4, 39:9–10, 39:12–13: Kungliga biblioteket. 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 39:1.  Omslag till Till Damaskus. Första delen som ligger inuti en tjockare 

pärm (se titelplanschen i textvolymen) (KB, V.p. 241a:1). 

Dok. nr 39:2.  Omslaget till Akt I i Till Damaskus. Första delen med de scener som 

ingår i akten. 

Dok. nr 39:3.  Blad med texten »Akt I» i Till Damaskus. Första delen som är 

placerat först inuti omslaget. 

Dok. nr 39:4.  Originalmanuskriptet till Till Damaskus. Första delen, p. 1. 

Dok. nr 39:5.  SgNM 3:20,2. 

Dok. nr 39:6.  SgNM 3:20,3. 

Dok. nr 39:7.  SgNM 4:3,11. 

Dok. nr 39:8.  SgNM 28(18):3,127. 

Dok. nr 39:9.  Omslaget till Akt III i Till Damaskus. Andra delen med de scener som 

ingår i akten (KB, V.p. 241a:2). 

Dok. nr 39:10.  Originalmanuskriptet till Till Damaskus. Andra delen, p. 109. 

Dok. nr 39:11.  SgNM 9:5,26. 

Dok. nr 39:12.  Baksidan av omslaget till originalmanuskriptet till Till Damaskus. 

Tredje delen (KB, V.p. 241a:3). 

Dok. nr 39:13.  Originalmanuskriptet till Till Damaskus. Tredje delen, pp. 62 och 63. 

Dok. nr 39:14.  SgNM 4:3,1. 

Dok. nr 39:15.  SgNM 4:3,2. 

Dok. nr 39:16.  SgNM 4:3,3. 

Dok. nr 39:17.  SgNM 4:3,4. 

Dok. nr 39:18.  SgNM 4:3,5. 

Dok. nr 39:19.  SgNM 4:3,7. 

Dok. nr 39:20.  SgNM 9:1,11. 

Dok. nr 39:21.  SgNM 4:3,6. 

Dok. nr 39:22.  SgNM 4:3,8. 

Dok. nr 39:23.  SgNM 3:8,3. 

Dok. nr 39:24.  Titelsidan till första upplagan (1898) av Till Damaskus. Första delen. 

Dok. nr 39:25.  Titelsidan till första upplagan (1898) av Till Damaskus. Andra delen. 
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Dok. nr 39:2. Omslaget till Akt I i Till Damaskus. Första delen med de scener som ingår 
i akten.



Dok. nr 39:3. Blad med texten »Akt I» i Till Damaskus. Första delen som är placerat 
först inuti omslaget.



Dok. nr 39:4. Originalmanuskriptet till Till Damaskus. Första delen, p. 1.



Dok. nr 39:5. SgNM 3:20,2.



Dok. nr 39:6. SgNM 3:20,3.



Dok. nr 39:7. SgNM 4:3,11.



Dok. nr 39:8. SgNM 28(18):3,127.



Dok. nr 39:9. Omslaget till Akt III i Till Damaskus. Andra delen med de scener som 
ingår i akten (KB, V.p. 241a:2).



Dok. nr 39:10. Originalmanuskriptet till Till Damaskus. Andra delen, p. 109.



Dok. nr 39:11. SgNM 9:5,26.



Dok. nr 39:12. Baksidan av omslaget till originalmanuskriptet till Till Damaskus. Tredje 
delen (V.p. 241a:3; KB).



Dok. nr 39:13. Originalmanuskriptet till Till Damaskus. Tredje delen, pp. 62 och 63.
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Dok. nr 39:20. SgNM 9:1,11.



Dok. nr 39:21. SgNM 4:3,6.



Dok. nr 39:22. SgNM 4:3,8.



Dok. nr 39:23. SgNM 3:8,3.



Dok. nr 39:24. Titelsidan till första upplagan (1898) av Till Damaskus. Första delen.



Dok. nr 39:25.  Titelsidan till första upplagan (1898) av Till Damaskus. Andra delen.
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