
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Gunnar Ollén 

August Strindbergs Samlade Verk 

Nationalupplaga 

TEXTKRITISK KOMMENTAR TILL 

AUGUST STRINDBERGS SAMLADE VERK 

DEL 43 

MIDSOMMAR 

KASPERS FET-TISDAG 

PÅSK 

 



 

  

Denna nationalupplaga 

av August Strindbergs Samlade Verk utges av Stockholms universitet  

genom Romanska och klassiska institutionen  

med stöd av Statens kulturråd, Stockholms universitet, Vetenskapsrådet,  

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. 

 

Upplagan består av textvolymer med kommentarer och separata textkritiska kommentarer; 

den kompletteras av databaser som utvecklas och tillgängliggörs av Språkbanken 

vid Göteborgs universitet (spraakbanken.gu.se). 

 

August Strindbergs Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, 

publiceras i Litteraturbanken (litteraturbanken.se). 

 
Föreliggande textkritiska kommentar (färdigredigerad 2014) gäller  

Midsommar, Kaspers Fet-Tisdag och Påsk som redigerades av Gunnar Ollén  

och som ingår i textvolym nr 43, utgiven på Norstedts förlag 1992.  

På baksidan av titelsidan i textvolymen redogörs för vilka instanser  

och personer som var ansvariga för utgivningen detta år. 

 

Ledningsgrupp 

Gunnel Engwall (ordförande), Magnus Röhl (vice ordförande), Anders Cullhed 

 

Redaktionskommitté 

Magnus Röhl (ordförande), Gunnel Engwall, Olle Josephson,  

Camilla Kretz, Björn Meidal, Per Stam, Carin Östman 

 

Redaktion 

Per Stam (huvudredaktör) 

Anna Höök, Elin Andersson, Ljubica Miočević  

 

 

 

© Stockholms universitet 

Stockholm 2014 

Teknisk redigering och pdf-konvertering 

av redaktionen för August Strindbergs Samlade Verk 

ISBN: 978-91-85493-43-2 



– TK 43 – 

 3 

Innehåll 

Särskilda anvisningar 5  

MIDSOMMAR 7  

Textläget 9  

Manuskript 9 

Upplagor på svenska 10 

Upplagor på andra språk 10 

Utgivarens egna ändringar 11  

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 12  

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 14  

Beskrivning av originalmanuskriptet 18  

Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 20  

Strindbergs ändringar i Oscar Wennerstens exemplar av första upplagan  22 

Förarbeten  24 

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet  26 

KASPERS FET-TISDAG 29 

Textläget 31 

Manuskript 31 

Upplagor på svenska 32  

Utgivarens egna ändringar 33  

Beskrivning av originalmanuskriptet 34  

Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet                                                              35  

Ändringar av Grandinson och Roos i originalmanuskriptet 36 

Förarbeten  37  

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet  38 

PÅSK 39 

Textläget 41  

Manuskript 41 

Upplagor på svenska 42 

Upplagor på andra språk 42 

Utgivarens egna ändringar 44  



– TK 43 – 

 4 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 45  

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 46  

Beskrivning av originalmanuskriptet 48  

Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 50  

Ändringar av Grandinson och Roos i originalmanuskriptet 51 

Beskrivning av genomslagskopian av den maskinskrivna avskriften 52 

Strindbergs ändringar i genomslagskopian av den maskinskrivna avskriften  54 

Beskrivning av Dramatens sufflörexemplar 55 

Strindbergs ändringar i ett exemplar av första upplagan 57 

Förarbeten  58 

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet  62 

TEXTER I KOMMENTAREN 63 

Slutet i Midsommars originalmanuskript 65 

ERRATA 67 

Förteckning över errata 69 

DOKUMENT 71 

Förteckning över faksimilerade dokument  73 

 



– TK 43 – 

 5

Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 43, som innehåller Midsommar, 

Kaspers Fet-Tisdag och Påsk .  

 

Textvolymen, som utkom 1992, redigerades av Gunnar Ollén. Den textkritiska 

kommentaren utarbetades av Ollén samma år (1992). Den har granskats och 

färdigredigerats 2014 av Elin Andersson. 

 

Variantförteckningarna upptar i regel inte rena stavningsvarianter. I förteckningarna 

markeras ej radkliv mellan replikrubrik och replik med snedstreck. Replikrubriker 

återges standardiserat i de enskilda förteckningarna. 

Redovisningen av urvalet av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller 

stilistiskt viktigare ändringar inklusive strykningar omfattande minst ett helt ord. 

Ändringar, som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där 

läsarten är osäker, har icke medtagits. 

 

Förteckningarna över förarbeten bygger delvis på Barbro Ståhle Sjönells Katalog över 

»Gröna Säcken». Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1–9 

(1991) samt densammas otryckta Katalog över »Gröna Säcken» på Kungliga 

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

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

understrykning i originalet).  



  

 



 

MIDSOMMAR 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Midsommar är originalmanuskriptet (MS), förutom 

till en del av texten som ej ingår i MS (motsvarande SV 153–160), där första upplagan 

(U 1) fungerat som bastext. U 1 fungerar i övrigt som komplementtext.  

Manuskript 

1. Originalmanuskriptet (MS), som finns på Kungliga biblioteket i Stockholm (SgA: 

Börjesson 13), har utgjort förlaga för texten i Samlade Verk. Pärmen har titeln  

»I Löfmarknan», medan titelsidan har rubriken »Midsommarsresan. / Ett / Allvarsamt / 

Lustspel / i / Sex Tablåer». Den slutgiltiga titeln Midsommar synes ha tillkommit först i 

samband med tryckningen och urpremiären våren 1901. Det Kasperspel (153–160) som 

slutar den femte tablån ingår ej i MS. Inga sättarmärken tyder på att MS skulle ha varit 

förlaga till första upplagan. 

 

2. Ett tryckt pjäsexemplar med ändringar av Sg. Enligt en uppgift av John Landquist i 

Samlade Skrifter del 33, s. 301 f., gjorde Sg i ett tryckt nu förkommet exemplar av U 1, 

tillhörigt teaterdirektör Oscar Wennersten, vissa ändringar. Landquists redogörelse för 

dessa ändringar redovisas nedan s. 22 f. De har icke påverkat texten i Samlade Verk. 
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Upplagor på svenska 

Den första tryckta upplagan (U 1) med titeln Midsommar / Ett allvarsamt lustspel i sex 

tablåer (229 s., 13 × 8 cm) trycktes på Iduns Kungl. Hofboktryckeri i Stockholm och utgavs 

av C. & E. Gernandts förlag därstädes under perioden 18–24/4 1901. Förlaga torde ha 

varit en nu förkommen avskrift av originalmanuskriptet. Omslaget till U 1 återges som 

dok. nr 43:1.  

Det i U 1 ingående Kasperspelet trycktes efter ett ej återfunnet manuskript, som Sg 

sände till Ernst Gernandt 20/2 1901 (Brev 14, s. 30). De fyra sista sidorna i MS 

(pp. 151–154) trycktes inte i U 1, men återges i SV i textvolymens kommentar (s. 385–

388). Hänsyn till U 1, som korrekturlästes av Sg, har tagits vid redigeringen av texten i 

SV. 

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings tyska översättning Mittsommer utkom 1912 på Georg Müllers förlag i 

München/Leipzig tillsammans med Advent och Ostern (Påsk) under rubriken 

»Jahresfestspiele» i Abteilung 1, Bd. 7 av Strindbergs Werke. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

  47:15 vi som inte vetat / vi som inte veta’t / vi som inte veta’t 

  79:24 dan! / * // löfsalen] / * // löfsalen.) / — 

131:15 God dag Mia / God dag syster Mia / 

God dag, syster Mia [jfr 131:9 där »bror» i MS har ändrats till »kusin»] 

148:  1 sjunga: »Arbetets söner». // 

sjunga: »Arbetets söner.»] / Arbetets Söner // 

sjunga:  »Arbetets söner».) / ARBETETS SÖNER  

159:21 Leve frun! / [MS-form saknas] / Lefve frun; 

173:22 De gå ut. / * // * / [De gå ut. // — (De gå ut. 

174:14 på nio örter / på nio ärter / på nio ärter 

195:10 dit igen!» / dit igen! / dit igen! 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    9:  6  Amalia Andersson / Amalia Hagberg [etc. i hela pjäsen] 

    9:  7  Andersson / Hagberg [etc. i hela pjäsen] 

    9:28  Andersson / Hagberg [etc. i hela pjäsen] 

  19:  9  följa med? / följa henne! [SV: »följa med!»] 

  20:11  skam! Du är ju en / skam! Och du är en 

  36:19  hon ska in / hon ska också in  

  41:  3  inte en passagerare / inte en passagerare 

  54:14  Styrmannen (går) / Styrmannen 

  71:12  men den där / men der 

  73:21  god! / god! – Det är andra tider här också! 

  73:23 FRU ANDERSSON / Fru Lindgren Ja, förlåt Konstapeln, men det var 

tider då polisen – – – Konstapeln Säg ut! jag vet det nog! eller rättare säg 

intet! Fru Andersson 

  74:11  där det inte finns / der inte fins 

  82:16  han väl tag i en / han nog tag en  

  82:18  väl viktiga saker i den / nog vigtiga saker der 

  82:21  hotell Rosendal / hôtel Rosendal  

  83:13  hotell Rosendal / hotel Rosendal 

  85:7  hvar man har / hvar den är 

  86:2  Inte! / Det var ett as! 

  91:16  sjunga lilla folksången / sjunga folksången 

  95:  6  Haydns Skapelsen / Haydns Skapelse 

  97:20  vid det närvarande / vid närvarande 

103:  8  Grefven / Grefve 

104:27  nå min ängel, hvad tycker / Hvad tycker 

105:26  Ivar / Julius 

109:12  är en gentil / är gentil 

114:14  aptekarlärlingar / aptekarläringar 
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120:27  där har jag hört / der jag har hört 

121:15  skansen / Skansen 

121:17  Skansen / skansen 

123:21 sådant! Men det är de goda tiderna! Fru Sjöström Ja, det är de goda 

tiderna! Tänk / sådant! – Vi är gamla, vi är gamla! Fru Sjöström Tänk 

134:13  godt att veta sådant / godt att veta 

135:10  restauratris / restautris 

147:14 absolutist! Har alltid mest beundrat de dygder jag saknar! ... För / 

absolutist! – – – För 

163:  4  rosor. Nedanför en stor majstång. / rosor. 

163:  9  vilja skåda / vilja se  

167:26  om morgonen / i synnerhet om morgonen 

167:27  utsöfd stiger / utsöfd kanske dock från svåra drömmar stiger 

167:27  belyser en / belyser, kanske bakom moln ofta, en 

168:13  du ska tänka / du ska tänka 

171:20  skymma framför / skymma för  

176:18  läst i en bok / läst i kemin 

176:19  ett rysligt gift / det rysliga blåsyregiftet 

183:  4  adelsman / hvalross 

185:  4  min Julius / min Julius 

185:  6  min Luise / min Luise 

185:16  sjung!» *) / sjung!» 

185:28  *) Utgör andra versen af »Blommande Sköna dalar». / [saknas i MS] 

194:21  Sånganförare, som knackar och säger: »nu ta vi Nya folksången». / 

Sånganförare. 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Ifråga om replikrubriken Styrmannen / Styrman följer SV originalmanuskriptets växling 

mellan de båda formerna. 

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

 

  13:  3  derbakom trädgården med drifbänkar / därbakom drifbänkar 

  13:16  hvitmåladt. / Framför // hvitmåladt. Framför 

  19:11  vagnen imot henne / vagnen imot och 

  19:25  ännu är han bara / ännu är bara 

  20:  5  så gerna för mig. / så gärna 

  20:16  så får han / så får du 

  25:21  Jaa / Joo 

  27:10  Ja / Jo 

  37:21  musik af / musiken af 

  39:  5  Åh nej då! / Ah nej, då! 

  42:20  höres / hördes 

  47:  4  spegel. / På // spegel. På 

  53:20  studiosus som / studiosus hvilken 

  55:18  Ja han har lärt / Ja, han lärt har 

  57:14  Grosshandlarn, kanske? / Grosshandlare, kanske? 

  59:15  Vore det / Voro det 

  60:  3  Du bär ju Dig åt / Du bär dig ju åt 

  60:18  oförargadt / oförargad 

  61:19  tala om’et / tala om det  

  64:27  jag ska ha / jag skall ha 

  65:  3  snäll och stig opp lite! – – – / snäll stig upp lite! ... 

  67:  1  Tredje Tablån / TREDJE AKTEN 

  69:  2  löf, blommor, leksaker / löf, leksaker 

  69:  5  Lindarne. / Man // lindarna. Man 

  70:  3  Sigtunabåten / Siktunabåten 

  70:  7  med den båten / med båten 
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  71:26  Äh, inte / Åh, inte 

  72:13  Hörr nu frun / Hör nu, frun 

  72:13  Örnqvists / Örnkvists 

  72:20  opp och nervänd / opp- och nervänd 

  74:15  är jubel / är ju jubel 

  75:17  med korgar af / med korgar med 

  76:26  kyrgård / kyrkogård 

  77:15  Ajö / Adjö 

  79:10  afton! (går) / afton! 

  79:23  grefvarne / grefven 

  80:13  inge paraply / ingen paraply 

  84:  6  lite / litet 

  95:  1  Klara kyrgård / Klara kyrkogård 

  95:  4  kyrgårdsport / kyrkogårdsport 

  99:12  Fru / Frun 

104:24  Det är ju för galet / Det var för galet 

105:29  Hvar råkas / Hvad råkas 

106:18  hufvet / hufvudet 

107:12  kärng / käring 

107:20  gubbstut så ska / gubbstut, ska 

120:18  Heter / Hette 

120:28  det har jag / det har jag 

121:10  Åh kors / Ah kors 

121:25  att jag kan missta mig så / att jag kan missta mig så 

121:30  hufvet! / hufvut; 

123:13  Jo, försök / Ja, försök 

124:17  Om det var / Om det var 

125:14  det är inte / är det inte 

125:21  cykla sin väg / cykla sin väg under tältet 

127:12  En Positivspelare II / Positivspelaren II 

135:15  i fingerna / i fingern 

136:15  Kaffe och doppa / Kaffe och dopp 
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137:  2  Hvar, hvar är / Hvar är 

138:21  bli hörda / blifva hörda 

139:21  dig ... vänta / dig ... dig ... vänta 

139:28  mediet / medlet 

144:23  som om alla / som alla 

144:25  med bondångern / med bondånger 

145:15  Djurgårn / Djurgården 

148:11  bedrift! / Ivar // bedrift! / (Gå ut.) / IVAR [jfr 149:3] 

148:25  Ja det / Jo, det 

150:  3  Kasper har blifvit / Kasper blifvit 

150:20  Hvad så? Hvad så? / Hvad då, hvad då?  

164:  3  ett lite lån / ett litet lån 

164:  6  till ditt försvar / till försvar 

165:  4  af alla / af alla 

167:20  lång ofta sorglig / lång sorglig 

167:22  sagor från barndomen, som / sagor från barndomen, hvilka 

169:18  är oss så kär / är så kär 

170:13  kan jag »säga mamma» / kan jag säga »mamma» 

172:  7  att icke / att inte 

174:  3  tankar, andra / tankar och andra 

174:20  midsommarsblomster/midsommarblomster 

174:24  flera gånger / flere gånger 

175:16  skjut med / skjut, skjut med 

175:26  Svanorna / svanarne 

178:18  Åh, är / Ah, är 

179:  4  ett trädgårdsstaket / trädgårdsstaketet 

179:17  rödbettorna / rödbetorna 

180:  9  vi nog nu / vi nu nog 

182:20  mycke / mycket 

183:  2  inge hår / inga hår 

184:  7  jag blef / blef jag 

190:  4  varligt] Här han I henne! / varligt). 
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190:  7  Jag var inte sjuk! / Jag var inte sjuk! Jag var inte sjuk. 

194:  2  Der sker / Det sker 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS (KB, SgA: Börjesson 13) består av en pärm, som omsluter ett ark med titelsida, ett 

ark med personförteckning och sex ark, som innehåller sidorna i dramats sex tablåer. 

Texten är skriven med mörkviolett bläck. Pärmen har titeln »I Löfmarknan», medan 

titelsidan har rubriken »Midsommarsresan. / Ett / Allvarsamt / Lustspel / i / Sex 

Tablåer». Den slutgiltiga titeln Midsommar synes ha tillkommit först i samband med 

tryckningen och urpremiären våren 1901. Det Kasperspel (153–160) som slutar den 

femte tablån ingår ej i MS. Inga sättarmärken tyder på att MS skulle ha varit förlaga till 

första upplagan. 

Pärmen är av papp (23 × 28 cm), klädd med ett brunaktigt, pergamentimiterande 

papper och vackert dekorerad av författaren. I titeln »I Löfmarknan.» är de båda 

versalerna fyllda med gult, övriga bokstäver, jämte punkten, med blått. Sidan har en ram 

av tre linjer, två gröna med en gul i mitten. En hög tecknad växt med gröna blad och 

skära blommor, på pärmens vänstra sida, beskuggar med sina rankor titeln. Vid växtens 

fot står två gula tulpaner och en röd. Pärmen sammanhålls av ett rött och ett grönt band. 

I arket med titelsidan är versalen i »Midsommarsresan.» ifylld med rött, övriga 

bokstäver, jämte punkten, med blått. Papperet är glättat, gulbrunt (21 × 27 cm). De tre 

övriga sidorna är blanka. 

I arket med »Personer:» är versalen i överskriften fylld med rött. Arket består, 

liksom alla följande blad i manuskriptet, av ljusgult Manilla-papper (ca 22 × 27 cm). De 

tre övriga sidorna i arket är blanka. 

Omslagen till tablåerna, med deras respektive nummer och rubriker på första sidan, 

är opaginerade. 

Textsidorna är paginerade 1–154 och skrivna på bladens ena sida. En sida är 

dubbelpaginerad: »148, 149». P. 119 omfattar två blad, det ena med sången »Arbetets 

Söner». 

På omslaget till tredje tablån anges att denna omfattar »sid. 54–73». Det skall vara: 

»sid. 54–75». Pp. 74 och 75 med »folksången» »Mandom mod och morske män» har 

tydligen tillkommit efter att omslagstexten skrevs. Att det är fråga om ett tillägg 

markeras på pp. 73 och 74 av ett »v.» [vänd!] längst ner på respektive sida. 
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På omslaget till fjärde tablån står följaktligen att den omfattar »sid. 74–94». Det skall 

vara: »sid. 76–94». Pagineringen av själva textsidorna är dock här korrekt. 

På omslaget till den sista, sjätte, tablån står att den omfattar »sid. 123–150», skall 

vara: »sid. 123–154». Sidangivelsen på omslaget gör troligt att de fyra sista sidorna, 

scenen med Hazelius och »Gullhjelmarne», är ett senare tillägg. Det ingår, som tidigare 

nämnts, icke i U 1. 

Med röd färgpenna har inskotten markerats på pp. 52 (Ivars och Linas repliker, se 

nedan s. 20), 119 (sången »Arbetets Söner») och 122 (Kasperspelet). 

Med blå färgpenna har p. 52 en ring dragits kring tillägget till Korporalens replik; 

p. 95 strukits »i Svenska nationaldrägten stå» och ett kommatecken tillagts; p. 117 ordet 

»von» understrukits och p. 134 orden »kol och qväfve» (se nedan s. 21) strukits och en 

bock satts i marginalen. 

En sida i MS (p. 54) återges som dok. nr 43:2. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS. Replikrubriker i 

MS återges i förteckningen med versaler även om Sg skrivit dem med gemener. 

 

  13:16 /    2 e »ser»: på termometern som hänger på husväggen ä t  

ut på landskapet och trädgården 

  16:24 /    6 e »under sin»: kondition ä t utländska resa 

  19:23 /    9 e »for till»: storskolan ä t utriket 

  19:25 /    9 e »Och»: nu är han student ä t ännu är han bara student efter sex års 

läsning i Tyskland 

  36:  5 /  26 e »Dig om?»: Du som är en så sjelfständig man? str 

  36:  5 /  26 e »nu!»: JULIUS Man är svag, förstås! LUISE Det är också 

inbillning ... str 

  36:19 /  27 e »Annas»: spårvagnskusk ä t Sotare 

  48:23 /  37 e »utan»: stormen ä t en annan ångbåt gick på min 

  49:  9 /  38 e »konkurrenten ...»: för jag har rätt många aktier i den här båten ... str 

  55:  5 /  44 e »äger»: halfva ä t några aktier i 

  60:  3 /  48 »som en»: drucken schåare ä t gatpojke 

  62:  5 /  50 e »salongen?»: JULIUS Jag vet ingenting om det! str 

  64:13 /  52 e »människor!»: IVAR Kan fröken säga Mamma? LINA (upprörd) 

Hvad menar han? RESTAURATRISEN (som åhört, visar tecken till 

liflig oro) IVAR Hvad jag menar? Räkna ut det sjelf och be tant hjelpa 

med multiplikationen. tillagt 

  65:14 /  52 e »Korporalen.»: Vasse go! ä t Var så god! 

  69:12 /  54 e »Har»: Svartsjölandet ä t Björkfjärden [så även 69:16/54 och 

70:3 / 54] 

  80:22 /  64 e »råkat min»: käring ä t – – – så kallade gemål 

101:15 /  81 e »namn inom»: geologien ä t konsten 

119:  5 /  95 e »folk»: i Svenska nationaldrägter stå str och kommatecken insatt 

efter »folk» 
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146:  9 / 117 e »instämma med»: den föregående talaren ä t riksdagsmännen eller 

 också får de gå 

163:24 / 124 e »solen»: smält hatet ä t lyst opp i sinnena 

174:16 / 132 e »midsommarsblomster»: som luktar geranium str 

174:19 / 132 e »min»: soliga ä t ljufva 

174:31 / 133 e »därför!»: Det vet jag inte! str 

175:23 / 134 e »var en»: talgoxe ä t gråsparf 

176:13 / 134 e »gjort.»: Två oskyldiga kroppar str 

176:18 / 134 e »kroppar,»: kol och qväfve str 

177:14 / 135 e »allvar! – – –»: Nu lemnar jag emellertid denna plats str 

179:19 / 137 e »frid!»: Låt oss gå och ä t Kom och 

191:  8 / 146 e »hon!»: Hagberg ä t Andersson [191:12 och 191:19 åter »Hagberg» 

 i MS] 
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Strindbergs ändringar i Oscar Wennerstens exemplar 
av första upplagan  

Oscar Wennersten drev Folkets Hus teater i Stockholm fr.o.m. säsongen 1910–11 med 

en folkligt inriktad repertoar. Hösten 1910 framfördes på teatern Kronbruden och 

Gillets hemlighet. Bearbetningen av Midsommar torde ha skett i och med att en kontakt 

tagits med Sg i samband med dessa framföranden. Först 1916 uppfördes Midsommar på 

teatern (Teater i Stockholm 1910–1970, I:1, 1982, s. 228 ff.). Sgs ändringar i U 1 anförs 

efter John Landquists noteringar i Samlade Skrifter del 33, s. 319 ff. Ingen av dessa 

ändringar har tillförts texten i SV.  

 

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

 

  20:  8  Må de? / Må̌-dḗ? 

  38:  5  till tack för / till erkänsla för 

  62:  7  såna där få sitta här / såna där få sitta här 

  66:12  KORPORALEN / (vid en ventil // KORPORALEN (skriker) Tag fast

  honom! Det var han! (Vid en ventil 

  75:14–27 Dansen upphör [– – –] Mandolinata str 

  90:  6–  Tittar uppåt grafkoren  [– – –] samlas kring statyn str 

  91:13  

  98:10  RESTAURATRISEN (torkar tårarne) / RESTAURATRISEN 

101:  1–  Jag hade en gång [– – –] mirakulöst sätt. – – – str 

102:  2   

[101:30 faktorn / tryckerifaktorn] 

102:31– Det måtte inte [– – –] något sådant str 

103:3    

105:23  det var prinsen! / det var ... (Viskar) 

113:  7–9 på gardena [– – –] på Långholmen med! str 

120:11  FRU SJÖSTRÖM Jag är inte / FRU SJÖSTRÖM En konstapel?  

FISKAREN (skriker) En klock-stapel! FRU SJÖSTRÖM Jag är inte 
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121:30– Här kommer ungdom [– – –] Ajö, fröken Mia! str 

125:  6   

125:21  (Sotargossarne cykla sin väg) str 

132:24  och krogen igen! / och krogen ett tag till! 

139:11  jag måste gå igenom / jag måste tala om 

139:15– Så fuskade [– – –] hofrätten. str 

140:  3  

140:24–28 Här hemma [– – –] sin nästa! str 

141:  9  meddela Dig, att / meddela, att 

144:13–16 Säg ut [– – –] barnskydd ... str 

145:5–  Hör nu Styrman [– – –] går också an! str 

149:  1  

150:  1   De närvarande [– – –] Kasperteatern. str 

154:24,  brassa ihop / brasa ihop 

154:26  brassa ihop / brasa ihop 

154:31  brassa ihop / brasa ihop 

155:15  brassa ihop / brasa ihop 

167:18  tillkämpa oss personligt lif / tillkämpa oss lif 

171:18– STYRMANSHUSTRUN [– – –] De gå ut. str 

173:22 

183:25– Att den tiden [– – –] hade förändrats … str 

184:  2   
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Förarbeten 

Inga utkast med direkt anknytning till Midsommar finns bevarade i »Gröna Säcken» 

på Kungliga biblioteket, endast strödda anteckningar kring enskilda motiv och 

omnämnanden i verkförteckningar. 

Strödda anteckningar kring enskilda motiv 

SgNM 

3:15,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) utan rubrik. Ur texten: »Fadren har utgått 

från folket, tjenarne», »Förtjenade pengar på tidningen blef husegare och 

stadsfullmägtig», »Förlorade klassmedvetandet som underklass». 

»Emellertid har sonen vuxit upp. Han var sättare först på tidningens 

tryckeri; hatade studenter. Blir sjelf student. Förlorar klassmedvetandet. 

Försvarar studenterna i tidningen, mot fadren. Blir redaktör af tidningen; 

och socialist. Men öfverger arbetarne vid en strejk då studenterna hjelpa 

kapitalisten, emedan fadren har aktier i bruket». 

4:1,1 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Damné». Bland motiven »[grek.] ’Montanska 

mordet / tavla på stång’». 

4:15,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897), »Klockaren i Vidala». Bland motiven: 

»Ångbåtskaptenen», »Läsaren: Trädgårdsmästare», »Grefven. Fri från 

bördsfördomar. Liberal. Ruinerad». (Bladet återges som dok. nr 43:3) 

4:15,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Presten och Klockarn. / (vers) / Mälar-Sagor». 

Bland motiven: »Ångbåtskapten», »Beväringen», »Försalongen», 

»Restauratrisen», »Grefven», »Ångbåtsbryggan». 

4:15,8 Fol. blad (Manilla), »Studentkomedi: Mellan Drabbningarne (Fjerd. och 

Svartb.)». Bland motiven: »Herrgården», »Studenten», »Trädgårdsmästarn. / 

Dennes Dotter», »’Grefven’». 

4:16,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Mälar-Sagor». Bland motiven: 

»Riddarholmen: Ångbåtarne». 

4:16,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Lands-Historier». Bland motiven: »Sonen 

Student», »Kaggeholm», »Trädgårdsmästarn: / (Olle.)». 
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4:16,9 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »På Landet». Bland motiven: 

»Grefven =  ruinerad», »Klockaren = riksdagskandidat, good-templare». 

4:23,1 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Palatset. / Döds-Dansen». Bland 

motiven: »Kyrkogården: Clara kyrkogård». 

6:1,15 Blad 4:o (Manilla), »Gullhjelmarne / i / Ålleberg. / (Sinclairs Visa.)».  

I personlistan bl.a.: »Gustaf Vasa. / Carl IX. / Gustaf Adolf / Carl X. /  

Carl XI. / Carl XII. / Gustaf III». 

9:1,19 Fol. blad (Manilla), »Dagens Mödor och Fröjder». Bland motiven:  

»I Staden. / Munkbron», »På Landet. / Lördagsmorgon när Trädgårds-

mästarns båt kommer». 

12:1,12 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Mälaren». Bland motiven: »ökstockar, 

Mjölkflaskor», »Badhuset; ångbåtsbryggan – Trädgårdsmästarns», 

»Ångbåten; Försalongen». 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet  

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

 

Sida i SV Sida i MS 

13    1 

16    5 

19    8 

22  12 

25  15 

28  18 

31  21 

34  24 

37  27 

40  30 

43  34 

47  36 

50  39 

53  42 

56  44 

59  47 

62  49 

65  52 

69  54 

72  56 

75  59 

78  62 

81  65 

84  67 

87  70 

90  72 

Sida i SV Sida i MS 

  95    76 

  98    78 

101    81 

104    84 

107    87 

110    89 

113    91 

116    93 

119    95 

122    97 

125  100 

128  102 

131  105 

134  107 

137  110 

140  112 

143  115 

146  117 

149  119 

152  122 

163  123 

166  125 

169  128 

172  130 

175  133 

178  136 
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Sida i SV   Sida i MS 

181  138 

184  140 

187  142 

190  145 

193  147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

KASPERS FET-TISDAG 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av fastlagsspelet Kaspers Fet-Tisdag är MS. 

Manuskript 

1. Originalmanuskriptet (MS) finns på Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm 

(tidigare vid Drottningholms Teatermuseums bibliotek). Manuskriptet finns tillgängligt 

i digital version på www.dramawebben.se [besökt 2014-09-17].  

 

Vid redigeringen har bortsetts från ett par smärre ändringar som gjordes av 

regissör/rekvisitör i samband med pjäsens framförande på Dramaten den 16 april 1901 

(se nedan s. 36). Titeln i MS, »Kaspers Fet-Tisdag. / Fastlagspel», har antagits även i 

SV, trots att dialogen har formen »fettisdagen» (SV s. 204). I Ockulta Dagboken 19/2 

1901 skriver Sg »Fet-Tisdag». På baksidan av utkastet SgNM 9:1,18 står titeln 

»Kaspers Fet-Tisdag. / Fastlags-Spel».  

 

I MS finns en del anteckningar gjorda av första regissören Emil Grandinson och andre 

regissören-rekvisitören Axel Roos. Dessa noteringar, gjorda med rött bläck, blyerts och 

färgpenna, har, bortsett från de ovan nämnda ändringarna, icke berört texten i MS och är 

lätta att skilja från denna.  

 

SV:s edition av texten är den första med originalmanuskriptet som förlaga. 

 

2. Dramatens sufflörexemplar med signum »Litt. K. N:o 16» och titeln »Kaspers Fet-

tisdag» med underrubriken »Fastlags-Spel» är en avskrift av MS. Personförteckningen 

anger också rollbesättningen. Avskriften, som har en del smärre fel i förhållande till 

förlagan, har icke inverkat på etableringen av texten i SV. 
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3. En renskrift av Dramatens sufflörexemplar finns på Kungliga biblioteket  

(SgKB 1964/53, SgKB 1981/22, nr 1 och 3 av 5 numrerade exemplar) och är utförd på 

Lessebo-papper med vattenstämpel 1910. Den har ett tryckt kartongomslag med titeln 

»Kaspers Fet-Tisdag / Fastlags-Spel / af August Strindberg» och versalerna i rött. Enligt 

en uppgift i Bokvandringar, red. J. Viktor Johansson, 1945, s. 19 f., utfördes renskriften 

i fem exemplar, försedda med tryckta omslag, på initiativ av Eric Österlund och 

försåldes på auktion den 13 mars 1912. 

Upplagor på svenska 

Den första tryckta upplagan med rubriken »Kaspers fet-tisdag / Fastlagsspel» ingår i 

John Landquists edition av Samlade Skrifter, del 33, s. 5 ff. Förlaga har varit 

Dramatens sufflörexemplar. 
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Utgivarens egna ändringar 

Ifråga om växlingen DIREKTÖRN / DIREKTÖREN i replikrubriker följer SV 

originalmanuskriptet. Sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras SV, därefter MS. 

 

208:28 Taddädl / Tadädl [samma ändring 209:2, 209:19, 209:20 och 214:23; 

stavningen »Taddädl» används i MS 201:12, 221:15, 222:12 och 229:13] 

209:10  LIPPERL / Lisperl [samma ändring 209:16] 

211:  7  KASPER / Kaspern [samma ändring 211:11] 

212:  5  rönässans / rönassans 

212:28  wir’s / wirs’s 

216:  7  han ska vara / han ska han vara 

219:22   Publikens / Publiken 

221:  3  det är! / det är? 

221:21  Pratern / pratern 

222:  2  Wiener Prater / Wiener prater 

223:11  »etc / etc» 

231:13  ifrån? / ifrån 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS är bundet i en gråvit papp-pärm med titelsida (Musik- och teaterbiblioteket, 

Stockholm). Därefter följer ett blad med sceneribeskrivning och ett med personlista. 

Sedan kommer 11 blad med text på båda sidorna, paginerade 1–21 (baksidan till p. 21  

är blank). Papperet har formatet ca 22,5 × 37 cm, av märket Lessebo Bikupa med 

vattenstämpel 1898. 

I titeln »Kaspers / Fet-Tisdag. / * / Fastlagspel / af / August Strindberg.» är 

versalerna »K», »F» och »T» i överrubriken färgade i resp. rött, gult och blått, det 

övriga i brunt. Efter asteriskkrumelur i gult är »Fastlagspel» i brunt, »af» i gult och 

författarnamnet i blått. 

På blad 1 är i rubriken »Personer.» versalen i blått, det övriga i gult. 

På blad 2 är i rubriken »Sceneri.» versalen i gult, det övriga i brunt. 

Bild av omslag, sceneribeskrivning, personlista och p. 4 i MS återges som 

dok. nr 43:4–6. 

I manuskriptet har gjorts diverse anteckningar och markeringar i anslutning till 

framförandet på Dramaten 1901 (se nedan s. 36).

     Manuskriptet finns tillgängligt i digital version på www.dramawebben.se

[besökt 2014-09-17]. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Först anges sida och rad i SV, därefter sida i MS. 

 

227:  4 / 16  e »Fordringsägaren.»: Officern har nemligen gömt sig str 

227:16 / 17  e »när jag»: hade ä t fick 

234:13 / 21  e »DIREKTÖREN»: Hvem är det som bultar? str 
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Ändringar av Grandinson och Roos i originalmanuskriptet 

Förste regissören Emil Grandinson och andre regissören-rekvisitören Axel Roos har 

med rött bläck, färgpenna i rött, blått och brunt samt med blyerts gjort vissa 

anteckningar och förstrykningar i anslutning till pjäsens framförande på Dramaten. 

Endast på nedanstående ställen har dock direkta ändringar skett i Sgs text (först ges sid- 

och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS): 

 

203:2 / 1 e »trälåda»: som han ställer på en grafsten till venster str [med brun krita] 

203:3 / 1 e »stövlar»: som han ställer bredvid str [med brun krita] 

216:7 / 9 e »Men»: han ska han ä t då ska han [med blyerts; jfr ovan s. 33] 
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Förarbeten 

Ett utkast, SgNM 9:1,18, fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Historier» har i 

texten noteringen »Claes Lundin ego Gamla Sthlm» och på baksidan pjäsrubriken 

»Kaspers Fet-Tisdag. / Fastlags-Spel». 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

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

 

Sida i SV  Sida i MS 

203    1 

206    3 

209    5 

212    7 

215    9 

218  11 

221  13 

224  15 

227  16 

230  18 

233  20 

 

 



 

PÅSK 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av Påsk är MS, komplementtexter A 1, A 2 och U 1. 

Manuskript 

1. Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Påsk» och, på pärmen och sedermera även i 

kontraktet 8/2 1901 med Gernandts förlag, undertiteln »Ett PassionsSpel» finns på 

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm (tidigare vid Drottningholms Teatermuseums 

bibliotek). Manuskriptet finns tillgängligt i digital version på www.dramawebben.se 

[besökt 2014-09-17]. 

 

I manuskriptet finns en mängd anteckningar av förste regissören Emil Grandinson och 

andre regissören-attributören Axel Roos samt en personlista skriven av teaterchefen Nils 

Personne i anslutning till skådespelets premiär på Dramaten den 4 april 1901. Texten är 

dock överallt tydligt urskiljbar. 

 
2. En genomslagskopia av en maskinskriven avskrift (A 1), troligen utförd omedelbart 

efter pjäsens fullbordande i oktober 1900, tillhör Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn 

(Troensegaard II). Avskriften sändes enligt en påskrift av Sg till den tyske översättaren 

Emil Schering, som uppehöll sig på pensionat Long i Stockholm, innan han i början av 

november 1900 återvände till Tyskland. A 1 har en av Sg skriven titelsida med rubriken 

»Påsk. / Ett / Passions-Spel». Inuti texten har Sg gjort ett par smärre bläckändringar, 

vilka har tillförts SV (se nedan s. 54). A 1, som är omsorgsfullt utförd i anslutning till 

MS, innehåller en personlista som även här tillförts SV. Några smärre avskriftsfel går 

igen också i U 1 (se nedan s. 52 f.). 

 

3. En handskriven avskrift (A 2) av MS, ett sufflörexemplar i anslutning till 

framförandet på Dramaten 1901, tillhör teaterns bibliotek i Stockholm (Litt. P., N:o 50). 

A 2 är inte särskilt noggrant utförd och innehåller en mängd ändringar, som gjorts under 

repetitionsförloppet. Vissa ändringar överensstämmer dock med ändringar som har 

införts i U 1 (se nedan s. 55 f.) och har därigenom tillförts texten i SV. 
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4. Två ändringar av Sg i ett exemplar av U 1, troligen tillkomna 1908, finns på 

Strindbergsmuseet i Stockholm (se nedan s. 57). Ändringarna har ej införts i SV. 

Upplagor på svenska 

1. Första upplagan (U 1) med titeln Påsk och en illustration i färg av Arthur Sjögren på 

omslaget trycktes av Iduns Kungl. Hofboktryckeri i Stockholm och utgavs av C. & E. 

Gernandts förlag därstädes (139 s., 13 × 8 cm) under perioden 3–10 april 1901. 

Omslaget till U 1 återges som dok. nr 43:7.  

 

Utgåvan, som korrekturlästes av Sg (Brev 14, s. 30) och innehåller en del ändringar som 

tillförts SV, torde som förlaga ha haft den nu icke bevarade maskinskrivna 

originalavskriften av MS. 

 

2. Andra upplagan (U 2) med titeln Påsk trycktes av O. L. Svanbäcks Boktryckeri i 

Stockholm (126 s.) och utgavs av Björck & Börjessons förlag därstädes under perioden 

3/7–9/7 1910. Utgåvan, som icke torde ha korrekturlästs av Sg, har icke utnyttjats för 

redigeringen av SV. Förlaga har varit U 1, som har följts med undantag av att några 

tryckfel har rättats. 

Upplagor på andra språk 

Franska 

En översättning till franska »Pâques», troligen utförd av Alf de Pomian (se Brev 13,  

ss. 322, 329 f., 350), är bevarad i maskinskriven form hos Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques i Paris. Den inleds av två för hand skrivna titelsidor av Sg. På 

den första står »Auguste Strindberg / Pâques» och på den andra enbart »Pâques». På den 

därefter följande, maskinskrivna titelsidan står: »PÂQUES. / Drame pasc[h]al en trois 

actes / par / Auguste Strindberg» (»h» är överstruket med bläck). Förlaga var 

förmodligen det förkomna originalet till A 1. Det tillägg med bläck som Sg gjorde i A 1 

266:5 / 17 har icke översatts, däremot avskriftsfelet viss / vis 304:6 / 40, se nedan s. 52. 
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Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska Ostern / Ein Passionsspiel in 3 Akten, utgavs 

1901 i Abteilung 1, Bd. 7 av August Strindbergs Schriften av E. Piersons förlag i 

Dresden / Leipzig. En andra upplaga utgavs 1912 i Abteilung 1, Bd. 7 av Strindbergs 

Werke, tillsammans med Advent och Mittsommer, under samlingsrubriken 

»Jahresfestspiele», på Georg Müllers förlag i München. 

I upplagan 1901 införde Schering i enlighet med Sgs direktiv i brev 1/11 1900 i 

rollistan: »BENJAMIN, Gymnasiast. (14 Jahre, muss von einem Mädchen gespielt 

werden.)» och »LINDQVIST. (Darf nicht von einem Komiker dargestellt werden, 

sondern von einem ernsten Charakterspieler.)». Likaså ändrade Schering i enlighet med 

Sgs korrigeringar i Scherings förlaga A 1 (nedan s. 53) 266:3 / 17: »falls man den 

Gerechten hasst» och 325:27 / 53 »Es gehört Ihnen». Däremot översattes liksom i den 

franska översättningen avskriftsfelet 304:6 / 40 »Så vis» (i st. f. »viss»): »Wie weise». 

Ryska 

Jurgis Baltrušaitis översättning till ryska Pascha utgavs 1909 i band 3 av August 

Strindberg, Polnoje sobranije sotjinenij v 12 tomach av Sablin i Moskva. 

Engelska 

Velma Swanston Howards översättning till engelska Easter utgavs 1912 i boken Easter 

(A Play in Three Acts) and Stories av Stewart & Kidd Company i Cincinatti, USA.  

Wärner och Edith Olands översättning till engelska utgavs 1912 i August Strindberg. 

Plays: Comrades. Facing Death. Pariah. Easter av John W. Luce & Co. i Boston, USA. 

Båda översättningarna hade auktoriserats av Sg (se Brev 20, s. 92, not 1 och s. 221, 

not 1). 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

286: 1 så välgörande», sa’ du; »det är som / så välgörande, sa’ du; det är som  

 [U 1-formen överensstämmer med MS-formen, bortsett från att 

 kommatecken saknas efter »välgörande»] 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Av nedan förtecknade ändringar torde följande ha vidtagits av Sg för att variera ordvalet 

och undvika ordupprepningar: 264:2, 269:21, 285:5, 302:13, 303:8 och 303:20.  

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

 

250:22 länstolen / ländstolen [jfr 239:17] 

263:17 sitta af / »äta af» [jfr Brev 14, s. 34] 

264:  2 vara ledsen / vara sorgsen 

264:14 så gick det / det fick Du. 

269:21 tala mera om / tala om mera om 

285:  5 vistats här / lefvat här 

297:  8 Petrus! / Petrus? 

300:26 flyttfåglarna / foglarne 

302:13 gjort ondt / gjort orätt 

303:  8 Elis spelade / Elis började spela  

303:20  hvarför skulle / hvarför skall 

303:21 jämt / jemnt 

304:19 fastän månen ger skenet / fastän den icke synes 

322:14 blir hela tiden stående / blir vid hela tiden 

334:23 träffade / träffar 

334:24 gick / går 

337:17  hjälpte oss att / hjelpte oss och att
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

237:  7 Lindqvist / LINDKVIST [m.fl. st.] 

239:  7 trätoppar / trädtoppar 

241:  1 Akt I / FÖRSTA AKTEN 

245:16 hvarann / hvarandra 

247:  6 aldra / allra 

249:  3 flera / flere 

249:10 igenom i skrifningen / igenom skrifningen 

252:19 inge / inget 

255:21 det förstode jag / då förstode jag 

258:  7 så läks det / så läkes det 

262:  8 är en Påsklilja / är Påsklilja 

263:  8 kunde varit / kunde vara 

268:10 eljes / eljest 

270:10 dubbelt W / dubbelt v 

271:23 stackare oss / stackars oss 

275:20 sjunker ner / sjunker ned 

277:  8 Jaa / Ja 

279:  1 Akt II / ANDRA AKTEN 

281:  2 gatlyktan / gaslyktan 

285:10 reflexionspeglarne / reflexionsspeglarne 

287:  2 Åh nej / Ah nej 

291:  9 skärtorsdan / skärtorsdagen 

291:16 ur vexellådan / i växellådan 

291:24 landshöfdingspartit / landshöfdinge-partiet 

298:12 till telefonen / till telefon 

300:  9 drar på / drar upp 

301:21 Åh! / Ah! 

302:13 jag icke / jag inte 
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303:  8 han / hon [så även 303:9 och 303:10] 

303:10 han inte är / hon är inte 

303:12 honom / henne 

304:  6 så viss / så vis 

310:  9 förrgår / förgår 

310:10 förtjent / förtjänat 

311:14 han börja / han började 

311:18 som all / som om all 

311:21 de papperna / de papperen 

312:  2 Nej, hvad / Hvad 

312:  9 Hvar / Hvart 

322:12 skaftstöflor / skaftstöflar 

323:  5 i förrgår / i förgår 

326:27 egenheter. Ni tycker inte om skulder och landshöfdingar, det hör till Era 

små egenheter. Vi / egenheter. Vi  

327:13  stöflor / stöflar 

329:  6 bli ifrån / bli från   

329:  9 Cassiopejan / Cassiopeja 

329:17 han var Er trolös / han var trolös 

330:  9 alltid; och det / alltid; det 

333:18 Och inte / Och icke 

334:  2 sina hjertats hemligheter / sina hjärtans hemligheter 

334:14 Jag kom upp till / Jag kom till 

337:15 som nu faller / som faller 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS, nu vid Musik- och teaterbiblioteket, tillfördes Drottningholms Teatermuseums 

bibliotek genom en donation av Helge Ax:son Johnsons sterbhus 1942. Det består av en 

pärm som omsluter 38 blad, fördelade på ett lägg med titelblad, blad med personlista 

skriven av Nils Personne och ett blad med sceneribeskrivning, samt tre lägg bundna 

med tråd, ett lägg per akt, med försättsblad och blad med själva dramatexten, skrivna på 

båda sidorna. Dessa är paginerade 1–60 (försättsbladen opaginerade). Läggen är 

följande: 

1: med 13 blad (försättsblad + pp. 1–23 med blank baksida) 

2: med 10 blad (försättsblad + pp. 24–40 med blank baksida) 

3: med 12 blad (försättsblad + pp. 41–60 med blank baksida); det finns två p. 49. 

Papperet i manuskriptet är Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1900 och formatet  

ca 22,5 × 36 cm, bläcket svartlila. 

I MS förekommer en stor mängd anteckningar om placeringar, förflyttningar etc. i 

anslutning till den svenska premiären, gjorda dels av förste regissören Emil Grandinson, 

dels av andre regissören och attributören Axel Roos. Dessa anteckningar är dock 

genomgående möjliga att klart skilja från Sgs egen text. 

Pärmen består av två pappskivor, klädda med pergamentimiterande ljusbrunt papper 

och sammanhållna med svarta och gröna band. I den prydligt textade och av röda och 

svarta linjer inramade titeln på pärmens förstasida är versalen i Påsk. ifylld med röd 

färgpenna, hela underrubriken »Ett Passions Spel» med grön och hela författarnamnet 

»August Strindberg.» med röd. 

På titelbladet är versalen i Påsk. ifylld med lila och resten av ordet jämte punkten 

med gulgrön färgpenna. 

På bladet med »Sceneri. / [för alla akterna]» är versalen fylld med brunt, övriga 

bokstäver även inom parentesen jämte parentestecknen med blått. I beskrivningen är 

orden »och en röd breflåda» (SV 239:18) strukna med blå färgpenna. 

På de textade försättsbladen till resp. akter är i rubrikerna »Akt I.», »Akt II.» och 

»Akt III.» den romerska siffran med åtföljande punkt ifylld med rött, medan 

underrubrikerna »Skärtorsdag.», »Långfredag.» och »Påskafton.» har versaler och 

punkter fyllda med grön färgpenna (jfr bild i textvolymen s. 365). 
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P. 55 (SV 330:16) har Sg i marginalen med blyerts gjort två planeringsanteckningar: 

»Checkboken.» och »Allvar!». 

En bild av en sida i manuskriptet, p. 39, återges som dok. nr 43:8. 

Sgs ändringar i manuskriptet kommenteras nedan s. 50 och de båda teatermännens 

nedan s. 51. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS. 

 

239:18 / Sceneri  e »Auerbrännare»: och en röd breflåda str 

243:  4 /    1  e »bunt»: temaböcker ä t handlingar 

246:20 /    3  e »Mälaren,»: till Drottningholm str 

258:  2 /  11  e »365 dagar?»: Ja när det är skottår! str 

266:26 /  17  e »Lektor»: Lindgren ä t Algren [så även 271:22] 

270:  2 /  19  e »till ett»: teleskop ä t förstoringsglas 

283:  7 /  25  e »hon är»: frisk ä t återstäld 

291:15 /  31  e »FRU HEYST»: Nej! ä t Nä! 

296:26 /  35 e »KRISTINA»: Mattheus-passionen  

ä t Haydns Sju orden på korset 

300:  9 /  36  e »matbordet, och»: får den att slå ä t drar på visarne 

311:  3 /  43  e »de»: älska ä t tycka om 

311:12 /  43  e »icke»: nämna ä t röra vid 

337:17 /  60 e »hjälpte oss»: att få behålla möblerna 

ä t att få komma till landet 
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Ändringar av Grandinson och Roos i originalmanuskriptet 

Grandinson och Roos har gjort en mängd anteckningar med olika kritor, rött bläck och 

blyerts men utan att göra ingrepp i Sgs text annat än på följande sju ställen (först ges 

sid- och radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS): 

 

281:20 / 24 e »Ja,»? och str 

301:13 / 37 e »BENJAMIN»: (reser sig) str 

313:  2 / 44 e »från»: höger ä t venster 

313:  7 / 44 e »ELIS»: vänder sig om ä t går fram öfver scenen 

317:  7 / 47  e »sjunker»: ner i en stol ä t ihop i stolen 

336:  2 / 59 e »far från»: sitt ä t hans 

336:11 / 59 e »ELEONORA»: tar ner ä t ser på 
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Beskrivning av genomslagskopian av den maskinskrivna 
avskriften 

A 1, som finns vid Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn (Troensegaard II), består av 

65 mycket tunna blad i i formatet ca 21,5 × 36 cm. Sg svarar för titelsida med textad 

titel. De maskinskrivna sidorna är – efter personlista, sceneri och försättsblad till första 

akten – paginerade 1–61. Alla sidor är dock inte numrerade. 

A 1 börjar p. 1 med första aktens scenanvisning »En solstråle faller». Avskriften är 

omsorgsfullt gjord med MS som förlaga. Bortsett från några smärre avvikelser ifråga 

om interpunktionen kan dock några uppenbara avskriftsfel noteras. Flera av dessa har 

fått genomslag också i U 1. De är följande (sid- och radhänvisning ges till SV; först 

citeras MS, därefter A 1 / U 1): 

 

245:  7 vagnarnes / vagnarnas 

259:21 ljusna opp / ljusna upp 

259:31 knäpper opp / knäpper upp 

261:  2 Efter som / Eftersom 

271:23 stackare oss / stackars oss 

275:10 hit med den? / hit med den! 

291:15 pengar ur / pengar i 

297:  8 Petrus? / Petrus! 

297:13 för sent / försent 

303:11 inte är / är inte 

304:  6 Så viss / Så vis 

311:18 som all ondskan / som om all ondskan 

312:  2 Nej, hvad / Hvad 

317:20 misstankarne / misstankarna 

322:12 skaftstöflor / skaftstöflar 

327:13 stöflor / stöflar 

329:  6 ifrån / från 

329:10 pa / pah 

330:  9 och det / det 
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334:33 detsamma / det samma 

337:14 datumvisarn / datumvisaren 

 

I följande fall uppvisar A 1 en avvikelse från MS som inte avspeglas i U 1  

(sid- och radhänvisning ges till SV; först citeras MS, därefter A 1 och sist U 1): 

 

244:28 saligt, soligt / soligt, soligt / saligt, soligt 

291:24 landshöfdingspartit / landshöfdings-partiet / landshöfdinge-partiet 

328:10 blåa / blå / blåa 
 

Sistnämnda avvikelser är inte fler än att det är troligt att originalet till A 1 har varit 

förlaga för U 1. 
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Strindbergs ändringar i genomslagskopian av den 
maskinskrivna avskriften 

Bortsett från några bokstavsrättelser och bokstavsförtydliganden, bl.a. p. 55 (SV 329:8) 

»pinne» ändrat till »pinal», har Sg med bläck gjort två ändringar i A 1 (först ges sid- och 

radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till A 1): 

 

266:  3 / 17  e »brott ...»: ifall man hatar den rättfärdiga. tillagt 

325:27 / 53  e »tillhör»: Er tillagt 

 

Båda ändringarna har tillförts texten i SV. 
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Beskrivning av Dramatens sufflörexemplar 

A 2, som finns vid Dramatens bibliotek (Litt. P., N:o 50), består av 101 blad (202 sidor) 

bundna i en grålila pärm med svart rygg och påskriften »’Påsk.’ / Sufflören.». Texten är 

skriven med stor, prydlig handstil på bladens båda sidor, dessa har gulaktig färg och 

formatet är ca 22 × 35,5 cm. 

Förlaga har varit MS, men A 2 visar vid en jämförelse åtskilliga avskriftsfel, somliga 

tydligen avsiktliga i riktning mot större talspråklighet. 

Blyertsanteckningar gjorda i samband med repetitioner och föreställningar anger dels 

att vissa strykningar i texten vidtogs, dels att skriftspråkliga vändningar utbyttes mot 

mer talspråkliga, t.ex. »ty» mot »för», »eljes» mot »annars», »detta» mot »det här» osv. 

Vissa av sidorna saknar paginering. 

I ett brev 22/2 1901 till Harriet Bosse, som spelade Eleonoras roll, skrev Sg: »Glöm 

ej, är Ni snäll, låta införa rättelserna i Påsk i sufflörens och regissörens exemplar, 

refererande till Författaren». 

I regissörens exemplar (MS) infördes inte några rättelser. Däremot finns i A 2 

följande ändringar, som bör tillskrivas direktiv från författaren, eftersom de kom att 

införas också i den tryckta utgåvan (först ges sid- och radhänvisning till SV, därefter 

sidhänvisning till A 2): 

 

263:17 /   52 e »människor»: äta af ä t sitta af [jfr brev till Bosse 25/2 1901 med 

hänvisning till sida i A 1] 

264:  2 /   53 e »vara»: sorgsen ä t ledsen 

264:14 /   53 e »Ser du,»: det fick du ä t så gick det 

300:26 / 128 e »Och»: foglarne ä t flyttfoglarne 

302:13 / 131 e »inte»: gjort orätt ä t gjort något ont [U 1: gjort ondt] 

303:  8 / 134 e »så fort»: Elis började spela ä t Elis spela [U 1: spelade] 

304:19 / 137 e »fastän»: den inte synes ä t månen ger skenet 

334:23 / 194 e »butik och»: träffar ä t träffade 

334:24 / 195 e »rutan»; går ä t gick 
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Samtliga dessa ändringar har i den form de har i U 1 tillförts SV. – Man observerar 

att Benjamins replik 304:6 / 136 »Så viss du är!» är korrekt i A 2 till skillnad mot i A 1 

och U 1 (»Så vis du är!»). 
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Strindbergs ändringar i ett exemplar av första upplagan 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras U 1, därefter den ändrade formen. 

 

246:21  e »lindarna»: stå ä t äro  

247:  9  e »dig»: ju str 

 

Dessutom har Sg invid citatet av sången »Ja jag kommer, hälsen glada vindar» 250:8–

11 skrivit »obs. Får icke sjungas!». 

Ändringarna har ej införts i SV. 
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Förarbeten 

Inte något utkast finns bevarat i »Gröna Säcken» på Kungliga biblioteket som direkt 

avser Påsk. Däremot finns strödda utkast kring enskilda motiv som Elis Strömgrens 

»blomsterstöld», en välgärning som går igen, den trolöse Petrus och vissa inslag i 

Lundamiljön. Anteckningarna kring Eleonora, Benjamin och Lindqvist däremot torde 

samtliga tillhöra tiden närmast efter Påsks tillkomst då Dödsdansen II planerades, alltså 

icke avse »Förarbeten». 

Tillgreppet i blomsteraffären 

SgNM 

9:3,30  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Sagor: / Mirakelboken». Motiv bl.a.: 

»Hvad galoscherna säga: Narr, narr, Orrvarr, Orrvarr; knorfvar, knorr»; 

»vargar, argare, arg (i trapporna)», »den öfvergifna sofvande Staden», »I 

aftonsången», »Datumvisarens papperslappar», »Strömgren i 

Blomsterbutiken». 

9:3,31  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Underliga Historier». Bland motiven: 

»Hvad guttaperkagaloscherna sade», »Fågel Rock i Blomsterhandeln», 

»Stjernorna på ljusa dagen». 

Allt går igen, även välgärningar 

3:21,2 (1)  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Dramer». Under »VI»: »Fågel Rock i 

blomsterhandeln». – (2) Under »XI»: »Allt går igen, äfven välgärningar. 

Kallberg och min far. Peripeti: Han har skrifvit ondt om K, som nu har 

hans öde i sin hand». 

9:3,28  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Den Osynlige». Bland motiven: 

»Kyrkoherden Kallberg och min Far. (Två dar efter detta skrefs läste jag 

i tidningen om Kallbergs död.)». [Kallberg avled 1/8 1898] 
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Petrus, den trolöse vännen 

2:6,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), på baksidan »Påsken» och följande 

text: »Petrus förnekar. / Judas. förråder. / Modren. / Sonen. / Fästmön!» 

3:10,1  Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1900). Rubrik mitt på sidan; »Petrus». 

Text bl.a. »Förnekar sig, förnekar sin identitet, förnekar sin tro af feghet 

och förlorar sin person». 

3:10,5  Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Petri Förnekelse». Ur texten:  

»En som förnekat sin identitet och dermed förlorat sitt jag. Och åter gol 

hanen», »[grek.] ’Bülow, Kleen, Strömstedt’». 

4:21,5  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Scioptikon-Teatern». Bland motiven: »Petri 

förnekelser», »Petrus, förnekar sig och en vän». 

Lundamotiv 

3:22,30  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Den Sofvande Staden». Ur texten:  

»Ober-Ammergau-scen med Scioptikon», »Promotion dagen förut»,  

»I Botaniska trädgården en Söndags sommarmorgon», »Näktergalen i 

Döfstummarnes trädgård». 

4:23,1  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), »Palatset. / Döds-Dansen». Bland 

motiven: »Döfstumme. – Institutet Der Näktergalen sjöng!» 

6:16,57  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Domkyrkan». Ur personlistan: 

»Komministern – (Beckman)» 

9:3,19  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1895), »Légendes». Ur texten: »Norbergska 

målet», »Attarp». 

9:3,23  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »P.M.». Bland motiven: »Näktergalen i 

Döfstum-Institutets park». 
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Spridda anteckningar 

3:1,19  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Scioptikon-Teatern» med bl.a. »Påskspelet.  

Kristi lidande; allegoriseradt af en menniskas lidanden under en 

Påskvecka». 

3:1,23  Blad 4:o (Lessebo Post), utan rubrik, »Påska» och »Ebal och Garizim» 

står överst bland några namn ur Gamla Testamentet. 

9:3,27  Fol. blad. (Lessebo Bikupa 1898), »Mirakel-Boken». Bland motiven: 

»Min pendyl drar opp mig», »Satisfactio vicaria». 

Anteckningar om Eleonora, Benjamin och Lindqvist, troligen gjorda vid 
planeringen av Dödsdansen II 

3:13,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Blommor». Ur personlistan: »Eleonora 

= Sjuksköterska af Röda Korset. Hennes böjelse för Benjamin; Nannys 

Svartsjuka på Eleonora / Eleonora kallas öfver till Ebal», »Nanny = 

([grek.] ’Märta’ den vackra)», »Benjamin = Kadett; svärmar för Nanny». 

3:13,3  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Barn och Blommor». Ur personlistan: 

»Eleonora (fr. Påsk): Sjuksköterska Röda Korset», »Benjamin = 

Sjökadett». 

3:13,4  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Barn och Blommor». Under rubriken; 

»[grek.] ’Seraphíta’». Bland motiven under delrubriken »Högsommar»: 

»Eleonora berättar sagor: Mera! Mera!» 

3:22,20  Fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik. Ur texten: »Eleonora. Benjamin 

sviker henne», »Eleonora lider slutligen hela mensklighetens lidande och 

tillvarons smärta», »Lindqvist = Den Blinde, ond mot fiender, god mot 

vänner; barnavän, hundhatare», »det är skogseld och Eleonora räddar 

honom». 

3:22,21  Fol. blad (Lessebo Bikupa), med rubriken »A». Ur texten: »Lisa i Stolen, 

Eleonora bredvid». 

4:20,3  Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1897), »Ebal och Garizim»,  

»1a: Barnkammaren med Eleonora». 
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4:23,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Personer» med bl.a. »Eleonora, 

Sjuksköterska», »Benjamin, slår efter Judith», »Lindqvist, Den Blinde 

Egaren af Ön», »Benjamin, slår efter Gerda som leker med alla; och han 

har öfvergifvit Eleonora». 

4:23,3  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Personer» med bl.a. »Eleonora, 

sjuksköterska af Röda Korset», »Benjamin Sjökadett», »Lindqvist». 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Utgångspunkt för jämförelsen är översta raden på respektive SV-sida. 

 

Sida i SV Sida i MS Sida i SV Sida i MS 

243    1 322 49 [b] 

246    3 325 51 

249    5 328 53 

252    7 331 55 

255    9 334 57 

258  11 

261  13 

264  15 

267  17 

270  19 

273  21 

276  23 

281  24 

284  26 

287  28 

290  30 

293  32 

296  34 

299  36 

302  38 

307  41 

310  42 

313  44 

316  46 

319  48 



 

TEXTER I KOMMENTAREN 



 



– TK 43 – 

 65 

Slutet i Midsommars originalmanuskript 

De fyra sista sidorna (pp. 151–154) i Strindbergs originalmanuskript till Midsommar 

trycktes varken i förstaupplagan 1901 eller i andraupplagan 1910. Det utelämnade 

partiet börjar (redigerat enligt SV:s vanliga principer) efter att sången »Jag vet ett land 

långt upp i höga Nord» har sjungits med dess slutrad: »Han längtar dit, längtar dit 

igen!» Se SV s. 385 ff. 



 

 



 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

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

 

  skall ändras till: 

370:12 1934, s. 224 ff. 1954, s. 158 ff. 

  



 



 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 43:1. Omslaget till första upplagan (U 1) av Midsommar 1901. Illustration av 

Arthur Sjögren.  

Dok. nr 43:2. Originalmanuskriptet till Midsommar, p. 54 (SV 69:1–70:4) (KB, SgA: 

Börjesson 13).  

Dok. nr 43:3. Utkastet SgNM 4:15,3 (KB).

Dok. nr 43:4. Omslag och sceneribeskrivning i originalmanuskriptet till fastlagsspelet 

Kaspers Fet-Tisdag (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm).  

Dok. nr 43:5. Personförteckningen i originalmanuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag.  

Dok. nr 43:6.  Originalmanuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag, p. 4 (SV 207:11–208:25).  

Dok. nr 43:7. Omslaget till första upplagan av Påsk 1901. Illustration av Arthur 

Sjögren.  

Dok. nr 43:8. Originalmanuskriptet till Påsk, p. 39 (SV 303:5–304:13)

(Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm).
 

Dok. nr 43:4–6, 43:8: repro: www.dramawebben.se. 

 

 





Dok. nr 43:1. Omslaget till första upplagan (U 1) av Midsommar 1901. Illustration av 
Arthur Sjögren.



Dok. nr 43:2. Originalmanuskriptet till Midsommar, p. 54 (SV 69:1–70:4) (KB, SgA: 
Börjesson 13). Man ser hur Strindberg bl.a. på samtliga tre ställen har ändrat namnet på 
ångbåten från »Svartsjölandet» till »Björkfjärden».



Dok. nr 43:3. Utkastet SgNM 4:15,3 med anteckningar bl.a. om en greve »Fri från bördsfördomar».



Dok. nr 43:4. Omslag och sceneribeskrivning i originalmanuskriptet till 
fastlagsspelet Kaspers Fet-Tisdag (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm).





Dok. nr 43:5. Personförteckningen i originalmanuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag.



Dok. nr 43:6. Originalmanuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag, p. 4 (SV 207:11–208:25). 
I vänstra marginalen regianteckningar om placering och rörelser.



Dok. nr 43:7. Omslaget till första upplagan av Påsk 1901. Illustration av Arthur Sjögren.



Dok. nr 43:8. Originalmanuskriptet till Påsk, p. 39 (SV 303:5–304:13) (Musik- och teater-
biblioteket, Stockholm). I marginalen t.v. Emil Grandinsons regianteckningar inför premiären 
på Dramaten 1901.
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