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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 50, Klostret. Fagervik och 

Skamsund. 

 

Följande särskilda förkortningar används: 

 

MS = originalmanuskriptet till Klostret respektive Fagervik och Skamsund 

U 1 = första tryckta upplagan av Fagervik och Skamsund, C.&E. Gernandts förlag, 

Stockholm 1902 



 

  

 



 

 

KLOSTRET 
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Textläget  

Sgs roman Klostret påbörjades i september eller oktober 1898 och planerades 

ursprungligen i två delar. Endast den första delen blev färdig och insändes till Gernandts 

förlag den 2 november. Kontrakt upprättades och undertecknades inom några dagar, 

men manuskriptet blev liggande utan att publiceras. (Se vidare »Tillkomst och 

mottagande» i textvolymen, s. 289 f.) Först 1902 kom romantexten till användning, då 

Sg omarbetade sitt manuskript till Karantänmästarens Andra Berättelse och infogade 

den i Fagervik och Skamsund.  

Texten till Klostret i del 50 av Samlade Verk har etablerats med Sgs bevarade 

originalmanuskript (MS) som bastext och med Karantänmästarens Andra Berättelse i 

första upplagan (U 1) av Fagervik och Skamsund som komplementtext. Ett eller flera 

blad saknas i slutet av manuskriptet. Romanens slut återges i stället efter motsvarande 

parti i novellen Karantänmästarens Andra Berättelse i U 1 (i SV s. 111, r. 4–17). 

Ändringar i U 1 införs i texten i enlighet med de textkritiska principer som följs i SV, 

med undantag av de ändringar av innehållet som författaren gjorde för att komplettera 

omarbetningen av Klostret till Karantänmästarens Andra Berättelse.  

Sg har sannolikt gjort blyertsändringar i MS till Klostret vid två tillfällen. Innan 

romanens första del vidarebefordrades till förlaget hösten 1898 företog han ändringar 

främst av stilistisk karaktär. När författaren 1902 omarbetade Klostret till novellen 

Karantänmästarens Andra Berättelse att ingå i Fagervik och Skamsund, uteslöts ett 

inledande parti på 54 sidor, vilket ersattes med två nyskrivna blad. Därpå bearbetade Sg 

resten av manuskriptet med blyerts i avsikt att tona ned romanens självbiografiska 

inslag (se exempel i dok. nr 50:3). I det sammanhanget kan naturligtvis även språkliga 

förbättringar ha gjorts. I texten till Klostret i SV tillvaratas ändringarna av språklig-

stilistisk karaktär, vare sig de tillkommit vid Sgs första bearbetning 1898 eller vid den 

senare 1902. Däremot beaktas naturligtvis inte ändringarna av innehållet som tillkom 

vid omarbetningen från roman till novell.  

Originalmanuskriptet till Klostret förvaras i Kungliga biblioteket, Stockholm 

(SgNM 6:7,1–3 resp. SgA: Bonnier 3). MS beskrivs nedan s. 14. 
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De 54 första sidorna i MS till Klostret publicerades 1919 av Vilhelm Carlheim-

Gyllensköld i Samlade Otryckta Skrifter, del II. Texten återgavs diplomatariskt.  

Utdrag ur Klostret (den i SOS II tryckta texten) publicerades 1921 i tysk översättning 

under rubriken Einleitung. Das Kloster tillsammans med Karantänmästarens Andra 

Berättelse och Ensam av Emil Schering i en ny upplaga av Entzweit. Einsam i 

Strindbergs Werke. Deutsche Gesamtausgabe, Abteilung (4). Lebensgeschichte, Band 5, 

på förlaget Georg Müller i München (jfr nedan s. 27 f.).  

Först när manuskriptet till Fagervik och Skamsund av Bonniers donerats till 

Strindbergsarkivet på KB (1922) kunde sambandet mellan Klostret och novellen utredas 

av forskningen. I en artikel i Samlaren, »Studier i manuskriptet till Strindbergs 

Karantänmästarens andra berättelse» (1951), visade Walter A. Berendsohn att hela 

manuskriptet (utom slutet) till Klostret fanns bevarat och kunde rekonstrueras. Denna 

rekonstruktion åtog sig C.G. Bjurström som 1966 gav ut en textkritisk upplaga av 

romanen på Bonniers förlag. 
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Utgivarens egna ändringar 

Utgivaren har gjort följande ändringar i förhållande till MS och U 1. Sid- och 

radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter MS. Om formen i U 1 avviker 

från formen i MS (eller saknas) anges detta inom hakparenteser. 

 

  10:33 tänk», / tänk 

  10:33 »jag / jag 

  11:  5 Gamla / Gamlaʼ 

  13:23 idéerna / ideerna [ej i U 1] 

  16:14 dryck, / dryck 

  24:11 och / ,och [ej i U 1] 

  26:28 Schöneberger-Stranden / Schönenberger-Stranden [ej i U 1] 

  29:16 språk. / språk 

  50:  1 3 / 2 

  68:24 känslor den / känslor genom den 

  69:24 . Hon / ; .Hon [»; hon» i U 1] 

  69:38 är / – »är 

  70:12 »Var / Hvar [ej i U 1] 

  70:15 riket: Nu är jag i Bayern; / riket Nu är jag i Bayern;: [ej i U 1] 

  71:  2 betrakta: / betrakta 

  91:12 hämndens / hämdens 

106:16 tankar. / tankar; 
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Ändringar i första upplagan av Karantänmästarens Andra 
Berättelse som införts i Samlade Verk 

Här redovisas dels de ändringar av språklig-stilistisk art i U 1 som enligt utgivarens 

bedömning gjorts av Sg, dels så kallade nödvändiga ändringar gjorda av andra i samma 

upplaga. Nödvändiga ändringar av stavning och interpunktion redovisas ej. 

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

 

  26:20  råkade / råka-  

  30:  2  eller / el-  

  31:10 på en ölstuga / på ölstuga 

  31:33  barmhärtighetens / barmhertigens 

  43:23  doktorn / läkaren 

  53:34 han har väl / han väl 

  55:  6  aria. Iklädd / aria; och iklädd  

  60:16 tillochmed / tillockmed  

  62:37 satt / satte 

  68:11 oskyldige / oskyldigt 

  68:24 känslor den / känslor genom den 

  69:31 förflutna några / förflutna läsa några  

  72:16 hvit / hit 

  77:28 lugnt / lungt 

  80:  1 hungrig / oc [samt ett halvt h] hungrig 

  80:31 att intet / att han intet 

  84:15  utgick / blef  

  86:15 uppväcka / väcka  

  94:  1  stationen, / stationen i, 

  95:11 en stigande / den ökade 

105:23 än smälek / än och smälek  

106:10 nämndes / nämdes 

111:4–18 han, hvilken kunde betraktas som utvisad, lämnade henne. / Hon blef 

vek, känslofull och känslosam, så att afskedet blef rätt smärtsamt. / 
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[tre asterisker] / Och så for han åter ut i världen. När ångbåten arbetade sig 

upp mot strömmen i den vackra höstaftonen såg han ännu en gång det lilla 

huset där det lyste i fönstren. Och nu utplånades allt ondt och fult han där 

sett, och han erfor knappt en flyktig glädje att vara fri från fängelset där han 

lidit så oerhördt. / Endast känslor af tacksamhet och vemod grepo honom; 

och ett ögonblick drog bandet vid hustru och barn så att han tänkte kasta sig 

i vattnet. Men så togo skofvelhjulen några kraftiga tag framåt, bandet töjde 

sig, sträcktes – och brast! // [saknas i MS] 

 

För ändringar i U 1 som ej införts i SV hänvisas till motsvarande förteckning över 

ändringarna i Karantänmästarens Andra Berättelse under rubriken »Ändringar i första 

upplagan som ej införts i Samlade Verk», nedan ss. 35 och 38–42. 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Som ovan nämnts i beskrivningen av textläget insände Sg MS till Gernandts förlag i 

början av november 1898, men begärde tillbaka det sommaren 1902 för att omarbeta 

romanen till Karantänmästarens Andra Berättelse och infoga den i Fagervik och 

Skamsund. Efter publiceringen av samlingsvolymen på Gernandts förlag har MS 

tillsammans med de övriga berättelserna i Fagervik och Skamsund ingått i borgmästare 

Arvid Ulrichs samlingar tills det 1922 av Bonniers donerades till Strindbergsarkivet på 

KB. Där förvaras det nu tillsammans med manuskriptet till Fagervik och Skamsund, 

under signum SgA: Bonnier 3. Det inledande parti (pp. 1–54) som uteslöts vid 

omarbetningen av romanen har sannolikt hela tiden befunnit sig i författarens ägo och 

förvaras på KB bland Sgs efterlämnade papper i »Gröna Säcken» med signum 

SgNM 6:7,1–3. Hela MS förvaras alltså numera på KB, med två olika signum. 

De ur novellen uteslutna 54 sidorna ligger i ett omslag 24 × 22,5 cm (kvartoformat) 

med titeln »Klostret. / 1», skriven med brun färgpenna på första sidan (SgNM 6:7,1). 

Papperet av märket Lessebo Bikupa nr 2 har en vattenstämpel med årtalet 1900. 

Denna del av MS utgörs av tre lägg om 10, 12 resp. 5 blad (se dok. nr 50:1) i formatet 

22,5 × 18,5 cm bundna med tråd (SgNM 6:7,2). Texten, som är skriven med numera 

svart eller svartlila bläck på bladens båda sidor, är inramad med färgpenna. Läggen är 

paginerade 1–54 och papperet, Lessebo Bikupa nr 2, har en vattenstämpel med årtalet 

1895. Ändringar har gjorts med bläck, blyerts och färgpennor. 

Resten av MS består av 7 lösa blad, paginerade 55–68, 10 trådbundna lägg med 12 

blad i varje, paginerade 69–81, 83–92, 92–273, 273–307, samt tre lösa blad paginerade 

308–312, alla i samma format som pp. 1–54 och text skriven med numera svart eller 

svartlila bläck på bladets båda sidor. Papperet är av märket Lessebo Bikupa nr 2 och har 

årtalet 1895 i vattenstämplarna. MS är som tidigare nämnts inte komplett (ovan s. 9) 

utan slutar mitt i en mening (sista orden är »måste finna sig i att», SV s. 111 rad 4, se 

dok. nr 50:4). Liksom det ovan beskrivna inledande partiet befinner sig resten av MS i 

gott skick. Samtliga kapitelrubriker är ifyllda med brun färgpenna och texten är inramad 

med olika färger. Även i trådarna som binder samman läggen varierar färgerna. Sg har 

gjort ändringar både med bläck och med blyerts. Dessutom finns ändringar med blyerts 

som sannolikt tillkommit på förlaget och markeringar som troligen gjorts vid sättningen.  
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Strykningar med bläck 

Nedan redovisas tre svårlästa längre strykningar (fler än två ord i svit) med bläck av Sg 

i MS. 

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

 

  11:20 /   11:  2  e »han ut!»: Ett svagt regn [oläsligt ord] 

  30:30 /   73:  8 e »då hans»: pligtkänsla förbjöd honom 

  41:26 / 109:12 e »någon grund»: då [oläsligt ord] något erotiskt inträdt i deras 

förhållande 

Ändringar med blyerts 

Nedan förtecknas ändringar av språklig-stilistisk karaktär som införts i SV. Ändringarna 

på pp. 1–54 har troligen företagits vid Sgs första genomgång av manuskriptet 1898. Vad 

beträffar resten av texten är det i de flesta fall svårt att bedöma om denna typ av 

ändringar tillkommit vid Sgs första eller andra bearbetning (1902).  

För ändringar i MS som berör innehållet i texten hänvisas till förteckningen nedan 

(s. 49 ff.) över »Ändringar med blyerts» i Karantänmästarens Andra Berättelse.  

En viss osäkerhet råder beträffande vem som står bakom tilläggen av kommatecken 

på pp. 57–309. Manuskriptblad har sänts till Nils Ångström på Statens kriminaltekniska 

laboratorium med en förfrågan om det kunde vara möjligt att med optiska instrument 

särskilja blyerts som använts vid förlagsändringarna från Sgs blyertsrättelser. Ångström 

lämnade beskedet (i brev 2/6 1989) att det inte gick att med de på laboratoriet 

tillgängliga instrumenten påvisa några skillnader. Det har alltså inte varit möjligt att 

med teknikens hjälp se vem som lagt till kommatecknen. Eftersom denna typ av 

interpunktion i stort sett följer samma mönster som tilläggen på pp. 15–47 är det 

emellertid troligare att Sg står även för dessa ingrepp än någon på förlaget. 

Blyertsnoteringar som tillkommit vid sättningen registreras ej. 

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter till MS. 
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Tillägg av kommatecken 

  12:27 /   15:  8 e »fattig» 

  12:30 /   15:13  e »helvete» 

  13:21 /   18:  6  e »litteratur» 

  13:21 /   18:  7  e »modern» 

  13:22 /   18:  8  e »Norden»  

  13:36 /   19:13 e »dödsångest» 

  15:  4 /   23:13  e »rå» 

  16:  6 /   26:16  e »pianot» 

  17:  8 /   30:14  e »makan» 

  17:16 /   31:  9  e »nordljuset» 

  17:18 /   31:12  e »rörelsen» 

  20:  6 /   40:10  e »smattra» 

  20:  7  /  40:11  e »till» 

  22:20 /   46:14 e »dagar» 

  22:20 /   46:15 e »anfrågan» 

  22:25 /   47:  4 e »fram» 

  26:  3 /   57:  5  e »belysning» 

  26:  7 /   57:11 e »damen» 

  26:20 /   58:13 e »gå» 

  26:30 /   59:13  e »Courbière-strasse» 

  27:  2 /   60:10 e »tilldragelser» 

  27:28 /   63:  2 e »bekantskap» 

  27:28 /   63:  3 e »karaktären» 

  28:  7 /   64:  4 e »sig» 

  28:31 /   66:11 e »afton» 

  29:  6 /   67:15 e »förlovad» 

  29:  7 /   68:  1 e »metalltråd» 

  29:  9 /   68:  3 e »etagèren» 

  29:23 /   69:  8 e »religion» 

  29:33 /   70:  7 e »honom» 

  29:34 /   70:  8 e »han» 
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  29:34 /   70:  8 e »kvinnohataren» 

  29:38 /   70:14 e »flirt» 

  29:38 /   70:15 e »in» 

  30:21 /   72:10 e »de» 

  31:10 /   74:13 e »till» 

  31:29 /   76:10 e »hennes» 

  34:  3 /   85:10 e »tanklöshet» 

  34:  4 /   85:12  e »hemma» 

  34:27 /   87:14 e »sig» 

  34:28 /   87:15 e »önskan» 

  35:29 /   90:15 e »floret» 

  35:32 /   91:  4 e »handfallen» 

  36:  5 /   92:  4 e »då» 

  37:  6 /   94:  9 e »telegram» 

  38:28 / 100:  2 e »an» 

  40:12 / 105:  3 e »kärlek» 

  40:29 / 106:13 e »att» 

  40:30 / 106:14 e »väninnan» 

  45:35 / 122:  1 e »Laïs ...» 

  48:  9 / 129:  3 e »domen» 

  73:19 / 205:12 e »föredragit» 

  73:20 / 205:14 e »nonsens» 

  78:  1 / 219:  3 e »sken» 

  80:25 / 226:  8 e »Jo» 

106:30 / 301:  9 e »emellan» 

Ändringar av språklig-stilistisk karaktär 

    9:21 /     3:13 e »orsak»: och str 

  11:27 /   11:13 f och e »Wienerbal»: enkla citationstecken tillagda 

  12:25 /   15:  5 e »blondin. –»: Löjtnanten ä t Polismannen 

  15:13 /   24:11 e »man»: upp str 

  15:14 /   24:11 e »man»: befann sig ä t bodde 
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  15:16 /   24:14  e »Väggarne»: voro tillagt 

  16:36 /   29:16  e »1870-»: och 80- tillagt 

  17:  7 /   30:12  e »utan»: motsvarar str 

  17:  7 /   30:13  e »vakna,»: motsvarar kanske tillagt 

  18:25 /   35:15  e »trötta»: hård ä t hord 

  20:15 /   41:  8  e »han»: på pianot tillagt 

  20:19 /   41:14  e »framkalla»: vilden ä t urmenniskan 

  22:  6 /   45:  8  e »han»: Svensken tillagt 

  22:11 /   46:  1  e »jag»: verkligen str 

  23:  3 /   48:  1  e »beräkningar»: pläga ä t plägade 

  23:  7 /   48:  7  e »i»: det ä t ditt 

  23:22 /   49:13 e »göra»: hans ä t dennes 

  24:19 /   52:15  e »spelad»: punkt ä t frågetecken 

  25:24 /   56:  5  e »väntade»: några ä t flera gäster 

  26:  1 /   57:  2 e »jag»: som tillagt 

  26:  1 /   57:  3  e »minne,»: men ä t ändock 

  26:  1 /   57:  3 e »men»: kan str 

  26:  2 /   57:  2  e »icke»: kan tillagt 

  26:22 /   59:  2 e »hon»: fråga ä t frågade 

  26:23 /   59:  3 e »jag»: naturligtvis tillagt 

  26:34 /   60:  4 e »en»: mycket str 

  27:  1 /   60:  9  e »natten»: och tillagt 

  27:  1 /   60:  9 e »sökte»: han str 

  27:  7 /   61:  3 f och e »oavhängighet»: enkla citationstecken tillagda 

  28:21 /   65:11  e »henne»: ett tillagt 

  28:25 /   66:  3 e »ögonen»: voro tillagt 

  29:31 /   70:  3 e »hon»: talar ä t talade 

  29:32 /   70:  5 e »dörr»: som ä t hvilken 

  30:  6 /   71:  5 f »Ville»: markering för nytt stycke 

  30:19 /   72:  7 e »en»: ng ä t ung 

  33:23 /   84:  7  e »och» att tillagt 

  34:23 /   87:  9 e »kommer»: väl ä t så 
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  34:26 /   87:13  e »se»: punkt ä t utropstecken 

  35:  1 /   88:  7 e »morgon!»: tre tankstreck tillagda 

  35:  2 /   88:  9  e »med»: originalet ä t fadren 

  35:38 /   91:12  e »seder!»: markering för nytt stycke 

  37:  4 /   94:  6  f »kommer»: citationstecken tillagt 

  37:  5 /   94:  8  e »brev.»: citationstecken tillagt 

  37:  9 /   94:13  e »hänt»: kommatecken ä t semikolon 

  38:14 /   98:11  e »människa,»: ser Ni tillagt 

  39:26 / 102:16  e »gå,»: Du str 

  40:13 / 105:  5  f och e »den andra»: citationstecken tillagda 

  40:25 / 106:  6  e »och»: skulle detta ä t detta skulle 

  41:13 / 108:  9  e »hade»: han ä t gubben 

  41:23 / 109:  8  e »ansåg»: sig tillagt 

  42:  3 / 110:12  e »ovanliga»: manien ä t idén 

  46:18 / 123:16  e »Som»: har ä t han 

  50:18 / 133:10  e »endast»: brott ä t brottsliga 

  55:26 / 149:  6  e »låg»: hon ä t han 

  58:13 / 157:  2  f »Han»: markering för nytt stycke 

  58:27 / 158:  7  e »ämnade»: ånyo tillagt 

  58:29 / 158:  9  e »möjligen»: också tillagt 

  60:27 / 165:  3  e »man,»: och din man tillagt 

  69:12 / 192:  8  e »situationen»: punkt ä t frågetecken 

  73:  9 / 204:16  e »och»: understrykning av han str 

  73:20 / 205:13 e »detta»: ett tillagt 

  78:  3 / 219:  7  e »sig»: vara tillagt 

  79:19 / 223:  5  e »olyckliga»: min tillagt 

  85:35 / 241:15  e »Gamle»: utropstecken ä t frågetecken 

  86:32 / 244:12  e »sin»: begränsade ä t obegränsade 

  89:19 / 252:  6  e »med»: de elektriserade tillagt 

  96:23 / 272:11  e »inomhus»: kommatecken ä t semikolon 

  99:37 / 281:16  e »att»: de str 

  99:37 / 281:16  e »och»: hon ä t hustrun 
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105:  4 / 296:  8  e »hans»: conduite ä t uppförande 

108:22 / 307:  5  e »offret»: led ä t lider 

110:  8 / 311:  5  e »och»: läderat ä t sårat 

Ändringar med färgpennor 

På tre ställen i första kapitlet av Klostret finns ändringar med brun, blå respektive gul 

färgpenna. 

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

 

  13:18 /   18:  2  e »Hon»: endast str 

  13:28 /   19:  1  f och e »oavhängig»: citationstecken tillagda 

  15:  9 /   24:  3  e »av»: stora str 
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Blyertsändringar i originalmanuskriptet av annan hand än 
Strindbergs 

Liksom i manuskriptet till berättelserna i Fagervik och Skamsund finns åtskilliga 

ingrepp med blyerts som sannolikt har tillkommit på Gernandts förlag. Det gäller 

införande av citationstecken i stället för tankstreck vid repliker, förtydligande av vissa 

bokstäver och interpunktionstecken, på några ställen modernisering av stavningen samt 

utökande av en asterisk till tre för att markera ny avdelning i texten. Dessa ingrepp 

registreras inte. Nedan redovisas däremot två ändringar av annan typ. Samtliga ingrepp 

av annan hand avvisas vid textetableringen i SV. 

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

 

  45:34 / 121:16  e »mer,»: aldra ä t aldrig 

  62:36 / 172:  8 e »hade»: satt ä t satte 
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Förarbeten 

Det fåtal bevarade förarbeten som går att knyta till Klostret återfinns i kartong 9 i 

Nordiska museets deposition i KB (SgNM), den s.k. Gröna Säcken. De består av ett 

romanutkast (9:7,28) och ett par anteckningar som knyter an till Bibelns berättelse i 

Första Moseboken 21:9–10 om Ismael, Abrahams och tjänstekvinnan Hagars son, som 

skall drivas ut i öknen. Motivet användes som bekant i Sgs självbiografiska roman 

Tjänstekvinnans son från 1886, och i Klostret återkommer det i en scen i första kapitlet, 

där huvudpersonen blickar tillbaka på sitt liv.  

 

9:7,28 Fol. blad (Lessebo Bikupa) med text som börjar: »Författares och Artisters 

borgerliga omyndighet!».  

Romanutkastet återges i faksimil i SV 50, s. 295. Som nämns i textvolymen 

(s. 294), är utkastet indelat i två kapitel, och det innehåller framför allt uppslag som 

kom att utnyttjas i romanens tredje kapitel, »Bröllop och Gatlopp». 

 

9:2,6 Två fol. blad (Lessebo Bikupa 1893), pag. 1–2,  med text på p. 2 bl.a.: »En 

sådan illiberal och kallt begreppsslafvisk Sanningskunskap är i Ordet sinnebildad 

genom Ismael, Abrahams oäkta son; med sin moder, den egyptiska tjensteqvinnan, 

utdrefs han och bodde i öcknen.» 

 

9:3,28 Fol. blad (Lessebo Bikupa) med text bl.a.: »Tjensteqvinnans Son: ʼHan skall 

vara en grym man: hans hand emot hvar man, och hvars mans hand emot honom. 

Och han skall bo emot alla sina bröder.ʼ 1 Mos.» 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

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

 

Sida i SV  Sida i MS 

   9     1 

 12    12 

 15    23 

 18    33 

 21    43 

 24    51 

 27    60 

 30    70 

 33    81 

 36    91 

 39  100 

 42  110 

 45  119 

 48  128 

 51  134 

 54  143 

 57  153 

 60  162 

   63  169 

   66  181 

   69  191 

   72  200 

   75  209 

   78  219 

   81  227 

   84  236 

   87  244 

   90  253 

   93  263 

   96  270 

   99  278 

 102  287 

 105  296 

 108  305 

 111  313  



 



 

 

FAGERVIK OCH SKAMSUND 
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Textläget 

Texten till Fagervik och Skamsund i del 50 av Samlade Verk har etablerats med Sgs 

bevarade originalmanuskript (MS) som bastext och med första upplagan (U 1) som 

komplementtext. Endast till novellen De Yttersta och De Främsta saknas manuskript – 

där har i stället första upplagan 1902 legat till grund för texten. Som nämnts ovan (s. 9) 

saknas i MS också slutet på Karantänmästarens Andra Berättelse. 

U 1 trycktes på Iduns Kungl. Hoftryckeri och utkom på Gernandts förlag, Stockholm, 

med titeln Fagervik och Skamsund (335 s., 19,3 × 12,5 cm) i veckan 23–29 oktober 

1902. Omslaget till U 1 återges i dok. nr 50:6. 

Det bevarade MS, som finns på KB (SgA: Bonnier 3), fungerade som 

tryckmanuskript till U 1. I upplagan ingick också diktcykeln Trefaldighetsnatten och 

ytterligare en samling dikter. (Dikterna återges i del 51 av Samlade Verk.) Ett brev till 

Leonard Wistén 9 augusti 1902 finns bevarat som gör troligt att Sg läste korrektur på 

denna upplaga. Antagandet stöds av att åtskilliga skillnader mellan tryckmanuskriptet 

och första upplagan uppvisar ett mönster karakteristiskt för Sgs sätt att ändra i korrektur. 

I ett exemplar av första upplagan av Fagervik och Skamsund, som ägs av Inga 

Halvorsen, Norrköping, har Sg infört rättelser, troligen inför en omtryckning av dikterna 

1905. Ändringarna gäller främst Trefaldighetsnatten, men förekommer även i 

inledningen och i »En barnsaga». Dessa ändringar har alla utom en införts i texten i SV. 

När John Landquist gav ut Fagervik och Skamsund i Samlade Skrifter fick han inte 

tillstånd av ägaren, borgmästare Arvid Ulrich, att undersöka MS. Denna upplaga är 

således den första sedan upplagan 1902 som bygger på MS. 

Upplagor på andra språk 

Tyska 
I Sverige utgavs inte någon mer upplaga av Fagervik och Skamsund under Sgs livstid. 

Däremot översattes alla berättelserna till tyska av Emil Schering, trots att Sg i ett brev 

till denne 16 september 1902 förklarade att han var ovillig att låta översätta hela 

Fagervik och Skamsund till tyska, detta tydligen med tanke på att han hämtat stoffet till 
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den längsta berättelsen i samlingen, dvs. Karantänmästarens Andra Berättelse, från sitt 

äktenskap med Frida Uhl (Brev 14, s. 213).  

 

En Barnsaga utkom separat under titeln Eine Kindersage. Den ingick i serien August 

Strindbergs Schriften, Deutsche Gesamtsausgabe, II. Abteilung, Romane und Novellen, 

Band 8 och utgjorde tillsammans med »Einleitung», inledningen till Fagervik och 

Skamsund, 1 Halbband: Heiterbucht und Schmachsund. Volymen trycktes på 

Rosenbergʼsche Buchdruckerei och utgavs på förlaget Hermann Seemann, Leipzig 1902 

(61 s., Einleitung på ss.[5]– 9 och Eine Kindersage på ss. [10]–61).  

Nämnda översättning av Inledning publicerades även i tidskriften Zukunft nr 9, 

29/11 1902 (ss. 350–352), i samband med att utgåvan av Heiterbucht und Schmachsund 

förhandsannonserades.  

 

Karantänmästarens Första Berättelse (utdrag) publicerades 1905 under titeln Eine 

Ehegeschichte i August Strindbergs Schriften, Deutsche Gesamtausgabe, II. Abteilung, 

Romane und Novellen, Band 9, Hermann Seemann, Berlin & Leipzig 1905 (tre 

upplagor).  

 

Karantänmästarens Andra Berättelse utkom under titeln Entzweit tillsammans med 

översättningen av Ensam som Entzweit. Einsam i Strindbergs Werke. Deutsche 

Gesamtausgabe, Abteilung (4) Lebensgeschichte, Band 5, ss. 1–[187], på förlaget Georg 

Müller i München, 1909 (flera följande tryckningar och upplagor, jfr ovan s. 10).  

 

1911 ingick under titeln Quarantäne alla berättelserna från Fagervik och Skamsund 

utom Karantänmästarens Andra Berättelse i Scherings översättning, tillsammans med 

Taklagsöl och Syndabocken, i Drei moderne Erzählungen i serien August Strindbergs 

Werke, Abteilung (3) Novellen, Band 5. Volymen trycktes på M. Müller & Sohn och 

utkom på Georg Müllers förlag, München 1911 (flera upplagor). De enstaka 

berättelserna fungerar här som kapitlel, vars titlar endast finns angivna i 

innehållsförteckningen:  

1. Gedanke und Handlung (Karantänmästarns Berättelser, ss. [246]–261, 303–306). 

2. Ehe (Karantänmästarens Första Berättelse, ss. 263–301).  
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3. Die Letzten und die Ersten (De Yttersta och de Främsta, ss. 307–312). 

4. Menschenschicksale (Den Kvarlåtne, ss. 313–318). 

 
Ryska 

De Yttersta och De Främsta publicerades i osignerad rysk översättning som Pervyje i 

poslednije i Priazovskij kraj (Rostov-na-Donu), 1903:43. 

 

En Barnsaga översattes av Jurgis Baltrušaitis med titeln Detskaja skazka och 

publicerades i Pravda (Moskva), i mars 1904, samt i August Strindberg, Polnoje 

sobranije sotjinenij v 12 tomach, band 9, Moskva, Sablin 1910 (ny upplaga 1911), och 

även separat på förlaget Polza 1913. 

 

Danska 
Fagervig og Skamsund og andre Fortællinger, autoriseret dansk-norsk Udgave ved Poul 

Uttenreitter, Köpenhamn 1912. I bandet ingår även Sagor. 
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Utgivarens egna ändringar 

Utgivaren har gjort följande ändringar i förhållande till bas- och komplementtexterna.  

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

 

En Barnsaga 

130:34 jag», / jag,»  

131:33  flaggstång. / flaggstång,  

 

Karantänmästarens Första Berättelse 

184:19  Linköping. / Linköping,  

185:27 läget. / läget,  

 

Karantänmästarens Andra Berättelse 

235:32  betrakta. / betrakta 

254:38 hämndens / hämdens  

268:  6  tankar. / tankar;  
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Här redovisas de ändringar i U 1 som enligt utgivarens bedömning har gjorts av Sg. 

Dessutom presenteras så kallade nödvändiga ändringar gjorda av andra i samma 

upplaga. Banala felskrivningar och ändringar av interpunktionen redovisas ej. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Formen i U 1 citeras först, därefter redovisas 

formen i MS.  

 

Inledning 

116:20 hämndgiriga / hämdgiriga 

116:25 bojcottade / bocottade 

117:17 1:sta juni och 1:sta september / 1a Juni och 1a September 

117:21 hvitglänsande / hvit glänsande 

117:26  människoöden / mennisköden 

 

En Barnsaga 

120:  6 vräkta / kastade  

120:11 konkurs!» [i SV utan citationstecken] / konkurs! –  

121:29 endast / en- 

122:  3 från / för 

128:  9 Vickberg / Vicklund 

132:  8 gick han åter / gick åt  

133:  6 Skötbåten / Skötbåtens 

135:  2 Rutens historia. / Ruten historia. 

135:  5 Vickbergs far / Vickberg far 

135:16 Vickbergs far / Vickberg far 

135:26 bar honom / bar hon 

135:29  Vickbergs far / Vickberg far 

136:18 med skälfvande ben / skälfvande ben 

136:30  sig och / sig sjelf och 

143:10  utbad sig / utbad sig sig  

143:15 som en enda / som enda 
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148:10 skull / skuld 

150:20 »Ingenting». / nej!  

150:31 käglor / käglor käglor 

151:  3 du var karl / du karl 

151:35 till och med / till ock med 

 

Karantänmästarns Berättelser 

153:  1 Karantänmästarns Berättelser / Karantänmästarns Berättelse.  

 

Karantänmästarn 

153:  6 finna sig till rätta. / komma till rätta med sig sjelfva. 

154:  8 passerat / händt  

154:20 och jordelif / och moder jordelif 

155:17 med en enda / med enda 

155:20 då / när 

157:12 det / de 

157:23 läsarne / de 

158:19 en och en half / en och half 

190:21 kände / kändes 

190:21 skall han icke / skall icke 

 

Karantänmästarens Första Berättelse 

164:13 osköna vanor / osköna va- vanor 

164:35 föreföllo / föroföllo 

169:26 af / af af  

174:  3 hon / han  

177:10 till och med / till ock med 

177:12 öfverens / öfverns 

177:23 sömns / sömms 

182:12 led / led led  

182:25 blicka upp / se upp  

183:13 som / som som 
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183:16 ömkliga / ömskliga 

184:12 förstått / förestått 

186:32 kände / kändes  

 

Karantänmästarens Andra Berättelse 

193:26 råkade / råka-  

194:24 främlingen. / främlingen, ʼqvinnohatarenʼ som han med rätt och orätt 

kallades.   

197:  2 han skulle / han, qvinnohataren, skulle 

197:  7 eller / el-  

198:15 på en ölstuga / på ölstuga 

198:31 han var / qvinnohataren var  

198:39 barmhärtighetens / barmhertigens 

203:24 mannen / qvinnohataren  

206:23 Norrmannen / Qvinnohataren 

208:  9 Norrmannen / Qvinnohataren  

208:33 norrmannens / qvinnohatarens 

209:  9 norrmannen / Qvinnohataren 

210:24 doktorn / läkaren 

219:36 han har väl / han väl 

220:21 hvilket / som 

221:  1  tålde / tåldes 

221:  7 aria. Iklädd / aria; och iklädd  

225:11 måste han vända / måste vända 

226:  2 till och med / tillockmed 

228:23 satt / satte 

233:27 oskyldige / oskyldigt 

234:  6 känslor den / känslor genom den 

235:13 förflutna några / förflutna läsa några  

237:  6 hvit / hit 

242:19 lugnt / lungt 

244:18 hungrig / oc [samt ett halvt h] hungrig 
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245:15 att intet / att han intet 

247:  9 norrmannen / Svensken 

248:14 utgick / blef  

250:  6 uppväcka / väcka 

255:26 graf. / graf, sin Östersjö ...  

256:19 Alster, för / Alster, en timme från, för 

257:  2 stationen, / stationen i, 

257:18 fabrik / fabriksstad  

258:  8 en stigande / den ökade 

260:  1  Alster / Falsen  

260:26  antecknande / antecknade 

261:23 ån / kusten  

263:  8 sitt / sitt sitt  

267:37 än smälek / än och smälek  

268:23  nämndes / nämdes 

274:  1 äktenskapet öfver huvud kommer / äktenskapet kommer 

 

Den Kvarlåtne 

280:21  lämna / lemma 

281:25  att om man / att man 

282:17  Ja, att inte / Ja, inte 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Förteckningen upptar normaliseringar och ändringar i U 1 som utgivaren bedömt vara 

felläsningar. 

Här redovisas ändringar av ord- och böjningsformer, ord och uttryck, nytt stycke, 

tankstreck och citationstecken (med undantag av tankstreck och citationstecken vid 

replik). Sgs tankstreck vid replik i manuskriptet har i första upplagan – med stor 

sannolikhet genom förlagets försorg – i samtliga fall ersatts med citationstecken före 

och efter replik. En stor del av dessa ändringar har införts med blyerts redan i 

tryckmanuskriptet; se ovan s. 21, »Blyertsändringar i originalmanuskriptet av annan 

hand än Strindbergs». 

Slentrianmässiga normaliseringar av ord- och böjningsformer i U 1 förtecknas ej.  

Sid- och radhänvisningar görs till SV. Formen i MS citeras först, därefter formen i 

U 1.  

 

Inledning 

115:18 utfodringen / utfordringen  

115:27 vindʼ / vind 

116:  6 månars / månaders 

116:21 ansett sig förfelat / ansett sig ha förfelat 

117:22 men / med 

117:27 och som / hvilka 

 

En Barnsaga 

118:14 honom. [blankrad] Om dagen / honom. [nytt stycke] Om dagen 

118:26 honom. [blankrad] Så kom / honom. [nytt stycke] Så kom 

119:  6 sutit / suttit 

119:23 men / man  

119:28 spisen / spiseln 

119:30 fiskas! Torkel / fiskas!» [nytt stycke] Torkel 

119:31 modfull. [blankrad] I tre / modfull. [nytt stycke] I tre 

119:37 ner. – / ner. 
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120:  6 är de / äro de 

120:  8 dom / dem 

120:  8 – Ingen / Ingen 

120:10 – Ja / Ja 

120:20 den / den 

120:29 klart? – / klart? 

120:36 – Öman / Öman 

121:  9 de / den 

121:16 – Ass-u-ransen / Ass-u-ransen 

122:  9 slaksida / slagsida 

125:31 Plötsligen / Plötsligt 

126:28 i soffor / i soffan 

128:  9 ville. [blankrad och *] När / ville. [nytt stycke] När 

128:29 möblerna. [blankrad] Fadren / möblerna. [nytt stycke] Fadren 

129:16 allihopa / allihop 

130:15 sir / Ser 

130:31 han / hon  

131:  1 hufvet / hufvut 

131:  5 – Och / Och 

131:  9 lugnt. [blankrad] När de / lugnt. [nytt stycke] När de 

131:37 kläppan / klippan  

134:17 upphört äta / upphört att äta 

135:22 hufvud / hufvudet 

135:35 fisk. – / fisk. 

136:  6 honom. [nytt stycke] Denne matador / honom. Denne matador 

137:  4 restårangen / restaurangen 

137:11 högt. [blankrad och *] En dag / högt. [nytt stycke] En dag 

137:14 – svarade / svarade 

137:30 Ja / Jo 

138:  8 gissen / gisten 

138:24 gripen och återförd. Han skulle finna sig och med / gripen och  med 

139:  7 hvarandra. – – –  [nytt stycke] När han / hvarandra … När han 
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139:35 orm gömde / orm som gömde 

141:30 leende. [nytt stycke] I två / leende. I två 

142:  9 mössan af / mössan i hand 

142:19 sällskapet, att / sällskapet, så att 

142:33 banan. [nytt stycke] När han / banan. När han 

143:13 sagorna! [blankrad och *] Dagar / sagorna! [nytt stycke] Dagar 

144:  5 kongliga / kungliga 

145:  4 vatten. [nytt stycke] Gossen / vatten. Gossen 

145:20 ensam. Och nu / ensam i lifvet. [nytt stycke] Och nu 

145:26 att / och 

145:29 röögda / rödögda 

145:34 visste lian / visste att lien 

146:  8 åkkern / åkern 

146:22 akteröfver / akterstäfven 

147:12 menniskor. – / människor. 

147:13 och ut under / och under 

147:30 årationden / årtionden 

148:  7 – Hvarför / Hvarför 

148:24 af botade / af alla botade 

150:  9 sagt! – / sagt!» 

151:  2 – När / När 

151:18 – Gå / Gå 

151:24 – Säg / Säg 

151:37 förtrupper / förtruppen 

152:18 flaggen / flaggan 

 

Karantänmästarn 

153:  2 Karantänmästarn. / [ingen rubrik] 

153:14 dorsk / dolsk 

153:18 visa det. I skolan / visa det. [nytt stycke] I skolan 

153:22 – När / När 

154:  5 väntande / väntade 
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154:23 frun. [nytt stycke] Vid universitetet / frun. Vid universitetet 

155:  6 Skamsund. [nytt stycke] När han / Skamsund. När han 

156:  4 som en Sokrates / som Sokrates 

156:20 , och som / , som 

156:33 följde / följda  

157:16 läran. – / läran. 

158:10 bönhuset. Ingen hade / bönhuset. [nytt stycke] Ingen hade 

158:14 middan / middagen 

158:33 doktorn. – / doktorn. 

159:  4 röck opp / ryckte upp 

160:20 ville det!» [nytt stycke] Du skulle / ville det!» Du skulle 

163:12 – Nu börja vi! / [meningen saknas] 

 

Karantänmästarens Första Berättelse 

163:14 Karantänmästarens Första Berättelse / Karantänmästarns första berättelse 

165:11 lugna sig. [nytt stycke] Men när / lugna sig. Men när 

165:26 restauranter – [blankrad och *] Veckorna / restauranter. [nytt stycke] 

Veckorna 

165:34 hufvena / hufvudena 

167:18 gå / på 

169:16 gick hon! [blankrad och *] Hon stod / gick hon! [nytt stycke] Hon stod 

170:20 på dem! [blankrad och *] Och de / på dem! [nytt stycke] Och de 

170:26 table-dʼhôter / table dʼhoten 

170:32 tråkig. [nytt stycke] De längtade / tråkig. De längtade 

171:10 vaksamhet, / uppmärksamhet  

171:10 var nu inne / var inne 

172:21 ner / nere 

172:27 plask / plaskande 

174:  3 det! / det. 

174:35 som om han / som han 

175:  5 var sant. [blankrad] Nu, på / var sant. [nytt stycke] Nu, på 

175:22 som / – som 
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176:36 det då? – – – nu kom / det då? – – – [nytt stycke] Nu kom 

178:26 suto / sutto 

179:33 – – – – – – – – – – – / [ej avskiljningstecken] 

181:12 var / är 

182:16 promenera sin / promenera med sin 

182:23 fotvandrarne / fotvandrande 

183:15 damen – – – [nytt stycke] Sedan / damen … Sedan 

183:30 lyckodag. – / lyckodag. 

184:15 hväste han. [nytt stycke] Och han / hväste han. Och han 

184:17 sånt / sådant 

185:29 lillan … [nytt stycke] Och då / lillan … Och då 

186:27 suto / sutto 

188:15 farten. [nytt stycke] Då reste / farten. Då reste 

 

Karantänmästarn 

189:20 slutade. En tystnad / slutade. [nytt stycke] En tystnad 

191:14 lördag! [*] Det blef / lördag!» [* saknas] Det blef 

 

Karantänmästarens Andra Berättelse 

192:  1 Karantänmästarens Andra Berättelse / Karantänmästarns andra berättelse 

192:  3 – – – / [ej avskiljningstecken] 

192:11 förmådde / förmått 

192:32 bordet / borden 

193:19 mörka. [nytt stycke] Derpå talades / mörka. Därpå talades 

193:21 suto / sutto 

193:22 Norrmannen i en så djup konversation att en grupp herrar och damer med 

skälmska miner slogo en krets för att se på dem. Men de märkte intet, utan 

talade och talade tills värdinnan kom och afbröt med inbjudning till thé. // 

[blankrad] När slutligen sällskapet skulle gå, råka- han och hon på samma 

outransakliga sätt att befinna sig i hvarandras närhet så att han hjälpte henne 

med kappan. Och när hon frågade hvem som följde henne hem, svarade han: 

jag, naturligtvis och blef accepterad. / norrmannen i hvarandras närhet så att 
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han hjelpte henne med koppen. Och när hon frågade hvem som följde henne 

hem, svarade han: »jag naturligtvis», och blef accepterad. // När slutligen 

sällskapet skulle gå, råkade han och hon på samma outransakliga sätt att 

befinna sig i en så djup konversation att en grupp herrar och damer med 

skälmska miner slogo en krets för att se på dem. Men de märkte intet, utan 

talade och talade.  

195:23 mot / med 

195:13 qvarstod. [nytt stycke] Det var / kvarstod. Det var 

196:10 rosorna: / – Dem har jag fått af en vän när han reste; sade hon. / (– Hon är 

förlofvad! tänkte han, och kände sig öfverflödig.) // rosorna: / (» Hon är 

förlofvad!» tänkte han, och kände sig öfverflödig.) / »Dessa rosor har jag 

fått af en vän, när han reste,» sade hon.  

196:28 flerstädes / flerestädes 

196:32 som de jemnåriga / som jämnåriga 

196:33 pauperitet / pauperiet 

196:35 de / det 

196:35 han / hon 

197:16 soupers / supéer 

198:  6 – Alltså / Alltså 

198:27 – Eros / Eros 

198:30 min / mun 

199:36 hans stämning / hans egen stämning 

200:  3 – När / När 

202:  1 barnansigte / barnaansikte 

202:26 sade hon. [nytt stycke] Men han / sade hon. Men han 

202:32 – tryckt / tryckt 

204:  3 intet lif! [blankrad] Emellertid, / intet lif!» [nytt stycke] Emellertid, 

204:16 fingerna / fingrarna 

206:29  hon –  [nytt stycke] Och han / hon. Och han 

208:12 Han / Denne 

208:13 etatsråd / statsråd 

208:26 ledig. [nytt stycke] Laïs / ledig. Laïs 
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210:  6 Derpå tvättade han sig, gick till sängs och ringde på kyparen. / [meningen 

saknas] 

211:  9 impromptun / inpromptum 

211:12 roligare sväfva / roligare att sväfva 

211:17 så / då 

211:19 den andras / andres 

212:23 allvarsamt … [nytt stycke] Och så / allvarsamt …» Och så 

212:39 bekännelsescen / bekännelse 

213:19 stundom sig / sig stundom 

214:  4 ful. [nytt stycke] Han å / ful. Han å 

215:  3 ner. / ner i hafvet. 

215:34 minorna. [blankrad] På aftonen / minorna. [nytt stycke] På aftonen 

216:  2 en så dårhusmässig / en dårhusmässig 

216:  2 scen. [nytt stycke] Det var / scen. Det var 

216:10 Säger hon. / [meningen saknas] 

216:28 oss som hade / oss hade 

217:09 vägen? [blankrad] Förhållandet / vägen?» [nytt stycke] Förhållandet 

217:20 – Du också! / [meningen saknas] 

217:21 knappt / knappast 

217:23 är för / är ju för 

217:24 båda två. [blankrad] Sanningen / båda två.» [nytt stycke] Sanningen 

217:25 upphört tala / upphört att tala 

217:30 metall. De hade / metall. [nytt stycke] De hade 

218:  6 Deras tystnad blef oroande och midt i ett kärleksfullt bemötande visste man 

att den andra gick och slipade den knif som skulle skära bandet. / [meningen 

saknas]  

218:32 men en oklok / men oklok 

219:  8 hon / han 

220:  5 sade hon. [nytt stycke] – Det var / sade hon. Det var 

222:37 Kanske fick hon äfven en del skarpa svar på sina hittills / Kanske hittills 

223:  2  och hon kände nog till dem, men här voro de / och de voro  

223:22 Domen. [nytt stycke] – Du / domen. – Du 
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226:  3 i ett orimligt / i orimligt 

226:17 igen! Hennes ömhet / igen! [nytt stycke] Hennes ömhet 

227:   3 bortblåst. [blankrad och ***] Han hade / bortblåst. [nytt stycke] Han hade 

227:16 honom då likgiltig / honom likgiltig 

227:28 att / och 

228:  5 ner / nere 

228:10 skiljt dem. [blankrad] På femte / skilt dem. [nytt stycke] På femte 

228:28  vännerna. [nytt stycke] Han stannade / Vännerna. Han stannade 

228:33 Danmark! [blankrad] När han / Danmark!» [nytt stycke] När han 

229:  6 viss den / viss att den 

229:  9 Pengarne dröja / Pengarne skulle dröja 

229:19 hotellet! [blankrad] För att / hotellet! [nytt stycke] För att 

229:30 förinta dem. [blankrad] När han / förinta dem. [nytt stycke] När han 

230:14 honom. [blankrad] Och så / honom. [nytt stycke] Och så 

230:20 ärender / ärenden 

231:  2 större. [blankrad] Han hade / större. [nytt stycke] Han hade 

231:15 – och / och 

231:33 ; luften i / i luften;  

231:37 alltfrån / alltifrån 

233:15 Hans eget / Men hans eget 

234:15 länge / längre 

235:27 nog väl. [blankrad] Slutligen / nog väl.» [nytt stycke] Slutligen 

235:35 – Och / Och 

236:  7 – Detta / Detta 

236:25 – Utan / Utan 

239:11 hufvet / hufvudet 

240:25 böner! [blankrad] Ensam / böner!» [nytt stycke] Ensam 

240:30 hoftidningen. Hans öga / hoftidningen. [nytt stycke] Hans öga 

241:  1 i têten! Men när / i têten! [nytt stycke] Men när 

241:21 gång! [nytt stycke] Och han / gång! Och han 

243:31 han sig! Om detta / han sig! [nytt stycke] »Om detta 

246:  1 middagen. Glad gick Axel B. / middagen. [nytt stycke] Glad gick Axel 
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247:  5 ingen Dansk myndighet / ingen myndighet 

247:20 vattuglaset / vattenglaset 

247:38 Frun skulle komma om aftonen, men kom icke. / [meningen saknas] 

248:  6 gått väl [nytt stycke] Detta / gått väl. Detta 

249:18 dag, ty då /dag, då 

249:19 hm! / hon 

251:  5 rum – [nytt stycke] Den öppnades / rum.» Den öppnades 

252:27 ful / fult 

253:24 spionera hvarandra / spionera på hvarandra 

255:  5 svarade han. [blankrad] Den mörka / svarade han. [nytt stycke] Den mörka 

255:20 skulle kunna komma / skulle komma 

255:27 som kan! [blankrad] Slutligen / som kan! [nytt stycke] Slutligen 

256:19 som så väl / som väl 

256:23 henne – [nytt stycke] Det var / henne. Det var 

256:24 fick lifvet / fick lefva lifvet  

256:26 tidningar / tidningarna 

256:27 i en galghumoristisk / i galghumoristisk 

257:27 tjänst. [nytt stycke] Det var / tjänst. Det var 

258:  8 redan / sedan 

258:  9 ut / nu 

258:13 sjelf köttet / själf af köttet 

258:36 huset. [nytt stycke] Då kom / huset. Då kom 

259:20 bespara / spara 

259:25 landtbruket / landtbruk 

260:13 med och tacksam / med tacksam 

260:15 bleknade / bleknande 

260:24 måst / måste 

261:32 men en stöld / men stöld 

261:33 problem dermed skulle / problem skulle  

262:23 flytta ut i / flytta och i  

262:28 vårningen / våningen 

263:20 diskuterade / diskuterande 
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263:21 namnet / namnen 

263:22 lik / lika 

264:  4 han / hon 

264:  6 lade / hade 

264:11 barn. [blankrad] Men det / barn. [nytt stycke] Men det 

265:  1 hon / han 

266:32 drängar. [nytt stycke] Men han / drängar. Men han 

268:20 regeln / regler 

268:31 emottagit / mottagit 

268:32 och en mycket / och mycket 

268:33 måst / måste 

269:18 hvilket / hvilken 

271:20 man / han 

272:  3 – Är / Ä 

272:18 aftonen. [blankrad] Han satt / aftonen. [nytt stycke] Han satt 

272:20 förbarmat / förbarmade 

272:20 hörsammat / hörsammade 

272:26 bättre. [blankrad] På aftonen / bättre. [nytt stycke] På aftonen 

 

Den Kvarlåtne 

280:10 Jacob xxx / Jacob ... 

280:24 sutit / suttit 

281:25 de / det 

281:34 ajö / adjö 

281:38 midt in i / midt i en 
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Strindbergs ändringar i ett exemplar av första upplagan  

I ett exemplar av första upplagan av Fagervik och Skamsund, som ägs av Inga 

Halvorsen, Norrköping, har Sg infört rättelser, troligen inför en omtryckning av dikterna 

1905. Ändringarna gäller främst Trefaldighetsnatten, men förekommer även i 

inledningen och i »En barnsaga». Dessa ändringar har alla utom en införts i texten i SV.  

En ändring av »öron» till »öronen» (135:22) har ej beaktats. Manuskriptet hade 

obestämd form i uttrycket »hufvud och öron», medan första upplagan ändrat till 

»hufvudet och öron». I SV följs i det fallet formerna i MS. 

 

Följande ändringar har accepterats i SV. Sid- och radhänvisningar ges till SV. 

 

115:18 e »när»: utfordringen ä t utfodringen 

119:23 e »änkling,»: man ä t men 

130:31 e »antingen»: hon ä t han 

138:38 e »och»: mellan de höga granarne ä t mellan granarne 

145:20 e »stod»: ensam i lifvet ä t ensam 

 

Följande ändring har inte accepterats i SV. Sid- och radhänvisningar ges till SV.  

 

135:22 e »huvud och»: öron ä t öronen 

 



– TK 50 – 

 

 46 

Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS till huvuddelen av novellerna i Fagervik och Skamsund översändes till Gustaf af 

Geijerstam på Gernandts förlag i slutet av sommaren 1902. Kontraktet, som upprättades 

den 28 juni, gällde endast berättelser. Tanken på att tillfoga Trefaldighetsnatten och 

dikterna under rubriken »Ordalek och småkonst» måste ha väckts vid ett senare tillfälle. 

(Se SV 50, s. 311 f.) MS förvaras på Kungliga biblioteket med signum SgA: Bonnier 3 

och har tidigare tillhört borgmästare Arvid Ulrich. 

Ett blad som sannolikt fungerat som titelblad ligger i Gröna Säcken med signum 

SgNM 6:6,1 och texten, skriven med numera svart eller svartlila bläck på ett halvt 

folioblad av märket Lessebo Bikupa, lyder: »Fagervik och Skamsund / Af / August 

Strindberg.»  

Resten av MS ligger uppdelat i omslag innehållande inledningen och var och en av 

de olika berättelserna. Samtliga omslag är försedda med kapitelrubriker. Manuskript till 

De Yttersta och De Främsta saknas. Som nämnts ovan (s. 9) är Karantänmästarens 

Andra Berättelse resultatet av en bearbetning av romanen Klostret. Romanmanu-

skriptets första 54 sidor uteslöts, och resten av texten ändrades kraftigt i syfte att tona 

ned de självbiografiska inslagen. På varje omslag står med blyerts av annan hand än 

Sgs: »Komplett» och »Tillhör A. Ulrich». Samtliga MS är skrivna på Lessebo Bikupa 

nr 2 med numera svart eller svartlila bläck i formatet 18,5 × 22,5 cm. Ett undantag utgör 

Karantänmästarens Andra Berättelse som har formatet 22,5 × 18,5 cm. Sättar-

markeringar visar att MS fungerat som tryckmanuskript. MS till samtliga berättelser 

befinner sig i gott skick.Tillsammans med tryckmanuskriptet förvaras en förteckning 

över innehållet i Fagervik och Skamsund med en beräkning av det sammanlagda antalet 

trycksidor (se »Tillkomst och mottagande» i textvolymen s. 312 ff. och bild s. 313). 

De olika berättelsernas MS beskrivs i det följande var för sig. 

 

MS till Inledning består av 8 blad paginerade i svit 1–8 inneslutna i ett omslag med 

titeln »Inledning.». Rubriken »Inledning» återkommer på första sidan. De inneliggande 

bladen har vikt marginal och text på bladets ena sida. 
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MS till En Barnsaga består av 79 blad, ett försättsblad (hälften av ett f.d. omslag) och 

78 textsidor skrivna på bladets ena sida. De är paginerade i svit 9–87. Rubrik på p. 9 

lyder »En Barnsaga.». Försättsbladets papper har årtalet 1900 i vattenstämpeln och 

textsidorna årtalen 1895, 1900 och 1898 i nämnd ordning. MS:s första sida återges i 

dok. nr 50:5. 

 

Ramen till Karantänmästarns Berättelser ligger i ett särskilt omslag med texten: 

»Karantänmästarns Berättelse. / (Till Sättaren: Obs. Inskjutningarne sid. B. 21 och 

B.26.)». Omslaget innehåller 27 blad paginerade i svit B.1)–B.27 – alla med text på 

bladets ena sida. Textbladen och omslaget har årtalet 1900 i vattenstämpeln. Rubriken 

på B.1) lyder »Karantänmästarn.». På pp. B.21 och B.26 finns inskottsbeteckningar 

införda med rödpenna. 
 
MS till Karantänmästarens Första Berättelse består av 53 blad paginerade i svit 1–53 

och är skrivna på bladets ena sida. De ligger i ett omslag med följande text på första 

sidan: »[Inskjutningstecken med rödpenna] (Till Sättaren) / (Inskjutes i 

Karantänmästaren. sid. B.21.) / Karantänmästarens Första berättelse. / (Sättes med [Petit 

str] mindre stil än texten)». Rubrik på p. 1 är »Karantänmästarns 1a Berättelse.», vilken 

ersätter en struken rubrik: »I. / På Sjuttiotalet.». 

 

MS till Karantänmästarens Andra Berättelse ligger i ett omslag. På första sidan står 

med bläck efter två bockar skrivna med rödpenna: »Till Sättaren. / (Inskjutes i 

Karantänmästaren sid. B.26) / Karantänmästarens Andra Berättelse. / (Sättes med [Petit 

str] mindre stil än texten.)». I omslaget ligger ett blad paginerat 1, versosidan paginerad  

2–54 samt sju blad paginerade i svit 55–68 och 10 trådbundna lägg med 12 blad i varje 

paginerade 69–81, 83–92, 92–273, 273–307 samt 3 lösa blad paginerade 308–313. 

Texten, som är skriven på bladets båda sidor är inramad med färgpennor, en färg för 

varje lägg. Dessutom har alla läggens trådar olika färger. På textbladen finns årtalet 

1895 i vattenstämpeln. Som tidigare nämnts (s. 9) är MS ofullständigt – det sista bladets 

text slutar längst ned på p. 313 mitt i en mening. På p. 55 är en lapp inklistrad med ny 

text som täcker 13 rader av ursprungstexten (se dok. nr 50:2). 
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MS till Den Kvarlåtne består av 8 blad paginerade i svit D 1.–D.8. i ett omslag med 

titeln »Den Qvarlåtne.» Med annan hand än Sgs är nedtill på sidan tillskrivet med 

blyerts: »(= Tom Wilson)». Texten är skriven på bladets ena sida och papperets 

vattenstämpel innehåller årtalet 1900. På p. D 1. står rubriken »Den Qvarlåtne.». 

SV följer vad gäller rubriker egna konventioner som ibland överensstämmer med MS, 

ibland med U 1. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Strykningar med bläck 

Nedan redovisas några svårlästa längre strykningar (fler än två ord i svit) med bläck av 

Sg i MS. För strykningar i Karantänmästarens Andra Berättelse hänvisas till 

motsvarande förteckningar över strykningar i Klostret, se ovan s. 15. 

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

 

Inledning 

117:  1 /     6:  6  e »bönhuset.»: de flesta af det skäl att 

117:  6 /     6:14 e »och»: en mil ut till sjös  

 

En Barnsaga 

118:27 /   11:  4 e »igen.»: tänkte ett ögonblick gå upp till åldermannen och säga 

adjö, men styfvade upp sig på vägen vid tanken: 

130:  4 /   38:  6 e »gnagande»: Han tog nemligen 

142:22 /   67:  3 e »fullständig,»: när nu sällskapet 

147:11 /   76:12 e »rott»: seglat i slup 

 

Karantänmästarn 

161:32 / B19:  2  e »var»: detsamma som att 

 

Karantänmästarens Första Berättelse 

168:  3 /   10:14 e »hanterade»: rännde förbi honom 

168:  3 /   10:15 e »klarhet»: som han ej 

170:  6 /   14:  9  e medlidande.»: och kärlek, den förlorade kärleken 

175:28 /   24:14 e »uttrycket»: men han kund 

175:29 /   24:15 e »sig,»: oaktadt han i 

179:30 /   32:19 e »honom,»: var [oläsligt ord] det fick hon 

181:14 /   36:  4 e »du,»: och går ja 

182:  1 /   37:  6 e »ha»: behållit för sig 
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Ändringar med blyerts 

Det är endast i Karantänmästarens Andra Berättelse som Sg har gjort ändringar med 

blyerts. De blyertsingrepp som förekommer i MS till de övriga berättelserna bedöms 

som gjorda på förlaget och vid sättningen. De rör, som nämnts, huvudsakligen 

strykningar av tankstreck och tillägg av citationstecken. 

Ändringar av språklig-stilistisk karaktär 

Vad beträffar ändringarna av språklig-stilistisk karaktär i Karantänmästarens Andra 

Berättelse hänvisas till motsvarande förteckning under Klostret s. 12, där 

blyertsändringar i MS registrerats.  

Ändringar av innehållet 

Här förtecknas ändringarna i MS till Klostret, pp. 56–310, som företogs av Sg vid 

omarbetningen till Karantänmästarens Andra Berättelse. Sid- och radhänvisningar ges 

först till SV, därefter till MS. 

 

193:  1 /   56:  9 e »den»: Svenske ä t Norske 

193:11 /   57:  7 e »ni»: qvinnohatare str 

193:16 /   57:15 e »av»: Wiens ä t Köpenhamns 

193:21 /   58:  5 e »sköna»: Wienerskan ä t Köpenhamnskan 

193:22 /   58:  6 e »och»: qvinnohataren ä t Norrmannen 

193:35 /   59:10 e »utmed»: Schönenberger-Ufer ä t Stranden 

193:35 /   59:11 e »förbi»: Lützow-bron ä t broarne 

193:36 /   59:13 e »till»: Courbière-strasse ä t X-gade 

195:  9 /   63:12 e »nya.»: När han nu tänkte sig Fröken X  från gårdagen såg han 

icke henne, utan sin egen äldsta syster, en temligen lågväxt och 

mörk typ. ä t När han nu tänkte på Fröken X från gårdagen såg han 

icke henne utan en äldre gift kusin som alltid varit honom likgiltig. 

196:23 /   68:14 e »balladen»: på Ert vackra språk str 

197:10 /   71:  4 e »till»: Klostret ä t kaféet 

197:24 /   72:  5 e »på»: Nya str 
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199:12 /   78:  2 e »men»: här i Berlin ä t hos oss 

200:20 /   83:12 e »var»: kejsarens str 

200:21 /   83:12 e »umgängesvän»: och porträttör ä t på Hofvet 

200:25 /   84:  4 e »om»: kejsaren och str 

201:24 /   87:  7 e »på»: München ä t Berlin 

202:19 /   89:16 e »på»: Klostret ä t Kaféet 

202:30 /   90:14 e »dit!»: icke till vännerna! tillagt 

203:28 /   93:  8 e »Ilmarinen»: den Finske vännen tillagt 

204:22 /   95:13 e »till»: München ä t Berlin 

205:  5 /   97:11 e »alla»: Berliner str 

205:13 /   98:  7 e »åt»: floden ä t stranden 

205:18 /   98:14 e »i»: floden ä t sjön 

205:31 / 100:  1  e »intet»: utan förlofva sig str 

206:  1 / 100:  9 e »emot»: Klostret ä t kaféet 

206:11 / 101:  8 e »i»: Klostret ä t kaféet 

206:14 / 101:11 e »satt»: Dansken ä t Svensken 

206:15 / 101:12  e »om»: Svenskens ä t norrmannens 

206:16 / 101:14  e »blond»: Svenska tillagt 

206:32 / 103:  3 e »vän,: hans profetia gått i fullbordan str 

206:32 / 103:  5 e »med»: Svensken a t Norrmannen 

206:35 / 103:10  e »förstå»: hans eget språk ä t honom fullt 

207:33 / 106:17  e »och»: hon ä t Svenskan 

208:  6 / 107:  9 e »satt»: Svensken ä t Norrmannen 

208:  7 / 107:  9 e »i»: Klostret ä t kaféet 

208:13 / 108:  4 e »nämligen»: regeringsråd ä t etatsråd 

208:13 / 108:  5 e »etatsråd»: bodde i Odensee tillagt 

208:13 / 108:  5 e »hovet»: när han var i hufvudstaden tillagt 

208:14 / 108:  6 e »ordnar»: skötte statstidningen str 

208:29 / 109:13  e »erotisk» [som är struket med bläck]: markering för inskott 

208:32 / 109:18  e »som»: [inskottsmarkering] I meningen förälskelse tillagt 

210:  4 / 113:18 e »nyheter»: (Och på dålig svenska) Jeg elskar Dig mycket str 
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212:31 / 121:  7 e »med.»: Ett praktiskt förslag framkom dock: hon skulle lära hans 

språk och sjelf öfversätta hans arbete, hvilket redan vore en stor 

vinst. För öfrigt stod sjelfva giftermålet i fjerran, beramadt först till 

hösten str 

212:35 / 121:16  e »i»: Klostret ä t kaféet 

213:  1 / 122:  7 e »besöka»: Klostret ä t kaféet 

214:  4 / 125:11  e »ful»: Och hon hade icke heller tillfälle glömma att han var en 

bemärkt, ryktbar person, ty han satt just modell för sin byst och tre 

olika färgporträtt, hans succès-pjes höll alltjemt affischen str 

214:22 / 127:  7 e »Föräldrarne»: i Odensee tillagt 

214:30 / 127:16  e »sig»: på Helgoland der gammal Engelsk lag ännu var 

herrskande ä t i England 

215:  1 / 128:  8 e »på»: den lilla ön i hafvet ä t en ö vid Engelska kusten 

215:37 / 131:  4 e »hos»: den Preussiske str 

216:  8 / 132:  1 e tre asterisker: »2 / Bröllop och Gatlopp. str 

217:  6 / 134:15 e »min»: far ä t Redaktör 

218:10 / 138:  8 e »om»: att hans sedan länge antagna pjes skulle spelas str 

218:10 / 138:  9 e »spelas»: att tillagt 

218:11 / 138:10 e »dagar»: och att str 

218:11 / 138:10 e »band»: af hans dikter tillagt 

218:13 / 138:12  e »fara»: in tillagt 

218:16 / 139:  2 e »lilla»: röda holmen ä t ön 

218:19 / 139:  5 e »I»: Hamburg ä t Dover 

218:23 / 139:11 e »din»: Italienska ä t Amerikanska 

218:24 / 139:13 e »i»: Tyskland ä t Danmark 

220:  4 / 143:13 e »i»: Klostret ä t Köpenhamn 

220:15 / 144:  9 e »utmed»: Alsterdamm ä t hamnen 

220:26 / 145:11 e »till»: jernvägs ä t ångbåts 

220:28 / 145:13  e »på»: Klostret om sex timmar ä t två dagar i Köpenhamn 

220:31 / 145:17  e »till»: England ä t London 

220:35 / 146:  7 e »i»: Tyska ä t Danska 

221:27 / 149:  6 e »låg»: hon ä t han 
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222:  1 / 149:13 e »fullskrivna»: med siffror och bokstäver ä t med årtal 

222:  2 / 149:15 e »omtalade»: Gröna säcken ä t »Yttersta Domen» 

222:  2 / 149:16 e »Yttersta Domen»: Redan i tidigare skoltiden hade han börjat 

syssla med kemi och de andra naturvetenskaperna. Sedan hade han 

ett par års tid studerat till läkare, sedan alltjemt följt med 

naturvetenskapernas utveckling och särskilt nu de två sista åren 

systematiskt underkastat kemiens och fysikens grundsanningar en 

kritisk granskning och kommit till det resultat, att dessa 

vetenskaper ej kunde gå vidare framåt såvida icke en ny metod 

användes. Det var denna metod han trott sig ha funnit och som han 

vid pröfning insett vara fruktbringande. Då han nu icke kunde 

författa, och ej heller vara sysslolös, utfyllde han tiden med sina 

spekulationer och kalkyler. Han hade dock alltid en förnimmelse 

att ur denna gröna påse skulle något fatalt framgå,antingen till 

hans olycka eller till hans framfärd i lifvet och derför höll han 

saken hemlig för sin hustru ä t Det var ett historiskt arbete, deri 

han från en ny och djerf synpunkt behandlade verldshistorien som 

naturvetenskap. En tillämnad foliant som aldrig skulle bli tryckt, 

kanske, men säkert aldrig ge några pengar. 

223:22 / 156:  3 e »med»: Gröna säcken ä t Yttersta Domen 

225:10 / 161:10  e »fortfor»: att lära hans språk, emedan han ä t att vilja öfversätta 

hans arbeten, 

225:23 / 162:  9 e »hans»: lifs str 

227:11 / 168:10  e »från»: Berlin ä t Köpenhamn, och Kristiania 

227:23 / 169:13  e »att»: räkna ut molekularvigter ä t läsa historiska tabeller 

227:23 / 169:13  e »och»: räknade ä t skref årtal 

228:12 / 171:10  e »från»: Klosterfolket ä t kaféet 

228:28 / 172:16  e »av»: Klosterbröderna ä t vännerna  

232:39 / 186:14  e »utanför»: Salzburg ä t Odensee 

233:17 / 188:  1 e »vid»: Månsjön ä t Arrenskovsjön 

234:  1 / 189:11 e »små»: alper ä t höjder 
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235:13 / 194:  3 e »kommit»: – Vet Du, sade han, att Österrike flera gånger – 

spökat för mig. Så kom jag en gång för flera år sedan till Appenzell 

i Schweitz på besök hos en vän. Hur vi sutto der insnöade och sågo 

ut genom fönstren framträdde alltid en svartblå bergvägg i fjerran. 

Slutligen på tredje dagen dref mig nyfikenheten att fråga: Hvad är 

detta svartblå för slag? som förföljer mig; jag må se ut och genom 

hvilket fönster som helst? – Det – »är Österrike! svarade man. – Är 

det Österrike? Och jag sökte något bakom den mörka väggen, jag 

drömde något vackert,längtade att få se hvad som fanns der, ty der 

måste gömma sig något som kunde ega inflytande på mitt öde. Och 

när det drog ihop till regnväder närmade sig den svarta väggen. / 

Men jag bodde också en gång i Bayern, nära Bregenz. Min 

morgonpromenad under ett halft års tid gick fram till en bro, hvars 

ena hälft var målad hvit och blå och den andra gul och svart. Jag 

förstod snart att det var gränsen, och när jag kom hem frågade 

man hvar jag varit. – Jag har varit i Österrike. Så ville barnen följa 

med och se »hvar vipan bodde». Vi ha nemligen ett barnrim så här: 

Hvar bor vipan? I Österrike! Hvad gör hon der? Värper ägg! Hur 

många kullar? Skepporna fulla!» Och så gick jag med barnen till 

bron, som de stormade. Och så ställde de sig med ett ben i 

hvardera riket Nu är jag i Bayern;: Nu är jag i Österrike! Men 

längre än till gränsen kom jag icke den gången – Nu vet jag 

emellertid hvar vipan bor, och har sett hvad som fans  bakom det 

svarta berget. Så underligt, jag är ju på visst sätt Österrikare, en af 

de Kejserliga mot hvilka Svenskarne stredo i trettioåriga kriget! str  

235:15 / 196:14  e »vilda»: folkslag som jag aldrig sett ä t Norrmän 

236:12 / 199:14  e »anmäldes»: hofrådets ä t etatsrådets 

236:21 / 200:  9 e »från»: Kejsarn i Ischsl (Kejsaren! O!) ä t Fredensborg 

237:  9 / 202:  9 e »Bohemaren»: från Klosterlägret str 

237:10 / 202:11  e »av»: Kejsarn ä t prinsen 

237:11 / 202:12  e »Detta»: hofråd ä t etatsråd 

237:11 / 202:12  e »med»: Kejsarn ä t hofvet 
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237:12 / 202:13  e »fiska»: foreller str 

237:13 / 202:16  e »på»: Wiener str 

237:15 / 203:  2 e »sympatiskt»: om Ibsen, om ä t om 

237:23 / 203:13  e »fiskat»: forell ä t abborre 

238:25 / 206:14  e »till»: Berlin ä t Köpenhamn 

239:  4 / 207:14 e »till»: Berlin ä t Köpenhamn 

239:20 / 208:17  e »som»: jag ä t andra 

239:39 / 210:  9 e »hus,»: hvilket han skrifvit ihop str 

240:30 / 213:  1 e »var»: svärfadrens ä t den 

241:  9 / 214:11 e »i»: Berlins ä t de 

241:10 / 214:11  e »radikala»: kretsar ä t kretsarne 

241:10 / 214:13  e »i»: Wiens str 

241:10 / 214:13  e »Wiens» str: hoftidning ä t hoftidningen 

242:18 / 218:  4  e »var»: nordvest ä t nordost 

242:33 / 219:  9 e »taga»: Salzburg-tåget i Salzburg ä t båten 

242:34 / 219:11 e »till»: Berlin ä t Köpenhamn 

243:  1 / 220:  3 e »gammal»: Svensk från trettioåriga kriget ä t soldat 

243:  2 / 220:  4 e »och»: cigarretter ä t tobak 

243:  8 / 220:15 e »barn.»: Drif ut tjensteqvinnans son! hörde han i öronen! »Hans 

hand mot alla och allas mot honom» str 

243:  9 / 221:  2 e »läge!»: det kunde endast Satan str 

243:11 / 221:  5 e »grymhet.»: alltså var den som styrde hans öde sämre än han, 

och han ansåg sig ha rätt att spotta efter den. str 

243:13 / 221:  9 e »nådde»: Salzburg ä t Odensee 

243:13 / 221:10 e »till»: München ä t Korsör 

243:14 / 221:11  e »till»: Berlin ä t Köpenhamn 

243:17 / 221:14  e »i»: Månsjön ä t Arreskov-sjön 

243:17 / 221:14  e »till»: Berlin ä t Köpenhamn 

243:24 / 222:  9 e »helvete»: vid Månsjön ä t på Fünen 

243:27 / 222:13  e »till»: Månsjön ä t på Fünen 

244:12 / 223:15  e »i»: Berlin ä t Köpenhamn 

244:13 / 224:  1 e »där»: Wildmannen ä t en krogvän 



– TK 50 – 

 

 56 

244:20 / 224:10  e »därifrån»: Wildmannen ä t Vännen 

245:  1 / 225:16 e »frågade»: Wildmannen ä t vännen 

245:  5 / 226:  4 e »i»: Pankow ä t ***by 

245:  7 / 226:  6 e »vad»: Pankow ä t ***by 

245:25 / 227:16  e »givit»: Pankow ä t denna by 

245:26 / 228:  1 e »från»: Månsjön ä t Arreskov 

245:35 / 228:15  e »stilla»: i Pankow str  

245:39 / 229:  4 e »totyrmedel»: Ryssen, Popoffsky ä t Svensken 

245:39 / 229:  5 e »från»: Klostret ä t kaféet 

246:  9 / 229:17 e »han»: Wildmannen ä t värden 

246:10 / 230:  1 e »Är»: Ryssen ä t Svensken 

246:17 / 230:  9 e »att»: Ryssen ä t Svensken 

246:23 / 231:  1 e »så ...»: Ryssen ä t Svensken 

246:23 / 231:  2 e »måste»: Svensken ä t Norrmannen 

247:  5 / 232:15 e »ingen»: Preussisk ä t Dansk 

247:34 / 235:  7 e »är»: Satan ä t annat 

247:36 / 235:10  e »icke»: Ryssen hindrade honom att söka Wildmannen, och derför 

satt han ensam str 

248:  1 / 236:  1 e »236»: 4. / Återseendet str 

248:20 / 237:17  e »jag»: s–r i dem såsom de ha s–t i mig ä t dras med dem såsom de 

dras med mig 

249:10 / 240:  3 e »i»: Berlin ä t Köpenhamn 

249:20 / 240:17  e »från»: Helgoland ä t Dover 

249:22 / 241:  4 e »noga.»: man var inte småaktig och när man pratar så dricker 

man eller vill. / – Kan Du tänka Dig, jag har fått mitt första 

författararvode från Italien. Femtio lire! Den arma nationen som 

har en så stor statsskuld skickar mig pengar! Vi måste naturligtvis 

gå på Cantina Italiana och återställa medlen. / Frun hade också 

goda nyheter. En pjes hans var antagen på Wiens Hofburg. / – Det 

ha vi far att tacka för! str 

249:23 / 241:15  e »Gamle»: utropstecken ä t frågetecken 

250:  1 / 242:10 e »över»: Schiffbauerdam och Spree ä t Sjöarne 
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251:31 / 248:  8 e »femtio»: mark ä t kronor 

255:24 / 260:  7 e »ångbåten»: mellan Stralsund och Malmö ä t till Kristiania 

255:26 / 260:10  e »på»: Östersjön ä t Kattegat 

256:18 / 263:  4 e »stad»: i Mähren ä t på Alster 

256:19 / 263:  5  e »från»: Wien str 

257:  1 / 265:  1 e »respengar.»: 5. / Klangåret str 

257:  2 / 265:  4 e »stationen»: i Mährens hufvudstad str 

258:19 / 269:  5 e »de»: kemiska elementens förhållande till reaktionsämnena ä t 

förnämsta epokerna i verldshistorien 

258:21 / 269:  9 e »bana,»: naturvetenskapens ä t historiens 

258:27 / 269:17  e »till»: Tyskan ä t Engelskan 

259:  2 / 271:  2 e »station»: söder om Donau str 

259:  3 / 271:  3 e »vagn»: neråt floden str 

259:  3 / 271:  4 e »marker»: långt in i Jutland tillagt 

259:35 / 273(b):  2  e »halvsvälten»: I Mähren ä t på Falsen 

260:23 / 274:16  e »sina»: kemiska och fysikaliska instrument hvilka ä t böcker 

hvilka 

260:26 / 275:  3 e »bedrivna;»: experimenterande ä t läsande 

260:37 / 276:  2 e »var»: väldig jägare och fiskare hade mycket observerat naturen 

och äfven studerat naturvetenskap. Han ä t en bildad man 

261:11 / 277:  4 e »i»: Berlin ä t Köpenhamn 

261:14 / 277:10  e »en»: Svensk ä t Norsk 

261:15 / 277:11  e »inför»: Preussisk ä t Dansk 

261:23 / 278:  5 e »längsmed»: Donau ä t kusten 

261:24 / 278:  8 e »innehållande»: det ä t en 

261:24 / 278:  8 e »länge»: väntade ä t väntad 

261:25 / 278:  8 e »väntad»: Palladiumblecket ä t bok 

261:25 / 278:10  e »bok»: Saken var den att han under sina analyser af svaflet funnit 

att det som enkelt ansedda ämnet höll kol. Men för att utfå kolet 

hade han af analogier slutit att ett Palladiumbleck som ecraserade 

lågan måste utskilja fint fördeladt kol. Men ett dylikt bleck str 

261:25 / 278:16  e »bok.»: Den boken tillagt 
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261:25 / 278:16  e »var»: dyrare än ä t dyr som 

261:28 / 279:  3 e »i»: Sverge ä t Norge 

261:29 / 279:  5 e »motsvarande»: det ä t den 

261:30 / 279:  5 e »dyra»: blecket ä t boken 

261:30 / 279:  6 e »till»: österrikiska str 

262:8 / 280:11 e »till»: med svafvel i en digel; hade tändt spritlampan för att 

värma ä t att studera 

262:11 / 280:17  e »dörren – – –»: Nu skulle svaflet tändas str 

262:18 / 281:  9 e »och»: släckte af lampan ä t slog igen boken, der det sökta borde 

finnas, 

262:20 / 281:12  e »ett»: misslyckande ä t vederläggande bevis i ansigtet. 

263:  8 / 283:  8 e »sitt»: laboratorium och str 

263:18 / 284:  6 e »dan.»: Men Du får inte röka med svafvel på henne. / – Jag skall 

sälja Palladiumblecket och köpa henne häst och vagn, och 

förridare och löpare str 

263:29 / 285:  8 e »av»: Böhmisk ä t Holsteinsk 

264:18 / 287:12  e »ingen»: protestantiskt ä t katolsk 

264:25 / 288:  6 e »vore»: Svensk Kättare. ä t en atheist. 

264:28 / 288:  9 e »vägarne,»: korsade sig ä t vände sig bort 

264:31 / 288:12  e »över»: Donau. ä t Bält. 

264:31 / 288:13  e »Bält.»: Alltså: Drif ut tjensteqvinnan och hennes son, återigen. 

str 

264:38 / 289:  7 e »ni:»: Svensken ä t Norrmannen 

265:  1 / 289:  9 e »är»: Svensk ä t Norsk 

266:30 / 294:  6 e »med»: mostfat ä t öl 

266:31 / 294:10 e »sig»: most ä t öl 

267:10 / 295:10  e »i»: Donau ä t hafvet 

267:22 / 296:  9 e »något»: annat än most str 

267:23 / 296:11  e »teatrarne;»: i Italien och i sjelfva Paris str 

267:37 / 297:16  e »än»: blamage str 

268:29 / 300:  7 e »hans»: naturvetenskapliga ä t historiska 

268:36 / 300:17  e »på»: kemien ä t historien 
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268:38 / 301:  3 e »frågande»: om han snart gjorde guld. Frun sjelf gick och 

rubbade hans under observation varande apparater och förstörde 

dermed många dagars arbete str 

269:12 / 302:  7 e »fots»: till Wien str 

269:12 / 302:  8 e »och»: der str 

269:14 / 302:11  e »lilla»: udden ä t ån 

269:20 / 303:  2 e »herrliga»: Auen eller str 

269:23 / 303:  6 e »där»: hägrarne ä t storkarne 

269:26 / 303:10  e »stora»: storm- tillagt 

270:10 / 305:  8 e »Till»: München ä t Köpenhamn ä t Odensee 

271:27 / 309:12 e »stranden»: om ån tillagt 

271:30 / 309:15  e »sidan»: floden str 

272:  5 / 310:  7  e »tittade»: ut tillagt 

272:  5 / 310:  7 e »över»: floden. ä t vattnet. 
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Förarbeten 

Till de olika berättelserna i Fagervik och Skamsund föreligger bland Sgs efterlämnade 

material ett tiotal blad som kan betraktas som förarbeten och ungefär lika många som 

endast innehåller en eller flera titlar med anknytning till samlingsvolymen. De flesta 

utkasten hör samman med En Barnsaga. Utkast som går att knyta till Fagervik och 

Skamsund förvaras i kartongerna SgNM 1, 3, 4, 6 och 9 i Gröna Säcken på KB. 

För förarbeten till Karantänmästarens Andra Berättelse hänvisas till Klostret 

(se ovan s. 22). 

Understrykningar med blyerts eller färgpennor noteras endast om ett manusblad är 

avbildat i den textkritiska kommentaren. Om ej »bl.a.» eller »bland» utsätts vid citat 

innebär det att hela texten citeras. 

 

Sg tycks ha laborerat med flera olika förslag till titel på samlingsvolymen. På ett antal 

blad återfinns namnen »Ebal och Garizim» som rubrik med uppslag som sedan kommer 

igen i någon av berättelserna. Av dessa är flera utformade som dramautkast. Ebal och 

Garizim, de bibliska namnen på förbannelsens respektive välsignelsens berg, 

förekommer i En Barnsaga (s. 126 f.).  

 

4:20,3–4 Omslag fol. blad (Lessebo Bikupa 1897) med text endast på första sidan. 

Rubriken »Ebal och Garizim / Fagervik och Skamsund» är färglagd. Under rubriken 

är »eller / Döds-Dansen» struket. Utkastet tycks avse ett drama och har bl.a. texten: 

»1a: Barnkammaren med Eleonora: / 2a Karantänen / 3e / Sceneriet (Till hela 

pjesen).»  

 

4:20,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Ebal och Garizim.». 

Understrykningar har gjorts med färgpenna och bläck, rubriken med rött. Bladet 

innehåller en rad uppslag som användes i Inledning, En Barnsaga, ramen till 

Karantänmästarns Berättelser och Den Kvarlåtne (se dok. nr 50:7). 
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Även på utkasten 4:20,1, 4:20,2, 4:20,5, 4:20,9 och 4:20,10 förekommer rubriken »Ebal 

och Garizim», men anteckningarna pekar huvudsakligen fram emot verk såsom 

Trefaldighetsnatten, Till Damaskus, Dödsdansen och Ett drömspel. På två av dessa 

(4:20,9, Lessebo Bikupa med vattenmärke 1898, och 4:20,10 utan vattenmärke) finns 

uppslag till De Yttersta och De Främsta genom anteckningarna: »Diskerskan på 

Societetsbalen» respektive »Pigorna. Diskerskan». (Se SV 50, s. 322.) 

 

6:6,5 Lapp utan rubrik med följande text i vänster spalt: »Fagervik. / Solberga. / 

Fagerdala» och i höger spalt: »Argboda. / Skamsund. / Ångerboda. / Ensammen / 

lösa». 

 

6:6,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa) versosidan. Bladet har följande text i vänster spalt: 

»Fagervik / * / Karantänsläkarn» och i höger spalt: »Skamsund. / *». 

 

Två utkast pekar direkt fram emot En Barnsaga. Anteckningar som kan kopplas till 

berättelsen finns dessutom på 4:23,3, 4:27,7 och 4:27,8 och 9:7,68. 

 

6:6,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Torkel Stjerna.». Åtskilliga 

av uppslagen på bladet kom att användas i berättelsen (jfr SV 50, s. 322). 

Se dok. nr 50:8. 

 

6:6,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubriken »P.M.». Manuskriptbladet 

kommenteras på s. 322 och avbildas på s. 323 i SV 50. 

 

Ett annat utkast har anteckningar som kom att användas i ramen till Karantänmästarns 

Berättelser. 

 

6:6,4 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Karantänmästarn» och bl.a. 

följande text: »Bönhuset och Religion», »Striden med Lotsarnes: Ålderman.», 

»Lusthuset: Postmästarn = Kristendomen.». 
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På ett par dramautkast förekommer anteckningar som går att knyta till 

Karantänmästarens Första Berättelse. Ett uppslag som hör dit finns också på 6:6,2. 

(Se SV 50, ss. 188, 318.) 

 

3:5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Döden i dansen» och text bl.a. 

»Akt II. / Fagervik / Akt III / Kolera – Karantän. Han och Hon fångas in.» Rubrik 

och aktrubriker är ifyllda med rödpenna. 

 

4:23,2 Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Personer», vars versal är ifylld 

med rödpenna, och text bl.a. »Don Juan har dragit med hans Hustru; infångas i 

Karantän. (Den löjliga älskaren)». 

 

Ett annat utkast anger vem Sg haft i åtanke för sitt porträtt i Den Kvarlåtne. (Se SV 50, 

s. 317 f.) 

 

4:23,10 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) med följande text: »Qvarglömde 

Badgästen. / τϖµ ωιλσϖν [Tom Wilson]. / Den Blinde. / Handelsmannen. / γοτταρδ 

[Gottard].» 

 

Ett dramautkast går att knyta till flera berättelser i Fagervik och Skamsund. (Se SV 50, 

ss. 115 f., 155 ff., 317 f.) 

 

4:20,12 Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Prologen» och text som börjar: 

Lotsåldermannen / Tullförvaltaren / Postmästaren». Längst ned under rubriken »Akt 

I.» står bl.a. »Ebal. [– – –] brända berg; svinhus; stenrös; [– – –] Wilson; Karantänen; 

rökas med svafvel; karbol:». 

 

Vidare finns ett antal förteckningar bevarade, där det framgår att Sg planerat att 

inrymma berättelser eller hela samlingsvolymen i olika utgivningsserier. 
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1:1,8 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) med rubriken »Samlade Dramatiska / 

Arbeten:». Längre ned under en annan rubrik, »Samlade Romaner, Berättelser. / etc / 

Sex Band», återfinns bl.a. »6e [Band] Inferno, Legender, Fagervik-Skamsund.» 

 

1:1,23 Blad 4:o (Manilla) med rubriken »Samlade Romaner och Berättelser». Under 

»6e . Bandet» står bl.a. följande text: »En Barnsaga. / Karantänmästarns Berättelser. 

[struken bokstav] och flere i Fagervik och Skamsund.»  

 

1:1,24 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1901) med rubrik mitt på sidan »De Vackraste 

Berättelserna / af / August Strindberg». Där förtecknas bl.a. »En Barnsaga (ur 

Skamsund och Fagervik)». 

 

1:1,25 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1903) med rubriken »Nya Samlade Romaner och 

Berättelser» skrivet med blyerts i höger spalt. Bland andra uppräknade verk återfinns 

»Fagervik och Skamsund». 

 

1:1,20 Fol. blad (Manilla) med rubriken »Tjensteqvinnans Son» följd av texten 

»(Att utges efter min död under denna titel i ett band.)». Mellan »Brefsamlingen 

ʼHan och Honʼ / (Hos Alb. Bonnier)» och »Inferno» står »Karantänmästarns Andra 

Berättelse (Ur Fagervik och Skamsund sid: 173–272.)». Listan avslutas med »Ensam. 

/ Brefsamling. / Ockulta Dagboken.», vilket tyder på att förteckningen kan ha 

upprättats tidigast 1903, då kortromanen Ensam skrevs och publicerades. En 

liknande förteckning finns i SgNM D 71. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

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

 

Sida i SV       Sida i MS 

 

Inledning  

 115     1 

 

En Barnsaga 

 118     9 

 121   16 

 124   23 

 127   30 

 130   38 

 133   45 

 136   52 

 139   59 

 142   65 

 145   72 

 148   78 

 151   83 

 

Karantänmästarn 

 154   B.2 

 157   B 9 

 160   B.15 

 163   B.21 

 

 

 

Karantänmästarens Första Berättelse 

 166     6 

 169   12 

 172   18 

 175   23 

 178   29 

 181   33 

 184   41 

 187   48 

 

Karantänmästarn 

 190   B.22 

 

Karantänmästarens Andra Berättelse 

 193     56 

 196     66 

 199     73 

 202     88 

 205     97 

 208   107 

 211   116 

 214   125 

 217   134 

 220   143 

 223   154 
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 226   164 

 229   170 

 232   183 

 235   192 

 238   205 

 241   213 

 244   223 

 247   232 

 250   242 

 253   251 

 256   261 

 259   271 

 262   280 

 265   289 

 268   298 

 271   307 

 

Karantänmästarn 

 274   B.26 

 

Den Kvarlåtne 

 279   D 1 

 282   D 6 



 



 

 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

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

 

  skall ändras till 

  71:  2 betrakta: betrakta. 

  77:12 vilken i-t vilken i–t 

287:19 Gröna Säcken (Nordiska 

museets Strindbergsdeposition 

på Kungliga Biblioteket 

[signum SgNM] A:4 

Kungliga biblioteket [signum Sg A:4] 

303 bildtext Ur Friedrich Buchmayrs 

samling 

Familienarkiv Weyr, Villach 

318:  2 1942, s. 90 1942, s. 146 

344:26 på ön Abydos i staden Abydos på asiatiska sidan 

347:33 conjugali conjugiali 

   

   

   

 



 

 

 



 

 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 50:1. Originalmanuskriptet till Klostret, p. 1. (SgNM 6:7,2.) 

Dok. nr 50:2.  Originalmanuskriptet till Klostret och till Karantänmästarens Andra 

Berättelse, p. 55, med två versioner av texten. (SgA: Bonnier 3.) 

Dok. nr 50:3.  Originalmanuskriptet till Klostret / Karantänmästarens Andra 

Berättelse, p. 221, med Strindbergs bearbetning 1902. 

(SgA: Bonnier 3.) 

Dok. nr 50:4. Det sista bevarade bladet i originalmanuskriptet till Klostret / 

Karantänmästarens Andra Berättelse, p. 313. Texten avbryts mitt i en 

mening. 

Dok. nr 50:5. Originalmanuskriptet till En Barnsaga, p. 9. (SgA: Bonnier 3.) 

Dok. nr 50:6.  Omslaget till första upplagan av Fagervik och Skamsund (1902). 

Dok. nr 50:7. Förarbete med rubriken »Ebal och Garizim.». (SgNM 4:20,6.) 

Dok. nr 50:8. Förarbete med rubriken »Torkel Stjerna.». (SgNM 6:6,6.)  

 

Reproduktion dok. nr 50:1–5, 50:7–8: Jens Östman, Kungliga biblioteket. 
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