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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.  

Vid redigeringen av textvolymen var Ockulta Dagboken ännu inte utgiven i SV; 

dagboken citeras i textvolymens kommentar efter handskriften. I föreliggande 

textkritiska kommentar citeras Ockulta Dagboken efter textetableringen i SV 59:1.  



 

 



 

GÖTISKA RUMMEN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Götiska Rummen i SV. 

Första upplagan 1904 har använts som komplementtext.  

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) finns i KB i Stockholm (signum: Vf 196a). När John 

Landquist gjorde sin textetablering för Samlade Skrifter (1916) ägdes MS av 

bibliotekarien Edv. Svensson som ställde det till utgivarens disposition (SS 40, s. 309). 

MS inköptes av KB 1945. Riksbibliotekarien Oscar Wieselgren meddelade i en artikel i 

Svenska Dagbladet att manuskriptet förvärvats av Kungliga biblioteket »ur en 

privatsamlares bibliotek» (23/5 1945). 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Götiska Rummen. Släkt-öden från Sekelslutet (315 s., 

14 × 9 cm) trycktes i Stockholm av Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tr. A-B och utkom 

på Hugo Gebers förlag i Stockholm under perioden 18−23 april 1904 (enligt Svensk 

Bokhandelstidning) (jfr dok. nr 53:2). Exakt datum ger notiser i Ockulta Dagboken. Den 

19 april 1904 antecknas: »Obs. I morgon utkommer Götiska Rummen», och följande 

dag konstateras: »Götiska Rummen ute i Stockholm –». Att Sg läste korrektur på 

romanen framgår av en anteckning i Ockulta Dagboken den 13 april 1904 samt av brev 

till förläggaren Hugo Geber ca 1 april, 10 och 15 april 1904. Enligt förlagskontraktet 

undertecknat den 10 mars 1904 (originalet numera i Bonniers förlagsarkiv) skulle 

upplagan vara 3000 exemplar, vilket stämmer med att totalt 3000 kr utbetalades till 

författaren (20 tryckark à 50 kr och tusental). Däremot stämmer det inte med uppgiften 

på baksidan till det inledande bladet med smutstiteln i den färdiga boken: »Första 

upplagan: 4.200 exemplar». Det innebär tusen extra exemplar utöver de stipulerade, 

sedan man räknat bort de 200 som Geber enligt kontraktets femte paragraf ägde rätt att 

trycka utan ersättning till författaren och nyttja som »friexemplar».  
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I förlagskontraktet ingår bestämmelser angående eventuella nya upplagor. I brev till 

Geber den 14 augusti 1904 förhör sig därför Sg om »möjlighet till ny upplaga af 

Götiska R.». Den 1 februari 1909 skriver Sg till Geber med anledning av att denne 

erbjudit sig ge ut Sagor som enkronasbok. Författaren accepterar, och tillägger: »Men 

Götiska Rummen skulle behöfva en resning i målet!» Dock förgäves; av Götiska 

Rummen utgavs under författarens livstid endast originalupplagan från 1904. (Se 

kommentaren i SV 53, s. 243 f.) 

Upplagor på andra språk 

Götiska Rummen utkom under Sgs livstid i översättningar till tyska, ryska och finska.  

Tyska 

Omedelbart efter utgivningen skickade Strindberg ett exemplar av Götiska Rummen till 

Emil Schering, och i juli 1904 förhandspublicerade den tyska tidskriften Neue Magazin 

ett avsnitt ur Scherings översättning, »Das Versönungsfest (Fragment)» (s. 24–28).  

Scherings tyska översättning av romanen gavs ut i sin helhet i november 1904 under 

titeln Die gotischen Zimmer. Familienschicksale vom Jahrhundertende i Berlin och 

Leipzig på Seemans förlag (339 s.). Den ingick i August Strindbergs Schriften. 

Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwerkung von Emil Schering als Übersetzer vom 

Verfasser selbst veranstaltet. II. Abteilung. Romane och Novellen. Bd 11. Som framgår 

av den övergripande titeln var översättningen av Sgs samlade verk till tyska 

auktoriserad av författaren. Scherings översättning av Götiska Rummen omtalas ofta i 

korrespondensen mellan honom och Sg (se kommentaren i SV 53, s. 249 ff. samt där 

nämnda och citerade brev). I den tyska upplagan ingick den »fuga» som finns i slutet av 

MS till Götiska Rummen, men som inte kom med i U 1. I stället infördes »fugan» i  

Svarta Fanor (se även »Beskrivning av originalmanuskriptet», nedan s. 31).  

En tredje, genomsedd, upplaga av samma översättning utkom 1908 på G. Müller 

Verlag i München och Leipzig (338 s.), nu ingående i August Strindbergs Werke. 

Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwerkung von Emil Schering als Übersetzer vom 

Verfasser selbst veranstaltet. Abteilung (2) Romane. Bd 4. En sjätte upplaga utkom på 

samma förlag 1912.  
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Ryska  

Följande översättningar till ryska utgavs 1909–1910. Inga uppgifter om auktorisation 

föreligger: 

Gotitjeskije komnaty, övers. A. Vladimirova, i August Strindberg, Polnoje sobranije 

sotjinenij v 12 tomach, band 8, Moskva, Sablin 1909 (2 uppl. 1910). 

Gotitjeskije komnaty, i August Strindberg, Polnoje sobranije sotinenij v 15 tomach, 

band 7, Moskva, Sovremennyje problemy 1909 (2 uppl. 1909). 

Finska 

Götalaiset huoneet. Sukutarinoita vuosisadan vaihteesta. Översatt av Aarni Kuota. 

Helsingfors 1911 (347 s.). Huruvida denna översättning sanktionerats av Sg har inte 

kunnat utrönas.  
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

    7:  1  Kap. I. / Kap. 1. / FÖRSTA KAPITLET 

  18:  1 Kap. II. / Kap. 2. / ANDRA KAPITLET 

  33:  4 kolvassarne / kålvassarne / kålvassarne 

  38:  1 Kap. IV. / Kap 4. / FJÄRDE KAPITLET 

  54:  1 Kap. V. / Kap. 5. / FEMTE KAPITLET 

  59:19 föll / föll med / föll med 

  63:  1 Kap. VI. / Kap. 6. / SJÄTTE KAPITLET 

  70:  1 Kap. VII. / Kap 7: / SJUNDE KAPITLET 

  89:  1 Kap. IX. / Kap. 9. / NIONDE KAPITLET 

111:  1  Kap. X. / Kap 10. / TIONDE KAPITLET 

127:  1 Kap. XI. / Kap 11. / ELFTE KAPITLET  

133:  1  Kap. XII. / Kap. 12: / TOLFTE KAPITLET 

142:  1  Kap. XIII. / Kap 13. / TRETTONDE KAPITLET 

151:29  medborgerlig / mederborlig / mederborlig 

162:  1 Kap. XIV. / Kap 14. / FJORTONDE KAPITLET 

182:  1  Kap. XVI. / Kap 16. / SEXTONDE KAPITLET 

188:15 Der Herr / Derr Herr / Derr Herr 

192:  6  tredskades / treskades / treskades 

193:  1  Kap. XVII. / Kap. 17. / SJUTTONDE KAPITLET 

202:14  inberäknad, forntiden. / inberäknad./ inberäknad. 

205:25  ser bara ut som / som bara ut som / såg bara ut som 

209:  1  Kap. XVIII. / Kap. 18. / ADERTONDE KAPITLET 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    7:25 linjen / linien 

    9:  1 fasoner / façoner 

  10:21 Böhmen / Ungern 

  11:  3 jämnt / jemt 

  12:20 icke igen / icke icke igen   

  13:  4 som han låtit / och låtit 

  13:16 trekantiga / trekantig 

  13:27 reson / räson 

  15:  4 linjer / linier 

  15:29 att ändra / på att ändra  

  18:15 breföppningskonsten / breföppningskosten 

  18:23 omkring seklets midt / straxt före 1840 

  18:27  med och sett / med om 

  23:  6 hvilken varit / som varit 

  23:  8 mindes första järnvägsbiten / hade som ingeniör varit med att bygga första 

jernvägsbiten 

  23:  8 erinrade telegrafens / hade sett telegrafens 

  24:  2  STORÖ-BORNA [SV: »Storö-borna.»] / [saknas] 

  25:37 en half milliard / en milliard  

  27:16 att förverkliga / en förverkliga 

  28:13 aflöning gå / aflöning också gå  

  28:21 Tycker du det är / Tycker du är 

  35:18 tredje son / fjerde son 

  36:  2 Är jorden inte / Är jorden 

  36:  9 iss inte / is, inte 

  36:19 infört 92 millioner / infört för 92 millioner 

  36:35 krasch / krach  

  38:  2  REDAKTÖREN [SV: »Redaktören.»] / [saknas] 
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  38:16 tiden / 1866 

  39:  7 för länge sen / 1858 

  40:13 student; han / student, och han  

  44:25 lefver den / lefver han 

  44:27 ha annat / vi ha annat 

  46:11 äldre än / äldre en 

  46:32 skilsmässoprocess / skiljsmessoprocess 

  47:  3 allena / ensam 

  48:13 hon under / hon i 

  49:  8 icke / inte 

  50:  7 medan detta / medan det  

  51:17 egendoms-gemensamhet / egendomens gemensamhet 

  53:  1 väpnar mig mot en / väpnar mig en   

  54:10 vattenlinjen / vattenlinien 

  54:12 hur brodern / hur doktorn 

  56:29 i hafvet / på hafvet 

  57:22 kaschett / kachett 

  58:10 en baddare / baddare 

  61:20 oreflekteradt / oreflekterad 

  62:  5 Det är hvad du är! / och det är ni allihop! 

  63:27 en svensk envoyé / en envoyé 

  65:10 kraschaner / krachaner 

  65:11 kraschanerna / krachanerna 

  65:13 kraschan / krachan 

  68:29 visserligen här / här visserligen  

  69:  9 De’ finns / De fins 

  69:12 Lilla Sakris / der Hurenwebel 

  70:32 hans kemiska / han kemiska 

  71:  3 mjölken och gödseln / gödseln 

  72:  7 Hvad finns / Hvar fins 

  73:27 scen hvilken / scen som  
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  74:  1 Det är slaktarn, som kom tillbaks med kon, svarte rättarn. / Det är slagtarn, 

svarte arrendatorn, som kom tillbaks med kon. 

  74:26 angick det / angick de 

  74:32 spekulant / köpare 

  75:10 öfverläggningen / rådslaget 

  75:31 lågo blanka / lågo blanka i glansis  

  77:20 allt bredare / bredare 

  78:29 sorg och nöd / sorg och själanöd 

  79:  4 blir afskedad / får afsked 

  79:15 Vet du, religionen / Vet du att religionen 

  79:32 alltjämt / alltjemnt 

  82:18 där det bara / der det det bara 

  82:28 man tyckte sig / man tycker sig  

  86:21 där man i Swedenborgs nièce Séraphita återfann / der man i fann 

Swedenborgs nièce Séraphita återfann 

  86:34 alkemisterna / alkimisterna 

  87:  7 ställt upp / uppkastat 

  87:34 Kants / Kant 

  89:28 försummades / blef försummad  

  90:37 omkring dem / omkring om dem  

  91:24 nästan ofrivilligt / nästan och ofrivilligt  

  92:11 barn; höra / barn, och höra  

  94:26 Efraim / Max  

  97:38 sofvit i äkta säng / sofvit dig i äkta säng 

  98:21 tronstol / tron 

  99:27 sinnesförfattning / sinnes tillstånd 

101:18 miner / ett utseende 

101:20 munter / uppspelt 

103:31 deras förhållande / och deras förhållande  

107:14 flera / flera barn 

107:30 stormigt / stormig  

107:31 aktningsfullt / aktningsfull 
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111:12 Han måste / Han måste ju  

111:15 kom / kom hem 

112:  6 medvetande, lösgjordt / medvetande och lösgjordt 

113:34 frysande / alltjemnt frysande  

115:10 sådant buller / ett sådant buller   

118:  2 socknens / soknens 

119:10 ligga i marvatten / ligga marvatten 

119:13 ösa med, och / ösa med, men 

119:15 skjortärmarne / skjortarmarne 

119:21 väntade / förestod  

122:36 kaschera / kachera 

123:  6 ett sådant  en sådan   

125:  3 trodde jag / tänkte jag 

125:15 därute / på landet  

128:16 alltid strumpor / strumpor 

129:  8 Ragnar då? Barnet? / Ragnar då? 

130:10 Dessa kastade / De kastade 

130:11 deras blickar / dessa blickar 

136:13 till åldern / nu till åldern 

136:34 inträffade / återkom 

143:18 fordrade / fodrade 

144:25 lofvat / låfvat 

145:  5 natur; kärleken / natur, kärleken 

146:13 kascherade / kacherade 

146:25 vill stryka ut / vill du stryka ut 

147:38 tillsammans / tillsammans vi  

151:18 som är / som endast är  

151:19 vilken endast / som endast 

151:24 hvilket ju / som ju 

155:14 teaterrecensenten / teaterecensenten  

156:  4 det hade ingått / det hade redan ingått 

157:29 men han är / man han är  
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159:34 Ser du / Ser du nu 

161:  2 Ser du hur känsligt / Ser du känsligt  

162:29 det öfre / de öfre 

165:  4 så att man / att man   

167:12 hört sig firas / hört som firas 

167:26 fick han / mottog han 

167:28 gjordes / gjorde  

168:30 men hälsa på / men på   

169:30 där också / der med  

170:35 år, blir / år, så blir 

171:27 vårt tarf / vårt tarf  

173:10 tala om sig / tala om 

174:29 Doktorn / Doktor 

177:  6 intressangt / intressant   

181:  4 ovänner henne till / ovänner till 

182:11 gått isär / skiljts  

185:15 stoftkista / stoft 

186:25 hvilka gråta / som gråta 

187:  2 kallat det / kallat oss  

191:14 förlåtligt / naturligt 

192:  1 smakar / smaka  

193:20 den milda kobolt / den milda milda kobolt 

193:29 har fått / ha fått 

195:14 höra att / veta om att 

195:18 själ / skäl 

196:26 då kan jag / och kan jag 

196:31 benzin-ång-maskin / benzin-ång-maskinen 

198:11 skåda, så att / skåda, att  

200:17 kaschera / kachera 

200:22 i en / en i 

202:13 fingo kalla den / fingo kallade den 

203:10 uppståndelsens / uppståndelsen   
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204:19 en sjöminister / sjöministern 

205:18 utgjordes af / utgjordes 

205:19 att se murket ut / att murket ut 

207:  4 en half milliard / en milliard 

207:30 kulörta / färgade 

210:  7 processen / processens gång  

210:21 Ja-a / Jaa 

210:22 du är på / du på  

214:25 denna: Vid / denna: Vi 

214:27 förekommo / förekommo funnos 

215:29 samma gång / en gång  

217:32 själar stå / själar nu stå 

218:16 ljusare saker / ljusa saker 

219:30 hvilken ser / som ser 

222:20 till och med / till ock med 

223:  6 alternerande / alternande 

223:11 nattpratade / nattprade  

223:31 något pengar / lite pengar  

225:32 allting är / alltid är  

228:28 De voro / De stodo 

229:  5 du står / står du 

229:11 talar / sänder talar 

230:  5 antikvariern / antiqvarikern 

230:10 antikvariern / antiqvariern 

230:32 hållas / hållas här 

231:20 dit upp / ditt upp 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

    7:11 femton år / 15 år 

    8:17 skiten / s–n  

  10:15 Polackar / polacker 

  11:23 nåd / nåde 

  11:36 cigarett / cigarrett 

  12:  5 cigarettrullningen / cigarrettrullningen 

  13:  2 sutit / suttit 

  13:18 Stallmästargården / Stallmästaregården 

  14:26 vördar / vårdar 

  15:  2 gatlyktorna / gaslyktorna 

  15:17 aldra heligaste / allra heligaste 

  15:30 mera skönhet / mer skönhet 

  15:35 Brigittas / Birgittas 

  15:36 berusade sig / förluktade sig 

  16:  1 Brigitta / Birgitta 

  18:11 ingaf / gaf 

  20:18 som derföre / som därför  

  21:  5 allt slafveri / allt, slafveriet 

  22:13 många derföre / många därför 

  23:  3 Ajö! / Adjö! 

  23:  6 uttjenad / uttjänt 

  23:22 frihet med ansvar / frihet och ansvar  

  24:  1 Kap. III. / TREDJE KAPITLET 

  24:31 civile embetsmän / civila ämbetsmän 

  24:32 kommunale embetsmän / kommunala ämbetsmän  

  25:13 man? Är / man; är 

  25:36 behof / behag 

  26:  9 embetsexamina; och / ämbetsexamina och   
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  27:  9 krasch / krach 

  28:  3 men behåller / men bibehåller 

  28:21 Tycker du det är / Tycker du är 

  28:26 idolen / idealen 

  29:  5 yrkesöfningen / yrkesutöfningen  

  29:16 jag ville / jag vill 

  29:26 rökkupén; en / rökkupén. En 

  29:30 cissmaskin / skvättmaskin [SV: »pissmaskin», jfr »Ändringar av 

censurkaraktär i originalmanuskriptet», nedan s. 36] 

  30:  1 är så sträng / är sträng   

  30:  6 alltihop, ett as, som alla hundägare. / alltihop.  

  30:32 lagård / ladugård 

  31:11 taxeringen / taxering  

  31:19 pastorn / prosten  

  32:34 lovart. När / lovart. [nytt stycke] När 

  33:23 innebyggarne / inbyggarne 

  34:32 cissmaskinen / skvättmaskin [SV: »pissmaskinen», jfr »Ändringar av 

censurkaraktär i originalmanuskriptet», nedan s. 37] 

  35:12 sakramentskade / sakramenskade 

  36:  8 fröt / fröet  

  36:18 utfördt / utförde 

  36:25 planchettes / planchetter  

  37:20 lösas / läsas 

  38:16 emot / mot  

  39:  9 Adeliga / Adliga  

  39:13 föll ner / föll ned 

  39:34 Felimlomkdode / Felimlomkóode 

  39:38 förfalskaren / någon 

  40:  9 Polack, eller kanske Polsk jude etcetera. / polack. 

  40:24 afsky / afsmak 

  41:11 omotståndligt. Så / omotståndligt, så  

  41:13 vördar / vårdar  
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  41:33 vildar / vilda 

  41:35 och med rätta / och det med rätta  

  42:  8 universitet / universitetet 

  42:12 embetsman / en ämbetsman 

  42:18 beror på, och kallelsen beror på nådavalet / beror på och nådevalet 

  43:33 kring / omkring 

  44:  9 våra vänner / vår vän  

  46:  9 norska folkhögskolorna / de norska folkhögskolorna  

  46:18 Du icke / icke du 

  46:23 omottaglig / oemottaglig  

  47:  5 följdrigtiga / försiktiga 

  47:10 (Differentieringslagen.) Men / (Differentieringslagen.) [nytt stycke] Men 

  47:15 då bryta ut / så bryta ut 

  47:29 sina källare / sin källare 

  48:13 fadermördare / fadermördarne  

  48:15 skafsår. Allt / skafsår; allt 

  48:27 aldra minst / allra minst  

  49:  1 han är / han är ju 

  49:25 lämplighet / olämplighet 

  50:13 utveckling. Några / utveckling; några 

  50:22 hade doktorn orädd / hade doktorn 

  50:33 festat / hade festat 

  52:  5 få lefva / lefva 

  52:36 icke är / inte är 

  55:  5 förintades / han förintades 

  56:  9 qvinno-tyrannit / kvinno-tyranniet 

  57:  2 bann / band 

  57:15 bondstugan / bondstugorna 

  57:16 inträdt / inträtt 

  57:32 försedd både med / försedd med  

  58:  9 dräng. Nu / dräng, nu  

  58:21 måste / han måste 
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  58:31 finger / fingrar 

  58:33 en ensemble / en ensamble  

  58:38 landtbrukets / landbrukets 

  59:  4 inte annat / intet annat 

  59:  7 beklaga sig / att beklaga sig  

  59:26 väld, våld / våld, väld 

  60:  5 naken flicka / vacker flicka 

  61:12 Fyffan / Fy fan 

  61:20 sådant det / sådant som det 

  61:32 bresidan / bredsidan 

  61:35 middan / middag  

  64:  1 offcer / officer 

  64:21 oförbrännerlige / oförbrännelige 

  66:  2 var öfver i / var äfven i  

  66:21 vara stor / vara en stor  

  67:  6 höres / höras  

  67:18 ingen! [nytt stycke] Emellertid / ingen! Emellertid 

  67:20 vår Skansen / vårt Skansen 

  67:25 anor. [nytt stycke] Det / anor. Det 

  67:29 djur. [nytt stycke] Olyckligtvis / djur. Olyckligtvis   

  70:13 lefvat undan som / lefvat som  

  70:18 nu nalkades / nalkades 

  70:23 kilon / kilo 

  70:24 han räknat / att han räknat 

  70:33 lagårdens / ladugårdens  

  71:15 lagårsgropen / lagårdsgropen 

  71:18 påtaglig / påtagliga  

  71:18 uppgift / uppgifter  

  71:24 lagårsbesättning / lagårdsbesättning   

  72:16 mutor, ägg, smör / mutor i ägg och smör  

  72:31 pengar / penningar 

  73:  9 soken /socken  



– TK 53 – 

 23 

  73:10 hafra / hafre 

  73:16 man hörde / han hörde  

  73:20 istämde / instämde  

  73:21 Lindqvist / Lindkvist 

  73:35 sig sjelf från / sig själv för 

  74:  8 Lindqvist / Lindkvist 

  74:  8 kappslädan / kappsläden  

  75:10 kappslädan / kappsläden 

  75:13 uddar och i sund / uddar och sund 

  75:15 slädan / släden  

  75:36 åttiåring /åttioåring 

  76:20 fram sitt / fram med sitt 

  76:29 han satte sig / han nu satte sig 

  77:  2 lågt land / långt land 

  77:  4 kyrkkassa / kyrkokassa 

  77:21 i stranden / på stranden 

  77:23 uppfattade först / uppfattade första  

  77:25 vråk / en vråk 

  77:28 ämnat simma / ämnade simma 

  77:30 prickat ut / prickade ut  

  78:  6 middan / middag 

  78:  7 blundade lite / blundade litet 

  78:21 Uppsalaskulder. När / Uppsalaskulder. [nytt stycke] När  

  78:22 hata mig. Jag / hata mig. [nytt stycke] Jag 

  78:28 sofver, sofver / sofver och sofver  

  78:30 jag vore / att jag vore 

  78:32 Herrans / Herrens 

  78:34 prestgårsskogen / prästgårdsskogen 

  79:18 kasärner / kasärnen 

  79:35 slädan / släden  

  79:36 i stranden / på stranden 

  79:38 afsked. Det / afsked. [nytt stycke] Det 
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  80:  9 arrenderade / arrenderat  

  80:27 kostar han / kostar den  

  81:14 han ämnar stanna / ämnar stanna 

  81:18 skilsmessprocess / skilsmässoprocess 

  81:23 gå in till / gå till 

  81:25 femtikronors-sedlar / femtiokronorssedlar 

  82:  1 Kap VIII. [SV: »Kap. VIII.»] / ÅTTONDE KAPITLET 

  83:  3 behöfvdes / behöfves 

  84:  5 der inga / när inga 

  84:18 utom / utan  

  84:36 materiel / material  

  87:22 tränades / de tränades 

  87:23 orkade / orka 

  87:37 hyllade honom och / hyllade honom; och 

  91:23 gör vi / gör ni  

  91:30 landflickans / landtflickans  

  92:  2 hände, sången / hände? Sången 

  92:  6 julgran / julgranen  

  92:21 Det beror / De beror  

  92:37 vid dem / med dem  

  93:  9 Ja, jag har / Jag har  

  94:  8 närmsta / närmaste  

  94:23 38 / 38 grader 

  94:32 första / den första 

  95:  8 hemkomna / hemkommen 

  97:  1 kaklugnsstenarne / kakelugnsstenarne 

  97:18 flygit / flugit  

  97:22 icke de / de icke  

  98:  2 brödet! Du / brödet; du  

  98:  9 predikat eviga / predikat om eviga 

  98:29 liksom om han / liksom han  

  99:29 synas / synes 



– TK 53 – 

 25 

100:18 ansigtena / ansikten 

101:16 förbi, förbi. / förbi.   

102:13 på fjärden / mot fjärden 

102:16 bleknande / bleknade 

103:13 sjöoffcern / sjöofficern 

103:14 sjöoffcern / sjöofficern  

103:15 aptekarn / apotekarn  

103:34 skönhet. [nytt stycke] Föräldrarne / skönhet. Föräldrarne  

104:21 hon sjelf / han själf 

104:27 väntar se / väntar 

105:18 ordet / orden 

106:  4 hustruns / husfruns 

106:20 tillbaks / tillbaka  

106:33 gå ner i / gå ned i 

106:35 ensamna / ensamma 

107:33 hotad / hotas 

108:19 djuren upp / djuren sig upp 

108:29 få se på / se på 

108:37 träd. Och / träd; och  

109:  4 plötsligen / plötsligt  

109:11 eljes / eljest 

111:20 läste af / läste 

111:23 tuggade mustaschen / tuggade på mustaschen  

111:29 resäfventyr / reseäfventyr  

112:14 pojkarne slogs / pigorna slogs  

112:19 oöfvervinnerliga / oöfvervinneliga  

112:28 smör och bröd / bröd och smör 

112:28 åt mig / till mig 

112:31 handelsbon / handelsboden  

113:11 karaffin / karaffen 

114:21 salt. Men / salt, men  

114:23 gauffrerade [SV: »goffrerade»] / gaufferade  
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116:  9 följande morgon / nästa morgon  

116:18 släda / släde  

117:  4 släda / släde  

117:10 tänka öfver / tänka på   

118:20 börjades / började  

118:23 i strid mot / i strid med  

119:  1 stå. När / stå; när  

119:11 Han sprang / Har sprang  

119:12 för att leta / att leta   

120:27 derför, och då / därför, då   

121:17 se vi ju / se vi 

121:26 såsom om / såsom   

122:  4 dekadentmän / dekadensmän 

122:27 salongsmattor / salongsmattan 

123:13 platser / platsen 

123:24 emot / mot 

124:15 svoro / svuro 

124:18 påsken / förevändning  

125:  6 att presten / det prästen 

125:  8 kände / kände sig  

125:36 plus- och minus-jonerna / plus- och minus-polerna 

127:27 sidan, detta / sidan. Detta 

129:14 njuta lifvet / njuta af lifvet  

129:19 kan säga / ska säga  

131:  5 rasade in / rusade in 

132:10 som sista paret / sista paret 

133:19 förnärmad; hånade / förnärmad, hånade  

135:  8 en h−a / en … 

136:23 så som / såsom  

138:28 det? [nytt stycke] (Nu gick / det? (Nu gick   

140:  3 ett l−r / ett … 

142:13 kommo / komma  
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145:  1 lagen (Loven!) / lagen 

145:16 eljes / eljest 

145:24 eljes / eljest   

146:27 fadersskap / faderskap  

146:32 börjades / började  

147:32 undfångelsens / undfängelsens  

147:35 skilsmessogrund / skilsmässgrund   

149:29 träbänkar / trädbänkar  

149:33 suto / sutto  

149:35 suto / sutto  

149:36 suto / sutto  

150:  5 skiljobrefvet / skiljebrefvet 

150:34 vicksell / viksell  

150:35 som på Södra / som Södra  

151:35 resas hinder / reses hinder 

153:26 eklekticism / elektricism  

154:21 blandades; man / blandades, man 

154:22 hur många / huru många  

157:13 liksom om / liksom 

158:16 upphållelsedrift / uppehållelsedrift  

158:20 der innanför / innanför 

160:10 man icke / man inte  

160:26 störd / stämd  

166:10 gråa hufven / gråa hufvud  

168:  3 egna teorier / teorier 

168:23 stämma: [nytt stycke] Stig upp! / stämma: Stig upp! 

169:16 qvinnoregimente / kvinnoregemente  

169:22 då är du / då du är 

169:32 regimenten / regementen  

169:34 kassaförskingrarne / kassaförvaltarne  

171:24 snibbaskålar / snibbskålar 

173:  4 gardesregimentens / gardesregementens  
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173:  9 eljes / eljest 

173:19 som visar / som visat  

176:  1 Kap XV. [SV: »Kap. XV.»] / FEMTONDE KAPITLET 

176:29 suto / sutto  

178:27 dronningar / drottningar  

179:25 henne. [nytt stycke] Men / henne. Men 

179:30 det! [nytt stycke] Nåväl / det! Nåväl  

179:36 golfvet. [nytt stycke] Helt / golfvet. Helt  

180:20 om. [nytt stycke] Nåväl / om. Nåväl   

182:10 komma. Hon / komma. [nytt stycke] Hon  

182:17 han skulle / hon skulle 

182:19 lugnt / lungt  

182:23 månar / månader  

183:  9 dubbelkikare / dubbel kikare  

184:16 fremmandes / främmande  

185:  9 De lefvande lefvande nu / De nu lefvande  

185:24 trettisju / trettiosju 

186:20 Akademin / Akademien  

187:10 organ säger Ni / organ 

187:30 skäms / han skäms  

187:33 strängen. − − − Du / strängen. − − − [nytt stycke] Du  

188:  3 kan lösa / kan läsa  

189:15 rykte / ryckte  

190:  6 skrifprof / skriftprof 

190:11 franskt eller / franskt 

190:14 datumbeteckning / datumsbeteckning  

190:26 han skrifvit / han har skrifvit 

191:  6 trettisex / trettiosex  

191:  9 detta ägget / det ägget 

191:34 så de der / så se de där   

193:25 komma / kommo 

194:16 skuld- och skamkänsla / skuld, och skamkänsla  



– TK 53 – 

 29 

195:  1 bandet / som bandet 

195:  7 Skällande / Skallande  

196:15 den har / den där har  

198:22 hvirfveln / hvirflen 

198:22 Hopital / Hospitalet  

199:18 menskorna / svenskarne  

201:20 ofta att Du / ofta du  

201:24 könsstriden / könstriden   

205:  1 om varietéer / och varietéer 

205:12 tillväga / till väga 

206:15 ville inte / ville icke  

206:22 intet. De / intet, det  

207:  2 aristokratisk / aristokatisk 

209:13 åter förvisats / återförvisats 

210:30 finnas / finnes 

211:  9 ger ädelmod / ger ädelmodigt  

212:15 bordsduken / bordduken 

213:  3 Zola! [nytt stycke] Men / Zola! Men 

213:  7 säga. [nytt stycke] Men / säga. Men 

213:38 rent kristlig / ren kristlig 

214:10 pånyttfödde / på nytt födde 

214:25 oförklarlig / oförklarligare 

217:31 sammanverkan / samverkan 

219:  1 straffet. Ni / straffet. [nytt stycke] − Ni 

219:17 icke man / icke att man 

219:18 läkarvården / läkarevården   

220:10 ormagrop / ormgrop 

220:29 yrande hår / sitt yrande hår  

221:33 extrajudicielt. »Skyldig / extrajudicielt, »skyldig  

222:  6 ondskor / ondska  

222:  7 få då / få   

222:33 fordna / forna  
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223:31 Akademin / akademien  

224:23 heldre / hellre  

225:  3 hindra / hindrat 

225:15 sex hundra kronor / sex hundra hundra  

225:18 ifrån / från 

226:14 annex till / ända till 

226:25 amerikanska hvetet / det amerikanska hvetet 

226:27 det skall / den skall 

226:29 en vis försyns / en viss försyns   

227:11 eljes / eljest 

227:16 inte vill / inte ville  

227:23 ut åt hafvet / utåt hafvet 

227:35 ifrån barnen / från barnen 

228:  1 då är allt / då är  

228:  5 frysa och skämmas / frysa  

228:  5 Fyffan / Fy fan  

228:34 Finnas de icke? / Finns de inte?  
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS på Kungliga biblioteket i Stockholm (signum Vf 196a) består av 439 blad Lessebo 

Bikupa 1901 i kvartoformat (ca 22 × 18 cm). Texten är skriven med bläck på bladens 

ena sida. Pagineringen löper pp. 1−439. Två blad är paginerade 106. Efter p. 251 följer 

p. 253. MS har tidigare legat i en pärm tillverkad av pappskivor klädd med 

pergamentomslag där Sg med kritor i olika färger skrivit »Götiska / Rummen. / Af / 

August Strindberg.». Pergamentpärmen, som är nött och söndrig, finns i en separat 

kartong (signum Vf 196a Bilaga).  

Sg har i MS gjort ändringar och tillägg med olika slags pennor, oftast med samma 

bläck som MS för övrigt men också med annat bläck, blåkrita och blyerts. Vid enstaka 

tillfällen har även rött bläck och rödkrita använts. Det framgår tydligt av 

sättarnoteringar och märken på bladen att MS använts vid tryckningen. I rubrikerna till 

de fyra första kapitlen har annan hand än Sgs med blyerts ändrat »Kap. 1.» till »Första 

kapitlet», »Kap. 2» till »Andra kapitlet» osv.  

På p. 433 i MS har Sg med rödkrita skrivit ordet »Inskjutning» före det stycke som 

börjar »Fugan fugerade sig opp på Skansberget» (texten s. 228). Ordet »inskjutning» 

syftar alltså på den »fuga» som Sg den 12 september 1904 bad översättaren Emil 

Schering att infoga i den tyska översättningen: »Jag ber Er införa medföljande Fuga, 

(som uteslöts af Svenska förläggaren,) i sista kapitlet när de gå till Skansen» (jfr ovan 

s. 10).  
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar omfattande mer än tre ord registreras. Dessutom registreras sådana 

strykningar av enstaka ord som bedömts vara av särskilt intresse.  

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

 

    9:  6 /     4 e »det»: största ä t stora  

  10:37 /     7 e »själv»: som varade långt in på natten str 

  14:25 /   14 e »kyrkan?»: Den ligger vid predikstolen ungefär str 

  16:  2 /   16 e »helgon»: nå, hvad skulle det str 

  16:22 /   17 e »mig»: katolik ä t jesuit 

  16:22 /   17 e »mig!!!»: Nu skulle de opp på orgelläk str 

  20:  5 /   23 e »inför»: Då kom det utifrån något nytt str 

  22:  7 /   29 e »om»: landets största ä t den stora 

  27:18 /   37 e »opp»: rumpan ä t svansen  

  29:19 /   41 e »hon»: höll till godo och str 

  29:30 /   41 e »sin»: pissmaskin ä t cissmaskin 

  34:16 /   50 e »begå»: ett samlag ä t akten 

  34:20 /   50 e »väggar»: som ser Era hundar förena sig på trottoarkanterna midt i 

solskenet. str 

  34:32 /   51 e »Fylax»: pissmaskinen ä t cissmaskinen  

  41:25 /   65 e »är»: [drygt en rad oläslig text struken] 

  42:  3 /   66 e »förman»: Af Sverges befolkning finnes blott en million manbara 

män mellan 20 och 55 år; hälften af dessa äro embetsmän, eller 

löntagare åtminstone. str 

  46:25 /   75 e »han»: [fyra oläsliga ord strukna] 

  47:16 /   77 e »känner»: känner det allt på det sättet ä t Er underlägsenhet 

  47:27 /   77 e »äro»: testikeltänkare ä t aftertänkare 

  47:28 /   77 e »mellan»: scrotum str 

  56:15 /   93 e »näringsämnen»: [några oläsliga ord strukna] 

  59:  8 /   99 e »men»: hejdade sig ä t höll igen 

  59:36 / 100 e »har»: modernäringen ä t landtbruket 
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  59:37 / 100 e »adjunkt»: Du går på förrättningar och str 

  61:  8 / 103 e »som»: Summus Episcopus ä t Metropoliten 

  61:32 / 104 e »sig»: gick han, hastigt str 

  61:37 / 105 e »i»: konsistorium ä t Upsala  

  65:19 / 111 e »personlighet»: [en rad oläslig text struken]  

  69:15 / 118 e »äggen»: han är parasitstekeln [ä t »larven»] som är parasitstekelns 

ägg str  

  72:  7 / 125 e »nej!»: Jag ä t Hvar 

  73:34 / 128 e »Herrn»: och frun str 

  82:  5 / 146 e »var»: utsliten ä t utblommad 

  82:27 / 147 e »Vad»: hans bok har med str 

  84:34 / 152 e »samma»: ohöljda str 

  85:16 / 153 e »sin»: Hvad felas mannen str 

  89:11 / 160 e »frågor»: behandlats ä t slutbehandlats 

  93:22 / 169 e »av»: andlig str 

100:24 / 184 e »uppåt»: som om han såg något str 

103:20 / 190 e »Va’ ä de’?: »Jo, när en hynda gifter sig på en trottoar, så ska’ hon 

ha faddrar; får den kvinnan en man, så blir det en sådan som tycker 

om sällskap. str 

105:13 / 194 e »var»: [delvis oläslig text, som slutar:] just dagen före nyårsaftonen 

[samt oläsligt ord] ä t en af årets sista dagar 

109:26 / 203 e »att»: skrifva något ä t begagna telefonen  

117:13 / 219 e »den»: hemliga str 

122:  7 / 230 e »och»: tidskrift för emancipationen ä t qvinnoklubben 

123:  9 / 232 e »barn»: Detta hysteriska str 

125:  4 / 236 e »motpart»: Ja, ajö med dig nu, min bror. Gustaf Borg gick, tröstad 

str  

125:37 / 238 e »redan»: de andra ä t motståndarne  

126:21 / 240 e »är»: kanske mest ä t icke minst 

134:13 / 255 e »famn»: och att den str 

134:16 / 255 e »mannens»: låga ä t begär 

135:  8 / 257 e »du en»: h−a ä t … 
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137:  4 / 261 e »synnerhet»: [svårläst, möjligen: »om dessa idiotiska uppträden»] ä t 

när man är den klokare  

139:19 / 266 e »en»: fremmande ät helt annnan 

139:34 / 267 e »henne»: h−r ä t en älskare  

140:  3 / 267 e »ett»: l−r ä t .. 

140:12 / 268 e »som»: hon endast har str 

140:13 / 268 e »hennes»: passiva str 

140:15 / 268 e »vara»: massörer ä t sina fruars alfonser 

140:37 / 269 e »folkskoleavgiften»: I stället för att gå framåt str 

142:13 / 271 e »från»: männens gonorrhéer ä t männen 

142:14 / 271 e »från»: qvinnornas hvita flusser ä t qvinnorna 

143:  7 / 273 e »ingenting»: Qvinnan svarade ä t Fru Brita och vederlikar svarade 

146:27 / 280 e »till»: h−a ä t sköka 

147:  1 / 281 e »En»: afföring ä t sekretion 

150:11 / 288 e »rotemän»: Morbror ä t Farbror 

158:28 / 305 e »Efter»: några ä t ett 

164:26 / 317 e »innehåll»: Men de enskilda fallen stödo den icke str 

173:  7 / 333 e »vänlighet»: och deltagande str 

178:17 / 342 e »på»: Dagmar ä t din juvel  

185:30 / 355 e »en»: Det var en huggare str 

186:19 / 357 e »början i»: Handelstidningen ä t oppositionen 

186:21 / 357 e »sist»: Och presten tror str 

188:31 / 361 e »till»: den nya operaterrassen ä t holmarne  

190:  4 / 363 e »Dreyfus»: Och jag minns särskildt bordereauns str 

190:11 / 364 e »eller»: Här ska du se! str 

191:20 / 366 e »anklagelse»: För öfrigt str 

198:17 / 379 e »i»: Prefekturen och str 

199:20 / 381 e »den»: döendes ä t sjukes  

206:10 / 393 e »Fliegende»: Klockarn har nyss fått en Kölner-måg af unsere Leute, 

så att han antisemiten nu blir stamfar för några Israels barn str  

216:27 / 412 e »blir»: således ä t till slut 

223:  8 / 423 e »vara»: horvärd ä t bordellvärd 
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223:12 / 424 e »söner»: morbror ä t farbror 

225:37 / 429 e »entretenu»: hvilken borde besigtigas en gång i veckan str 

226:  5 / 429 e »man!»: Grönlund − Hönlund − Lönlund str  
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Ändringar av censurkaraktär i originalmanuskriptet 

Av Sgs korrespondens med Hugo Geber framgår att förlaget begärde censurbetonade 

ändringar i manuskriptet (brev den 23 februari och 2 mars 1904; se även kommentaren i 

SV 53, s. 244 f.). Geber gjorde en lista över ord och uttryck som enligt hans uppfattning 

borde ändras, men denna förteckning finns veterligen inte bevarad. I brevet av den 23 

februari är Sg medgörlig: »Vill endast säga i förväg att alla opassande ord komma att 

ändras eller omskrifvas.» I brevet den 2 mars förhåller han sig däremot mer tveksam till 

förläggarens önskemål: »Jag kan icke diskutera dina strykningsförslag, ty jag vet hvad 

jag velat skrifva, men de krassa enstaka orden har jag lofvat utbyta.» 

Arton textställen i manuskriptet har markerats med blåkrita, antingen i form av 

understrykning eller överstrykning. Förmodligen har Sg själv gjort dessa markeringar 

med ledning av förläggarens lista över önskvärda ändringar. Därefter har han, med sin 

karakteristiska handstil, med annan penna än för texten i övrigt skrivit dit ny text eller 

nya ord i de fall han inte nöjt sig med att kassera det förgripliga utan att ge ersättande 

alternativ. Landquist omnämner i sin kommentar ett halvdussin korrigeringar (SS 40, 

s. 310), men av följande redovisning framgår att det rör sig om betydligt fler. 

Understrykningar och överstrykningar är utförda med blåkrita, om ej annat anges.  

Dessa ändringar i manuskriptet beror uppenbarligen på censur eller självcensur. Sg 

har gett efter för påtryckningar från förlaget, eller önskat förekomma sådana. 

Korrigeringarna infördes sedan i U 1, som alltså inte i alla avseenden kan ha motsvarat 

författarens ursprungliga intentioner. I samtliga dessa fall har vid etableringen för SV 

den ursprungliga ordalydelsen återställts. 

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

 

  27:18 / 37  e »opp»: rumpan ä t svansen [ordet »rumpan» är understruket, sedan 

med svagare svart bläck än sidan i övrigt överrankat och ersatt med 

»svansen»] 

  29:30 / 41 e »sin»: pissmaskin ä t cissmaskin [i ordet »pissmaskin» är första 

stavelsen överstruken och ersatt med »ciss», först skrivet med blyerts 

och sedan ifyllt med ljusare bläck än sidan i övrigt; samma procedur 

upprepas p. 51] 
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  34:16 / 50 e »begå»: ett samlag ä t akten [»ett samlag» är understruket, sedan 

med blyerts överstruket och ersatt av »akten» (SV s. 34 rad 16); jfr 

dok. nr 53:1. I de följande exemplen har Sg genomgående använt 

blyertspenna då han gjort ändringar vid de textställen som 

dessförinnan markerats med blåkrita]  

  34:20 / 50 e »väggar»: som ser Era hundar förena sig på trottoarkanterna midt 

i solskenet. str [överstruket utan att ersättas av annan text; jfr 

dok. nr 53:1] 

  34:32 / 50 e »Fylax»: pissmaskinen ä t cissmaskinen [i ordet »pissmaskinen» är 

första stavelsen överstruken och ersatt med »ciss», först skrivet med 

blyerts och sedan ifyllt med ljusare bläck än sidan i övrigt; en liknande 

ändring är utförd på samma sätt p. 41] 

  47:27 / 77 e »äro»: testikeltänkare ä t aftertänkare [i ordet »testikeltänkare» har 

det första sammansättningsledet överstrukits och ersatts av »after», så 

att det nya ordet blivit »aftertänkare»] 

  47:27 / 77 e »mellan»: scrotum str [i samma mening som föregående exempel 

har urprungligen stått: »testikeltänkare som sakna hämningcentra 

mellan scrotum och stora hjernan»; efter överstrykningar och 

tillfogade ändringar har meningens utformning blivit: »aftertänkare 

som sakna hämningcentra mellan stora hjernan och lilla»] 

103:20 / 190 e »Va’ ä de’?: »Jo, när en hynda gifter sig på en trottoar, så ska’ hon 

ha faddrar; får den kvinnan en man, så blir det en sådan som tycker 

om sällskap. str [på Esthers fråga vad som menas med hundbröllop ger 

greve Max en förklaring som strukits utan att få ersättande text]   

135:  8 / 257 e »du en»: h−a ä t … [»h−a» överstruket och ersatt av tre punkter 

»…»]  

139:34 / 267 e »henne»: h−r ä t en älskare [»h−r» överstruket och ändrat till »en 

älskare»] 

140:  3 / 267 e »ett»: l−r ä t .. [»l−r» understruket och ersatt av två punkter »..»] 

140:15 / 268 e »vara»: massörer ä t sina fruars alfonser [»massörer» understruket, 

därefter överstruket och ändrat till »sina fruars alfonser»] 
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142:13 / 271 e »från»: männens gonorrhéer (hvilka männen dock fått från 

qvinnornas hvita flusser) ä t männen (hvilka männen dock fått från 

qvinnorna) [genom överstrykning har manuskriptets ursprungliga 

»männens gonorrhéer (hvilka männen dock fått från qvinnornas hvita 

flusser)» blivit »männen (hvilka männen dock fått från qvinnorna)»] 

146:27 / 280 e »till»: h−a ä t sköka [»h−a» överstruket och ändrat till »sköka»]  

147:  1 / 281 e »En»: afföring ä t sekretion [»afföring» överstruket och ersatt av 

»sekretion»] 

186:19 / 357 e »början i»: Handelstidningen ä t oppositionen [»Handelstidningen» 

överstruket och ändrat till »oppositionen»]  

223:  8 / 423 e »vara»: horvärd ä t bordellvärd [ordet »horvärd» understruket, 

sedan överstruket och ändrat till »bordellvärd»] 

225:37 / 429 e »entretenu»: hvilken borde besigtigas en gång i veckan str [Sg har 

skrivit in texten ovan raden; därefter har texten överstrukits utan att 

ersättas av annan text] 
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Ändringar av censurkaraktär i första upplagan 

Censurfrågan förblev aktuell ända in i det sista, varom ett brev från Sg till förläggaren 

omkring den 1 april 1904 vittnar: »Jag ser att din blyerts i korrekturen begär flera 

medgifvanden, men jag kan icke göra dem. Det rätta ordet i rätta ögonblicket är kulan i 

patronen som Du vill kratsa ur när jag skall skjuta. Jag ensam har ansvaret och Du vet 

att jag bär det.» Det är inte möjligt att att avgöra vilka ord eller formuleringar Geber 

önskade utbytta på detta sena stadium, ej heller om hans förslag verkligen följdes i den 

tryckta boken. Det förefaller emellertid inte sannolikt att Geber vågade gå emot Sg och i 

slutskedet ändra texten mot dennes uttryckliga vilja. Det förekommer dock en del 

censurbetonade ändringar i första upplagan som inte föregås av ändringar i 

manuskriptet. Några exempel: 

Redan på andra textsidan i U 1 möter »s−n» (8:17), en förmildrad version av 

manuskriptets »skiten». Det förekommer även i fortsättningen att utskrivna ord av 

opassande karaktär i trycket har ersatts med tankstreck mellan bokstäver. En fullständig 

redovisning av sådana ändringar ges i förteckningen »Ändringar i första upplagan som 

ej införts i Samlade Verk».  

I tredje kapitlet har formuleringen »ett as, som alla hundägare» (30:6) fått utgå i U 1.  

De i avsnittet om censurbetonade ändringar i originalmanuskriptet omnämnda 

»pissmaskin»/»pissmaskinen» som i MS ändrats till »cissmaskin»/»cissmaskinen» 

(29:30 och 34:32) har i U 1 blivit »skvättmaskin»/»skvättmaskin» (se ovan ss. 20, 

36 f.).  

Även i de ovan nämnda fallen har vid etableringen för SV Sgs ursprungliga 

formuleringar och ordval i manuskriptet återställts.  
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Förarbeten 

Bland Sgs efterlämnade papper i KB finns ett stort antal handskrivna blad och lappar 

med mer eller mindre tydlig anknytning till Götiska Rummen (SgNM 7:1−47). Några 

blad som genom felsortering hamnat i denna svit gäller i själva verket andra verk. Ändå 

är det fråga om ett osedvanligt rikt utkastmaterial, som gör det möjligt att i detalj följa 

stadierna i romanens tillkomst. En fullständig förteckning och beskrivning ingår i 

Barbro Ståhle Sjönell, Katalog över »Gröna Säcken». Strindbergs efterlämnade papper i 

Kungl. biblioteket SgNM 1−9, 1991, ss. 234−241. I följande förteckning återges ett 

urval omfattande de viktigare och mest innehållsrika förarbetena. I övrigt hänvisas till 

redogörelsen i SV 53, s. 252 ff. I denna, s. 253, utlovas att samtliga utkast i Gröna 

Säcken med anknytning till Götiska Rummen kommer att redovisas i den textkritiska 

kommentaren. Detta har dock vid förnyad bedömning inte ansetts nödvändigt, och 

i stället hänvisas till Ståhle Sjönells nämnda arbete samt kommentaren i textvolymen.   

 

SgNM 

7:1,1–2 Omslag folio (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Romanen:» på första sidans 

mitt, och längst upp till höger rubriken »Götiska Rummen.», jfr bild 5 i SV 53.  

7:1,3  Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Karakterer:». 

7:1,4  Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Faktorer, / och / Synpunkter.», 

jfr bild 2 i SV 53. 

7:1,5  Folioblad (Lessebo Bikupa) utan rubrik; jfr bild 3 i SV 53.  

7:1,6  Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Romanen.»; jfr bild 4 i SV 53.  

7:1,7  Folioblad (Lessebo Bikupa 1902) med rubriken »Götiska Rummen.»; jfr bild 7 

i SV 53.  

7:1,8  Folioblad (Lessebo Bikupa 1898) med rubriken »Personer:»; jfr bild 8 i SV 53.  

7:1,9  Folioblad (Lessebo Bikupa) med rubriken »Ödeland.»; jfr bild 6 i SV 53.  

7:1,11  Folioblad (Lessebo Bikupa 1901) utan rubrik, börjar: »Politiken:».  

7:1,14  Folioblad (Manilla) utan huvudrubrik; en rubrik lyder »Nyårsnatten:»; jfr bild 10 

i SV 53. 

7:1,35  Halvt folioblad (Lessebo Bikupa 1901) med rubriken »Personer.».  

7:1,41  Folioblad (Manilla) med rubriken »Böcker:».  
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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 

 

    7 1 

  10 6 

  13 11 

  16 16 

  19 21 

  22 26 

  25 32 

  28 37 

  31 43 

  34 47 

  37 56 

  40 61 

  43 68 

  46 74 

  49 80 

  52 86 

  55 90 

  58 96 

  61 103 

  64 107 

  67 114 

  70 121 

  73 126 

  76 133 

  79 139 

  82 146 

  85 152 

  88 158 

  91 164 

  94 170 

  97 176 

100 182 

103 189 

106 195 

109 202 

112 208 

115 214 

118 221 

121 227 

124 234 

127 241 

130 247 

133 253 

136 259 

139 265 

142 271 

145 279 

148 283 

151 289 

154 295 
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157 302 

160 308 

163 313 

166 320 

169 326 

172 331 

175 337 

178 341 

181 347 

184 352 

187 358 

190 363 

193 369 

196 374 

199 380 

202 385 

205 391 

208 397 

211 401 

214 407 

217 413 

220 418 

223 423 

226 429 

229 434 



ERRATA 
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Förteckning över errata 

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

 

  skall ändras till 

  89:  8  bli läkare  bli läkare  

101:32  badgästerna  Balgästerna 

235:  5 mars  april 

237:28  En av av  En av  

281:18  Jörgensen  Jørgensen 

293:13 burits av  burits af  

368:13  Geist  Geist  

346:12 Elias Levita (1477–1549), judisk 

språklärd verksam i Italien; 

författade grammatiska verk samt 

ett hebreiskt lexikon 

Éliphas Lévi (1810–75), pseudonym 

för abbé Alphonse-Louis Constant, 

fransk ockultist, författare till 

La Clef des Grands Mystères 

(ʼNyckeln till de Stora 

Mysteriernaʼ), 1861 

407:33 ordet cynède har dock inte kunnat 

påträffas i detta 

i detta verk ingår bl.a. en bild som 

anges föreställa en cynède (bladet 

med bilden saknas numera i 

Strindbergs exemplar) 



 

 



 

DOKUMENT  
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 53:1. MS p. 50.  

Dok. nr 53:2. Omslaget till första upplagan av Götiska Rummen 1904.  



 

 



Dok. nr 53:1. MS p. 50.



Dok. nr 53:2. Omslaget till första upplagan av Götiska Rummen 1904. 
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