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Särskilda anvisningar 

 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 57, Svarta Fanor. 

 

I citaten ur Sgs förarbeten till Svarta Fanor har text med grekiska bokstäver tolkats och 

återgivits med latinska bokstäver satta inom klamrar: Sgs »γ αυ γ» skrivs således 

»{G af G}».  

Vid redovisningen av ändringar i originalmanuskriptet förtecknas ändringar med 

olika pennsort var för sig. Eftersom olika pennor ibland använts vid ett och samma 

textställe innebär detta att registreringar i sådana fall gjorts i olika förteckningar.  

Ändringar av censurkaraktär redovisas i två olika avsnitt; dels i Ändringar av 

censurkaraktär i första upplagan (s. 30 f.), dels i Ändringar av censurkaraktär i 

originalmanuskriptet (s. 51 f.).  

Pagina förkortas vanligen »p.» men några gånger – av tydlighetsskäl – »pag.». 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Svarta Fanor i SV. 

Första upplagan 1907 har använts som komplementtext. Någon hänsyn till andra 

upplagan 1910 har inte tagits vid etableringen, då Sg inte synes ha korrekturläst denna.  

Upplagor på svenska 

Under Sgs livstid utkom två svenska upplagor av Svarta Fanor. Originalmanuskriptet 

fungerade som tryckmanuskript till första upplagan med titeln Svarta Fanor / 

Sedeskildringar från / sekelskiftet / af / August Strindberg (U 1; 302 s.; 14 × 8,5 cm) 

som trycktes i Stockholm av Bröderna Lagerström och utkom på Björck & Börjessons 

förlag den 29 maj 1907. Sg fick och läste korrektur på romanen. I Ockulta Dagboken för 

den 16 april 1907 har Sg antecknat att han läste korrektur och samma uppgift finns i ett 

brev som han skrev till sin tyske översättare Emil Schering den 26 april. En månad 

senare, den 16 maj, skriver Sg i Ockulta Dagboken: »Läste sista korrekturet på ’Svarta 

Fanor’»; samma uppgift återkommer i En Blå Bok I (SV 65, s. 433). Ett par veckor efter 

romanens publicering uttrycker Sg i ett brev till Björck & Börjesson (den 16 juni) sitt 

missnöje med förlagets behandling av korrekturet: »I och för Blå Bokens tryckning ber 

jag få en rutinerad korrekturläsare, ty Svarta Fanor var eländig i korrektur; man 

verkställde icke författarens korr. eller vanställde man.» 

Sg hade fog för sin kritik. Frekvensen av rena läsfel i trycket är ganska hög; på flera 

ställen har text tappats bort (jfr avsnittet Ändringar i första upplagan som ej införts i 

Samlade Verk, s. 18 ff. nedan). 

På omslaget till U 1 är titeln och författarnamnet återgivna med frakturstil på grått 

papper; titeln är tryckt i svart med begynnelsebokstäverna kalligrafiskt utsmyckade och 

författarnamnet är tryckt i rött. På en opaginerad sida sist i romanen står (med versaler): 

»Denna bok är tryckt i endast / ett begränsadt antal / ex. Ny upplaga kom- / mer icke att 

/ utgifvas» (typografiskt bildar tillkännagivandet formen av en stympad triangel). Enligt 

kontraktet skulle boken utges i 2.000 ex. och ny upplaga skulle inte tryckas före 

utgången av 1913 (se SV 57, kommentaren, s. 319). Bokhandelspriset för Svarta Fanor 

var satt till 5 kronor. 
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Trots att kontraktet stipulerade att ny upplaga ej skulle tryckas före 1914 utkom en 

sådan redan 1910. Den trycktes på Göteborgs-Tryckeriet, G. Öberg, och utkom på 

Åhlén & Åkerlunds förlag i Göteborg under perioden 10–16 juli 1910 (se SV 57, 

kommentaren, s. 342 ff.). Uppgift saknas i boken om att det rör sig om andra upplagan 

av romanen. Det förefaller som om Sgs hjälpreda Gustaf Uddgren, som skötte hans 

förläggarkontakter med Åhlén & Åkerlund, även ombesörjde korrekturläsningen (brev 

från Uddgren till Sg den 12 juli 1910, KB). Denna företogs inte mot MS utan mot U 1. 

Några felläsningar och tryckfel har rättats i upplagan, men nya har tillkommit.  

Den nya upplagan sålde bra och tilltrycktes två gånger 1910 (jfr SV 57, s. 346 f.). 

Bokhandelspriset var 2 kronor. Förstaupplagans omslag har ersatts med ett nytt, 

föreställande tre svarta flaggor (ej »fanor»), och med boktiteln och författarnamnet 

tryckta i grönt mot svart botten, allt mot en bakgrund av svarta tvärstreck mot vit botten 

som går över omslagssidans hela bredd (se titelplanschen i SV 57). 

Förhandspublicerade avsnitt i Svarta Fanor 

Tre texter i Svarta Fanor hade redan publicerats då romanen utgavs 1907. Två av dem 

(1 och 2 nedan) utgjordes av s.k. fugor (se SV 57, kommentaren, s. 235).  

1) Greve Max’ monolog om minnets otillförlitlighet (texten kap. 10, s. 96, rad 28–

s. 102, rad 19; MS pp. 156–168) publicerades i kalendern Nornan 1905 (tryckt 1904) 

under rubriken »Ur / Fugor med Preludier. / Af / August Strindberg» (jfr SV 57, 

kommentaren, s. 238). 

2) Greve Max’ monolog »Materien som levande väsen» (texten kap. 13, s. 140,  

rad 13–s. 147, rad 15; MS pp. 246–258) infördes i skämttidningen Strix’ julnummer 

1904 under rubriken »UR / FUGOR / MED / PRELUDIER». Författarens namn är 

infört efter texten. Uppsatsen är försedd med två vinjetter av signaturen »HN» 

(konstnären Hilding Nyman). (Jfr SV 57, kommentaren, s. 239 f.). 

3) Skildringen av Jennys och hennes söners julaftonsmiddag hos Hanna Paj (texten 

kap. 14, s. 162, rad 21–s. 170, rad 10; MS p. 291, rad 7–p. 305, rad 20) publicerades i 

Strix’ julnummer 1905. Hanna Paj har döpts om till Hanna Lindgren. Skildringen bär 

rubriken »EN JULAFTON [FRAGMENT]» och har försetts med vinjetter tecknade av 

signaturen »AF» (konstnären Anders Forsberg). Författarens namn anges efter texten.  
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Före texten står en kort introduktion, vilken inte återfinns i romanen: 

 Mellan makarna uppstod en explikation, åtföljd af en explosion; herrn gick ut för att 

taga nästa tåg, men frun gick till telefon för att få upp Hanna Lindgren, väninnan, som 

bildat damernas skyddsförening, och hvilken hade till lifsuppgift att befria gifta 

slafvinnor från deras slafvar. 

 Resultatet af telefonen blef, att fru Jenny packade en nattsäck, och med sina två söner 

jämte hynda gaf sig af att jula hos väninnan. 

De förhandspublicerade texterna i Nornan och Strix överensstämmer väl med MS. 

Det avsnitt i romanen som innehåller Greve Max’ monolog om minnets otillförlitlighet 

korrekturlästes av Sg (se SV 57, kommentaren, s. 238).  

Nedan registreras skillnader mellan MS och tryck. Sid- och radhänvisningar ges till 

SV. Först anges formen i MS, därefter återges texten i trycket.  

Greve Max’ monolog om minnets otillförlitlighet 

  97:31 (Kanske jag misstar mig!) Jag har / (Kanske jag misstar mig!) Se nedan! [nytt 

stycke] Jag har  

  97:34  intressangt / intressant  

  99:  7 intressangt / intressant  

  99:13 Oftast / Ofta  

100:  7 intressangt / intressant  

100:12 först / först  

101:  2 storsångare / stor sångare  

 Materien som levande väsen 

140:19 växlar så hastigt med / växlar så hastigt om med [i MS har ursprungligen stått 

»växlar så hastigt om med», men »om» har strukits, möjligen beroende på att 

ett »om» finns i raden under; det kan betyda att Sg läste och rättade i denna 

fuga i manuskriptet efter det han återfått detta från Albert Engström när 

sättningen var klar av fugan i Strix 1904 (jfr SV 57, kommentaren, s. 240)] 

141:  5 samtalat vid under natten / samtalat med under natten  
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141:13 underrättelsen / underrättelser  

141:34 tränger en ut; det / tränger en; det  

142:15 det är treenighetens / det är en treenighetens [i MS har ursprungligen stått 

»det är en treenighetens» men »en» har strukits (jfr ovan s. 140:18)] 

144:13 I sig sjelft / I sig själv  

145:  8 för lite vatten / för litet vatten  

145:14 vaka / valsa  

145:19 Rosen [---] han [---] han / Rosen [---] hon [---] hon 

145:29 Växten [---] han [---] han [---] han / Växten [---] hon [---] hon [---] hon 

145:30 Mat synes han / Mat synes hon  

146:17 lyftade upp / lyfte upp  

En julafton [Fragment] 

165:2 och med tårad röst / och utbrast med tårad röst  

165:14 Äh / A  

168:16 minsann / minnsann  
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Upplagor på främmande språk 

Svarta Fanor utkom i Danmark 1908 under titeln »Sorte Faner. Livsbilleder fra 

Aarhundredskiftet» i Richard Jahn-Nielsens översättning (enl. Svensk 

Bokhandelstidning nr 4, 1908). 

I Tyskland hade Sgs översättare Emil Schering försökt få romanen förlagd redan i 

början av 1905, men utan framgång (SV 57, kommentaren, s. 316). Den tyska 

översättning han verkställt kom 1908 under titeln »Schwarze Fahnen. 

Sittenschilderungen vom Jahrhundertwechsel». I denna saknas det textparti som i SV 57 

finns på s. 25, rad 9–s. 30, rad 22 (MS pp. 33 a–33 1). Detta avsnitt skulle ursprungligen 

ha ingått som en fuga i romanen Götiska Rummen som kom ut våren 1904, men hade 

uteslutits av bokens svenske förläggare. Den 12 september 1904, då den tyska 

översättningen av Götiska Rummen befann sig på korrekturstadiet, bad Sg i brev 

Schering att återinföra avsnittet på dess rätta plats, och Schering efterkom hans 

önskemål (SV 57, kommentaren, s. 244). I »Die gotischen Zimmer» finner man texten 

på s. 326, rad 3–s. 334, rad 9. 

I dok. nr 57:1 återges p. 33 a i manuskriptet till Svarta Fanor vilken innehåller första 

sidan i fugan från Götiska Rummen. Man observerar att i första raden »sexstämmig» 

ändrats till »mångstämmig». Inskottstecknet med sidangivelse överst avser 

inplaceringen i manuskriptet till »Die gotischen Zimmer».  
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Utgivarens egna ändringar 

Förteckningen upptar ändringar som utgivaren bedömt vara nödvändiga och som gjorts 

utan stöd i MS eller U 1. Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter 

MS. När formen i MS och formen i U l skiljer sig åt anges den senare inom hakparentes. 

I SV har kapitelbeteckningarna harmoniserats till »Kap. I.», »Kap. II.» etc. I MS är 

de tre första kapitlen numrerade 1–3, medan resterande kapitel har romerska siffror, IV–

XXII. I U 1 används rubrikbeteckningen »FÖRSTA KAPITLET», »ANDRA KAPITLET» 

etc., och denna rubrikbeteckning återkommer som kolumntitel överst på alla högersidor 

där nytt kapitel ej påbörjas (överst på vänstersidorna – där nytt kapitel ej påbörjas – står 

»SVARTA FANOR»). 

 

  10:18 Seelendorf / Seelendorff  

  10:31 revisor / protokollsekreterare 

  26:  1 den här mekaniska världsåskådningen / den här mekaniska verldsåskådning 

  26:23 De la Motte-Fouqué / De la Motte Fouqué 

  59:  8 Thilda / Tilda 

  85:  1 koagulerade / kogulerade [U 1: kagulerade] 

  92:  3 Thilda / Tekla [U 1: Tilda] 

101:11 bohem-genre / bohème-genre [U 1: bohême-genre]  

102:11 Ja, sådant är / – Ja, sådant är  

108:25 Frankfurter Zeitungs / Frankfurter – Zeitungs  

112:30 a fortiori / à fortiori 

113:10 male cum recitas tuum est / male cum recitas tuus est 

116:22 Arvid Falk / Arvid Falck 

130:34 Thilda K. / Tekla K. [U 1 har »Tekla R.» vilket sannolikt beror på att 

sättaren läst Sgs »K» som ett »R»] 

133:25 erotiska, intima / erotiska intima 

133:34 hopvräkande [---] vara gjort på måfå / hopvräkande [---] vara gjord på måfå 

142:18 Hemmet är ett sådant känsligt ting / Hemmet är ett sådant känslig ting 

[U 1: Hemmet är en sådan känslig ting] 

152:17 Det andra villkoret [---] är det / Det andra vilkoret [---] är den 
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159:28 min pojke, den är bra / min pojke den är bra 

204:  6 Thilda / Tekla 

207:35 hennes inflytande [---] omätligt / hennes inflytande [---] omätlig 

211:38 ditt ensamma »själv»? / ditt ensamma »sjelf?» 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

    3:  5 SEDESKILDRINGAR FRÅN SEKELSKIFTET / (Sedeskildringar från 

Sekelskiftet.) 

    7:  1 FÖRSTA KAPITLET / DET SKULLE BLI [SV: Kap. I. / Det skulle bli] // 

Kap. 1. / En Spökdiné. / Det skulle bli  

    8:  7 i rummet. / i rummet. – 

    8:15 Grefve Max skall läsa efter maten en Platonsk dialog om järtecken / dialog 

om järtecken 

    8:16 Aalesund / Ålelund 

    8:36 gripa ämnet och tala om pågående tafvelutställning, hvilken var lifsfarlig att 

röra vid. / gripa propoet och tala om pågående tafvelutställning, hvilken var 

lifsfarligt ämne. 

  16:  7 visste man hvad som / visste hvad man som 

  16:11 hon upptog / han upptog 

  26:23 Tieck, Jean Paul, De la Motte Fouqué [SV: De la Motte-Fouqué] / Tieck, De 

la Motte Fouqué  

  27:  9 Weierstrass. [nytt stycke] – Ha vi / Weierstrass. Ha vi 

  28:16 barnet / barnen 

  29:16 vérité / verité 

  29:38 regerar / regererar 

  31:  6 Thilda K. / Tekla K. 

  33:13 vattendrag. Sverige / vattendrag. [nytt stycke] Sverge 

  33:24 älskades och beundrades af Zachris / älskades af beundrades af Zachris 

  37:19 tiggde äfven pengar af husets vänner / tiggde äfven pengar af dem 

  41:16 Zachris är ju dock en människa / Zachris är en menniska 

  41:25 det nya företaget Sverige / det nya företaget Svithiod 

  46:18 Thilda K. / Tekla K 

  54:16 hängde öfver kragen / hängde ner öfver kragen 

  56:30 f ö r [SV: för] prostitutionens / för prostitutionens 
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  59:35 ett ansikte / en ansigte 

  60:18 äkta man / äkta män  

  71:  9 hvad brydde ett sådant urbota-brott den råa kvinnan / hvad brydde ett sådant 

urbota-brott för den råa qvinnan 

  77:  3 Jenny, som drefs af / Jenny, drefs af 

  86:  1 den saken / den der saken 

  92:32 veterinärvetenskap / vetrinärvetenskap 

100:  9 schweizeriidkarens / Schweizei-idkarens [SV: schweizeri-idkarens] 

100:34 for in / for ock in 

108:18 »La Revanche» / la »Revanche» 

108:32 slog ner i Brest den / slog ner i Brest i den 

124:  9 bladkuli / bladneger 

124:31 med mycken möda och besvär / med mycket besvär 

135:36 »Professor W. [---] också en skurk.» / »Professor W. [---] också en skurk. 

141:24 hans onda samvete / han onda samvete 

143:31 förklara’t / förklarat 

145:28 de se ut som / de som ut som 

154:32 både honom och andra / båda honom och andra 

158:33 mörkret i vinden var otrefligt / mörkret i vinden var otreflig 

165:  1 som om hon ämnade / som om ämnade 

177:27 noga / nogo 

182:33 Hvar är mamma, frågade han. / Hvar är mamma frågade han. 

188:12 bom! Men, vidare / bom! der stannar jag tills vidare. Men, vidare, 

196:10 svällde / svällde opp 

197:  8  då dansar vi i stället / då vi dansar vi i stället 

207:31 ädla / berömda 

207:37 enormt / enorm 

209:19 fonografens / fongrafens 

210:11 Säg »en overklig bild»! / Säg »en overklig bild!» 

218:15 man skall ha / man ha 
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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. Ändringar av 

censurkaraktär i U 1 redovisas i en särskild förteckning omedelbart efter denna. 

Stavningarna »Lögnroth» och »Lönnroth» används omväxlande i MS. I U 1 har 

»Lönnroth» ofta (men inte alltid) ändrats till »Lögnroth». SV följer variationen i MS.  

 

    7:28 bjudningar / bjudningen 

    8:18 det der! – Men / det där! Men 

    9:13 storhet. [nytt stycke] Nu / storhet. Nu  

  10:20 Seelendorf / Seelendorff 

  10:22 Seelendorf / Seelendorff 

  11:20 rustningar. – Der / rustningar. Där 

  11:24 Ja, dessa / Jo, dessa 

  11:36 cadmium- och guldplomber / cadmium och guldplomber 

  12:22 Mister Anjala var lycklig / – Mister Anjala var lycklig 

  12:37 upphört tala / upphört att tala 

  13:  3 jernlifvet. Aspasia gick / järnlifvet. [nytt stycke] Aspasia gick 

  14:  5 ordet qvickhet / ordet kvickheter 

  15:11 och skulle icke fått / och icke fått 

  15:22 Ja / Jo 

  16:21 icke / inte 

  18:28 förlåtelse. [nytt stycke] Grefve Max / förlåtelse. Grefve Max 

  19:26 Rökringen / Rökningen 

  20:18 – Hör! Här ska / Här! Här ska 

  20:24 Hör, gastade nu / Här, gastade nu 

  20:24 ute och åker / ute och åker 

  21:16 W–n’s kaffe och H–d’s brännvin / X–ns kaffe och Y–ds brännvin 

  21:19 vitsar. [nytt stycke] Nu reste sig / vitsar. Nu reste sig  

  22:  4 föredrog punschbrickan för / föredrog punschbrickan framför 

  22:28 En är namngifven! – / En är namngifven! 

  23:21 skrällande / skällande 
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  23:23 »En menniska [---] körde ut honom!» / – En människa [---] körde ut honom! 

  23:31 vände om den mot mördaren / vände den mot mördaren 

  23:37 tilltuskades / tillstukades 

  23:38 »Hvarför [---] vet ingen.» »Om Du [---] halfva konsulatsfrågan fanden …» / 

»Hvarför [---] vet ingen Om Du [---] halfva konsulatfrågan fanden …» 

  24:  4 började han hväsa / började han att hväsa 

  24:16 mellanvarande / mellanhafvande 

  24:21 och han fann / och fann 

  25:  4 andandes / andades 

  25:18 pokerspelet / pockerspelet 

  25:33 Han qvinnohatare / Han kvinnohatare 

  26:  5 Men det bevisar / Men de bevisar 

  26:  9 (4 Mose B 21:14) / (4 Mosebok 21:14) 

  26:31 luskåksmelodier / landsmålsmelodier 

  27:  1 Fyffan! / Fyfan! 

  27:  3 gått bakåt / gått bakut 

  27:10 rädda för honan / rädda för honom 

  27:13 är villfarelse! – – – / villfarelse! … 

  27:18 det skulle de ty / det skulle de – ty 

  29:  5 blague / blage 

  29:13 Bernard Lazare / Bernhard Lazare 

  29:16 blague / blage 

  30:23 Nu marscherade truppen in i Rydbergs farstu för att bänka sig till nattsupning. 

/ [saknas] 

  32:  6 denna förrädare / den förrädaren 

  32:20 var en fallfrukt / var fallfrukt 

  35:  4 till villa Albano / till villan 

  35:20 ett saltomortale / en saltomortale 

  35:25 naturaprestationer / naturprestationer 

  36:37 för han kommer väl / för att han kommer väl 

  37:17 oqvädinsord / okvädningsord 

  40:33 varnade henne – / varnade henne. 
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  42:  4 det som / hvad som 

  43:  3 nedgöringar / nedgörningen 

  43:10 korrespondens / korrespondenser 

  43:26 någongång / någon gång 

  44:29 skiljd / skild 

  44:37 (– »Nu trollar han / (»Nu trollar han 

  45:11 suto / sutto 

  46:  4 Lönnroth / Lögnroth 

  46:14 i en falsk och dum tid / i en falsk tid 

  46:20 rysliga farce / roliga farce 

  47:  5 öppenhjertigheten / öppenhjärtligheten 

  47:15 frihult / fribult 

  49:11 Lönnroths / Lögnroths 

  49:14 Lönnroth / Lögnroth 

  46:19 Mæterlinck / Materlinck 

  51:32 fingerna / fingrarna 

  52:  9 vecklade upp räkningen igen / vecklade upp räkningen 

  54:  3 prydde på bordet / prydde bordet 

  54:21 ledsagade / ledsagande 

  55:  2 säkert, oemotståndligt / säker. oemotståndlig 

  57:  6 rentut / rent ut 

  58:15 Om fem är – jag – gumma! / Om fem år – är jag – gumma! 

  59:  3  Kowalewski [SV: Kovalevsky] / Koroalewskio  

  59:22 fingerna / fingrarna 

  60:23 Han visste precis hvem han var.» / »Han visste precis hvem han var». 

  61:12 Säg inte ondt om Hanna / Säg intet ondt om Hanna 

  61:20 tillbaks / tillbaka 

  63:12 Ja han / Jo han 

  64:15 Ibland / I bland 

  64:35 suspensoar / suspensoir 

  65:  4 hufvet / huvut 

  65:  6 bad om förlåtelse hon trängde in / bad om förlåtelse för att hon trängde in 
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  65:26 qvinnosaken / kvinnofrågan 

  65:27 stor-slaget / stor – slaget 

  65:28 sir jag / ser jag 

  65:31 o-ch / o–ch 

  65:33 I-mellertid / I – mellertid 

  66:  3 arbetsamma / arbetssamma 

  66:11 Vänta lite nu / Vänta litet nu 

  67:  2 ett lite barn / ett litet barn 

  67:  5 ha för lite betalt / ha för litet betalt 

  67:18 medan mjölnarns sofver / medan mjölnarn sofver 

  67:31 väcker fiendskaper / väcker fiendskap 

  67:36 omornade / omordade 

  70:25 ofta af hämnd / oftast af hämnd 

  71:14 liäsong / liäson 

  72:25  skämdes så de icke kunde / skämdes så att de icke kunde 

  74:  5 krogar / krogen 

  74:16  njuter åt ditt verk / njuter öfver ditt verk 

  74:27 jemmspelta / jämnspelta 

  74:31 såg nu ut som en qvinna af folket / såg nu ut att vara som en kvinna af folket 

  75:  2  som efterträdt kallelserna / som efterträdde kallelserna 

  75:  9 smickrade hvarandra / smickrande hvarandra 

  75:20 suto / sutto 

  75:22 qved hon / kved han 

  75:25 försvarsystem / försvarssystem 

  75:28 Din ungdom, hvar satt den? / Din ungdom, hvar har du den? 

  75:38 röfvartåg hos bekanta familjer / röfvartåg i bekanta familjer 

  75:38 gentlemen / gentlemän 

  76:  6 andra. [nytt stycke] Pojkarne voro/ andra. Pojkarne voro 

  76:23 upptäckt denna reträtt / upptäckte denna reträtt 

  76:27 aftnarne / aftonarne 

  76:33 olidlig / omistlig 

  79:  9 släda / släde 
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  79:14 slädan / släden 

  80:29 Pass nu på skall / Pass nu skall 

  80:35 Lönnroth / Lögnroth 

  81:  1 Lönnroth / Lögnroth 

  81:  3 Lönnroth / Lögnroth 

  81:  4 derför att han är lögnare / därför är han lögnare 

  81:14 Lönnroth / Lögnroth 

  81:17 böjas under Zachris, genom hans Zachris / böjas under Zachris 

  81:21 Lönnroth / Lögnroth 

  81:24 Lönnroth / Lögnroth 

  81:28 Lönnroth / Lögnroth 

  81:33 Lönnroth / Lögnroth 

  82:  9 vankade gamla trånga gator / vankade genom gamla trånga gator 

  82:10 erinrade sin ungdom / erinrade sig sin ungdom 

  82:14 Storkyrkbrinken / Storkyrkobrinken 

  82:20 skyltarm / skyltram 

  83:  9 månars / månaders 

  82:26 fingerna / fingrarna 

  83:21 Lönnroth / Lögnroth 

  83:28 Lönnroth / Lögnroth 

  83:31 Lönnroth / Lögnroth 

  84:  7 då hon refuserat Dig / då denna refuserat dig 

  85:  5 Ja, jag / Jo, jag 

  85.25 han hade glömt / hade glömt 

  86:  2 samhällslager / samhällslagar 

  86:  2 der Du inte tror / där du intet tror 

  86:13 binda. / binda – 

  87:26 jag kan lugna Dig / jag skall lugna dig 

  87:27 flitiga i skolan – / flitiga i skolan. 

  87:27 väl klädda / välklädda 

  88:26 funderade hon på blixtsnabbt / funderade hon blixtsnabbt på 

  88:35 redo försvara uselheten / redo att försvara uselheten 
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  89:  4 hafversoppan / hafresoppan 

  89:  9 den svarta engelens / den svarta ängelns 

  90:32 som visst är ny – – – / som visst är ny … 

  91:  5 Säger Du att Jag icke är man / Säger du att jag icke är en man 

  91:  9 Der är full bevisning / Det är full bevisning 

  92:13 – Och vår vän revisorn? / [saknas] 

  92:19 och gå under / att gå under 

  93:13 den samma / densamma 

  93:20 verandor / verandan 

  93:30 kappa / kåpa 

  93:30 och en blåsbälg / med blåsbälg 

  94:  3 bomullstafter / bomullstoffer 

  94:18 ensamna / ensamma 

  95:28 skulle dö / skall dö 

  97:17 Plötsligen / Plötsligt 

  97:18 fogelbohistoria / fågelhistoria 

  97:28 som han nu skämdes för / som han skämdes för 

  97:38 berättade den för / berättat den för 

  98:15 skulle ha tillgått så / skall ha tillgått så 

  98:35 så varit inne / varit så inne 

  98:38 att det här / och det här 

  99:16 talas om honom att jag började föreställa mig honom som jag aldrig sett / 

talas om honom som jag aldrig sett 

100:  9 ungdomsvän / vän 

100:35 är ju / är 

101:  2 storsångare / stor sångare 

101:35 oaktadt / fastän 

101:35 att han betalat / om han betalat 

102:11 Ja, sådant är / – Ja, sådant är 

102:23 nemligen / vanligen 

102:32 menniskornas / människors 

103:  3 krympa ihop, torka framför / krympa ihop, framför 
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103:18 presentades / presenterades 

103:23  i fall / ifall 

104:  6 Som Ni minns / Som vi minns 

104:  9 längre ner / längre ned 

105:  1  religion är Anschluss / religionen är Anschluss 

105:25 med tänkandet / med tänkande 

106:  1 dialog Om Järtecken / dialog »Om Järtecken» 

106:  8  några underverk / något underverk 

106:12  alla naturlagarna / alla naturlagar 

108:19  tillsamman / tillsammans 

108:37 Du vet ju att / Du vet att 

109:37 fantasi är ju / fantasien är ju 

110:24 fingrarna / fingerna 

110:26 Curie tror att / Curie tror på att 

111:19 verkligheter / verkligheten 

111:27 fantasier? Hvad vill det säga: att tro på sina fantasier? – Att tro på deras 

verklighet. / fantasier? – Att tro på deras verklighet  

112:  5  fantasier om den, eller trott på våra fantasier om den, … nu satt vi / fantasier 

om den … nu satt vi  

113:  6 spåkärnger / spåkäringar 

113:10 borde stå för / borde få stå för 

113:30 det vänder / det vändes 

114:  3 Johannis uppenbarelse / Johannes uppenbarelse 

117:16 han det. [nytt stycke] Han / han det. Han 

118:36 Vänta lite / Vänta litet 

119:  7 Han stack åt honom en sedel. / [saknas] 

120:19 skulle / ska 

121:16 Jennys beteende. Sonen / Jennys beteende. [nytt stycke] Sonen 

122:29 svarade hon: – Det får Du / svarade hon: det får du 

124:23 afväpnad / oväpnad 

126:15 (Der ha vi en notis!) / (Där ha vi en notis). 

126:27 dyra korrespondens / dyrbara korrespondens 
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127:23 Ja, man är rädd / Ja, men man är rädd 

128:12 luktade så godt mat / luktade så god mat 

128:14 afleda. [nytt stycke] Han tittade / afleda. Han tittade 

128:21 sammangyttringar / sammangyttring 

128:27 trädt in / bröt in 

128:36 gått igenom kuren / gått igenom kursen 

129:  3 Revisor K / Revisor R. 

129:  4 Koss-i-Jissu-namn! / Kors-i Jissu-namn! 

129:35 kom tillbaks / kom tillbaka  

130:17 spöken – allt / spöken, allt 

130:20  elakhet / slughet 

131:21 Jaså, jaså / Jasså, jasså 

132:22 oträngdt mål / strängt mål  

133:  5 då kan / så kan 

133:  9 men den är / men det är 

133:20 så fins der / så finns det 

133:32 »emot naturen» / »mot naturen» 

134:10 dag ut dag in / dag ut och dag in 

134:14 är »rädd» / »är rädd» 

134:38 2 : 3 = 3 : (2 + 3) / 2 : 2 = 3 : (2 + 3) 

135:17 för vara lögnare / för att vara lögnare 

135:38 undersåter, som / undersåtar, samt 

136:23 sedan betalning skett / sedan betalningen skett 

136:35 direkt från Paris / direkt ifrån Paris 

136:37 nu förtiden / nu för tiden 

137:  6 Det är l’art / Der är l’art 

137:  7 Du skulle se / du skulle sett 

137:38 medbrottslig / medbrottsling 

139:  8 läres / läses 

141:22 utan dock att ha begått / dock utan att ha begått 

141:29 Syndoffret / syndaoffret  

143:  9 slår det slagen / slår det slaget  
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143:33 psykisk kraft / fysisk kraft 

144:  1 fiolinister / fiolister 

144:32 valnötsskal / valnötskal 

145:18 men repa sig / men de repa sig 

145:19 Rosen [---] han [---] han / Rosen [---] hon [---] hon 

145:32 disk. [nytt stycke] En Aspidistra / disk. En Aspidistra 

146:17 lyftade / lyfte 

147:30 diatrib / diatril 

148:  6 kristalliserade / kristalliserande 

149:  8 embetsrummet / arbetsrummet 

149:18 fosforescerande / fosforeserande 

149:23 tror jag på anden, alltså på andar / tror jag på anden, alltså andar 

149:31 efter som Du tror / eftersom du tror 

150:  3 – De strömmarna känna vi inte! / De strömmarne känna vi inte! 

150:23 man skall »lägga ihop» också, annars / man skall »lägga ihop», annars 

151:23 osalighetstillstånd / orolighetstillstånd 

151:37 det är religion / det är religionen 

153:18 tryckte han denna sin prägel / tryckte han sin prägel 

153:20 Bordssamtalet / Bordsamtalet 

154:17 eljes / eljest 

157:36 inne i rummet – Hvarför / inne i rummet. Hvarför 

158:15 rötter / rotter 

159:35 förstås; En dag [SV: förstås. En dag] / förstås. [nytt stycke] En dag  

160:15 honom. – Att / honom. Att 

160:18 hvarför icke? – hämnas! / hvarför icke? hämnas! 

160:25 sackade af / saktade af 

160:27 tom i hufvet / tom i hufvut 

161:  8 vattenledningskranen / vattenledningskran 

161:27 att sofva. När han / sofva. [nytt stycke] När han  

161:32 måste först sofva / måste sova 

161:34 sin frihet. Dagen blef / sin frihet. [nytt stycke] Dagen blef  

162:16 gällde bara ha tålamod / gällde bara att ha tålamod 
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162:19 något. Ingen / något. [nytt stycke] Ingen  

162:30 genomsökte / genomsökt 

163:  3 liggsoffor / liggsoffan 

163:14 sutit / suttit 

164:  1 stöflor / stöflar 

159:17 en bog / en bog 

164:34 hundens naturalhistoria / hundarnes naturalhistoria 

165:14 Äh, hvad / Åh, hvad 

168:  9 Hm! / Hur! 

168:25 med godo, så gick det / med godo, gick det 

169:  3 buljongsben / buljongben 

169:14 puk-skrall / puk-skräll 

169:38 men Jenny – aldrig till honom / men Jenny aldrig till honom 

171:  8 med Hæckels monism / enligt Hæckels monism 

173:  6 ini säden / in i säden 

173:15 den fogeln som snarpade / den fågel som snarpade 

175:30 Vaktlarnes tåg / vaktarnes tåg 

176:10 bo’t / boe’t 

176:12 Jo, det / Ja, det 

176:16 alltefter / allt efter 

176:36 för stor för t.ex. / för stor t.ex. för 

177:14 inpå våra dagar / in på våra dagar 

177:35 Platon / Plato 

180:11 aktningslöst sätt att vara / aktningslöst sätt att svara 

180:18 apotheosen / apothesen 

180:24 vållat. [nytt stycke] Att söka / vållat. Att söka 

180:32 bodde i ett pensionat / bodde i pensionat 

181:  5 vi var der en half dag / vi var en half dag 

181:  7 Ja, di rök ihop / Jo, di rök ihop 

181:28 inträda / intränga 

181:36 Lönnroth / Lögnroth 

182:  8 i våra upplysta tider / i dessa upplysta tider 
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182:13 Kan Du inte / Kan du icke 

182:14 Lönnroth / Lögnroth 

182:18 Lönnroth / Lögnroth 

183:  6 sin gamla fulhet – / sin gamla fulhet. 

183:21 gå på krogen / gå upp på krogen 

184:  3 fastän / fast 

184:25 sällskap. [nytt stycke] Hon blef / sällskap. Hon blef 

184:34 skref sitt testamente / skref testamente 

185:14 mätt / trött 

186:  2 tålige i hoppet / tåliga i hoppet 

186:11 de tålige för fege / de tåliga för fege 

187:  3 – Monist-teorin / Monist-teorin 

187:16 Lavoisier / Laovisier 

187:20 i stället för att experimentera / i stället för experimentera 

188:25 middag! – / middag! 

189:  2 Att han liksom fått afsked glömde han för smärtan / Att han liksom fått 

afsked kom honom att glömma smärtan 

190:20  eljes / eljest 

190:37 oppe / uppe 

191:34 förstod han nu som så / förstod han som så 

192:  9 om bord / ombord 

192:24 hatade dem som han hatat / hatade dem som hatat 

193:10  smedslära / smedlära 

193:11 Fyffan / Fyfan 

193:16  krogar / krogen 

194:  8  Och så vidare / Också vidare 

194:17 våldtägt / våldtäckt 

194:22  Lönnroth / Lögnroth 

194:25 Lönnroth / Lögnroth 

194:26  landsortsprofeten / landsprofeten 

194:26 yrande glad / yrande och glad 

194:27  Lönnroth / Lögnroth 
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194:30  Lönnroth / Lögnroth 

195:  9  Lönnroth / Lögnroth 

195:29  inbetaladt / inbetaldt 

195:34 Konglig / Kunglig 

195:34  godkännt valutorna – / godkännt valutorna. 

196:  3 Konglig / Kungl. 

196:37 då han hörde sin fiende malträterad / då han hörde att en af hans fiender 

blifvit malträterad 

197:  6 säga så. – – – / säga så  

197:19 tillbords / till bords 

197:26 leva längre / leva länge 

199:  2 laboratoriet: [nytt stycke] – Fysikalisk / laboratoriet: – Fysikalisk  

199:18 i dess i vatten lösliga form / i dess i vattenlösliga form 

199:32 enl. Berzelius / enligt Berzelius 

201:  1 snarka / snarkade 

201:14 tallarne. Det var / tallarne. [nytt stycke] Det var  

201:20 ny. Tänken / ny. [nytt stycke] Tänken  

202:17 Hans! Hvad säger Kilo? / Hans! [nytt stycke] Hvad säger Kilo? 

203:18 modfärgen / modefärgen 

203:25 taga tillbaks / taga till baks 

203:38 bergbranten / bergsbranten 

206:14 qvidanden / kvidande 

206:20 eftermiddagen. [nytt stycke] Sorgen / eftermiddagen. Sorgen 

207:  7 trampa ner dem. – / trampa ner dem. 

207:27 referatet / referat 

207:28 sista sjukdomen … » / sista sjukdomen …–» 

209:21 tapeten-membranen / tapeten = membranen 

209:22 temperatur- eller fuktighetsförhållanden / temperatur = eller 

fuktighetsförhållanden 

209:27 inte / icke 

210:  8 Om ni / Om vi 

210:21 veta vi säkert / veta vi då säkert 
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210:23 han derför / har därför 

211:29 Om / Om 

212:38 osynliga gjorda / osynliggjorda 

213:  3 emanerande / emanerade 

213:35 arméns och generalernas vän / arméens och generalens vän 

214:25 verldsborgare / världsmedborgare 

214:33 lokträn / lökträn 

215: 6 jagar nu af / jagar nu på 

216:12 anat / emotsett 

216:13 oförsegladt / försegladt 

217:  6 känslan ha varit / känslan att ha varit 

217:17 intresset vid lifvet / intresset för lifvet 

218:  1 inte lärt på. – – – / icke lärt på . – – – 

Ändringar av censurkaraktär i första upplagan  

Ändringar av censurkaraktär har gjorts av Sg redan i MS; se förteckningen över dessa 

ändringar nedan s. 52 f. Här redovisas samtliga ändringar i U 1 som har bedömts ha mer 

eller mindre påtaglig censurkaraktär och som därför har avvisats i SV (alla ingrepp i U 1

som bedömts vara förläggar- eller författarcensur har avvisats vid etableringen, se 

SV 57, kommentaren, s. 319 ff.).  

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

 

  11:  4 han är buger / han är sådan  

  21:16 W–n’s kaffe och H–d’s brännvin / X–ns kaffe och Y–ds brännvin [i MS har 

antagligen »W–ns kaffe och H–ds brännvin» strukits med den löpande textens 

bläck och ersatts av »W–n’s kaffe och H–d’s brännvin»; ändring har sedan 

skett mellan manus och tryck] 

  49:34 ett rep skulle Ni förtjena; Långholmen kan icke rymma Er allihop, och 

fångarne skulle skämmas för Ert sällskap, Ni som förfalskat / ett rep skulle ni 

förtjäna; ni som förfalskat [att text utelämnats i U 1 beror sannolikt på 

censur, men det kan inte helt uteslutas att sättaren »tappat» text] 
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  77:  9 De anställde då i nattens tystnad sådana lekar som omtalas i hexprocessernas 

protokoll / [saknas]  

119:22 Han hade en son med ett dödt as, en incubus … / [saknas]  

123:13 en äkta man hvars hustru födde en h–unge / en äkta man hvars hustru födde 

ett barn som ej var hans. [det bör observeras att U 1 på s. 125 (SV 57, s. 91) 

har både »h–unge» och »h–a»] 

123:30 Han tog upp tidningen och konstaterade att det stod der. Men nu föll en annan 

annons honom i ögonen. – Den person som den 27e Augusti 1893 … Nu blef 

han rädd. Denna datum, detta år! Fans det då någon lefvande som kände hans 

djupaste hemlighet; en handling han begått utan vittnen? Men det står ju der 

tryckt? Hvad har det med min morfin att göra? Helvetiska slumpar! / [saknas]  

139:  4 Lille Paul / Lille Saul [»Paul» alluderar på Sgs författarkollega Adolf Paul, 

med vilken han återupptog kontakten i januari 1907 (jfr Adolf Paul, Min 

Strindbergsbok, 1930, s. 178 ff.); detta kan ha föranlett honom att kamouflera 

namnet i TR] 

139: 6 lille Paul / lille Saul [se ovan 139:4] 

196:35 Hanna / Ada [romanens Hanna Paj har som förebild Ellen Key, och »Hanna» 

förekommer här i ett mycket nedsättande sammanhang (besiktning hos 

polisen); när Börjesson senare ville stryka en uppsats i En Blå Bok III 

vägrade Sg med motiveringen att uppsatsen »går direkt mot ’Keyan’ och 

hennes besigtning» (se SV 57, kommentaren, s. 301)] 

196:38 Hanna / Ada [se ovan 196:35] 

204: 3 mördaren Zachris håller riddarvakt vid den mördades kista … / Zachris håller 

riddarvakt vid kistan …  
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Svarta Fanor, som låg färdigt i slutet av 1904, refuserades av 

tre svenska bokförlag vid årsskiftet 1904/1905 och utlånades till Sgs tyske översättare 

Emil Schering och Sgs vänner Gustaf Janson och Albert Engström (jfr SV 57, 

kommentaren, s. 318) innan det i januari 1907 insändes till Björck & Börjessons förlag, 

där det antogs för tryckning. Sg avyttrade senare – förmodligen vid årsskiftet 1907/08 – 

manuskriptet till Börjesson (se Eklunds kommentar i Brev 16, s. 139). Denne träffade 

30 september 1916 avtal med Nordiska Museets Strindbergsarkiv om försäljning av ett 

antal Strindbergsmanuskript, däribland manuskriptet till Svarta Fanor, och köpet 

avslutades 28 april 1917. Sedan 1922 är Nordiska museets Strindbergsarkiv deponerat i 

KB.  

Manuskriptet till Svarta Fanor har signum: SgA: Börjesson 10, I–II. Det är numera 

inbundet i två band som förvaras i var sitt fodrat skjutfodral. Denna förvaringsform 

erhöll MS 1978, då det renoverades på KB:s bokvårdsavdelning; 

»boklagningsprotokollet», som i kopia förvaras i det första bandet, återges i 

dok. nr 57:2. Följande beskrivning av manuskriptets ursprungliga utseende bygger 

huvudsakligen på detta protokoll.  

MS är skrivet på lösa blad i halv folio (Lessebo Bikupa nr 2, 22–22,5 × 18,5 cm; 

vattenstämpel 1901 med undantag för ett blad, p. 315, som bär årtalet 1903). Sg har 

erhållit detta format genom att skära av hela folioark. Börjesson hade låtit binda in 

manuskriptet i ett svart lärftband med rött titelfält på ryggen. Manuskriptbladen hade i 

denna inbindning hängts ut på falsar av styvt papper vilka tillsammans med bindemedlet 

började fungera som knivar, så att förordets blad »e» avskurits med obetydlig 

textförlust. Att Sg vänt råkanten uppåt på de skurna bladen, så att dessa kommit på fel 

ledd, har sannolikt också medverkat till att Börjessons band började falla sönder. På 

KB:s bokvårdsavdelning företogs 1978 en omhäftning varvid varje blad hängdes ut på 

japanpapper av tillräcklig bredd för att tillåta dels en bred fals så att uppslaget blev 

plant, dels vikning till ett falsveck i vilket ny häftning gjordes i två band. Det första 

bandet bär på ryggen beteckningen: »AUGUST / STRINDBERG / – / SVARTA 

FANOR / Förord / Kap I–XI» och det andra bandet: »AUGUST / STRINDBERG / – / 

SVARTA FANOR / KAP: XII–XXII». Titelfältet från Börjessons band har monterats 
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på det ena skjutfodralet – texten lyder: »AUGUST STRINDBERG / – / SVARTA 

FANOR / – / – TILLHÖR KARL BÖRJESSON».  

MS är i gott skick. Utöver den ovan omtalade obetydliga skadan på förordets pag. e 

kan nämnas en reva i nedre högra delen av titelbladet. Mörka fingeravtryck och 

tryckeritekniska noteringar vittnar om att det använts vid sättningen 1907. 

Sgs titelblad till Svarta Fanor har texten »August Strindberg. / * / Svarta Fanor. / 

(Sedeskildringar från Sekelskiftet.) / * » placerad på sidans övre hälft. Detta blad har 

vid inbindningen insatts före förordet och har försetts med blyertsanteckningen »a.2» i 

övre högra hörnet. Det följs av förordets titelblad, som har blyertsbeteckningen »a.1» på 

motsvarande plats. Dessa anvisningar, som bör vara avsedda för bokbindaren, kan 

innebära att titelbladet till förordet var avsett att inleda det första bandet av MS men att 

omkastning skett. (En kopia av blad »a.2» har insatts först i det andra bandet av MS. 

Detta har rimligen skett vid KB:s ombindning av MS 1978.) Omedelbart före själva 

romantexten har ett nytt titelblad av Sg med texten »August Strindberg. / * / Svarta 

Fanor.» insatts. Det är paginerat med bokstaven »l» (dvs. en fortsättning på förordets 

paginering h–k, jfr nedan s. 72) och »Svarta Fanor» är understruket med en våglinje. 

MS är av Sg paginerat 1–396. Sidantalet är emellertid högre. De ursprungliga 

kapitlen 1 och 2 har senare av Sg uppdelats i fem kapitel. Sg har dolt skarvarna genom 

att klippa av de blad där nytt kapitel börjar i två delar och klistra upp dem på nya blad. 

Härigenom har tre nya sidor tillkommit, betecknade 16 b, 47 b och 58 b.  

I det nya kapitlet 2 har efter p. 33 inlagts ett avsnitt om 12 blad med text på ena sidan 

paginerade med de gemena bokstäverna a–l (på den första sidan anges »(33 forts) a2)»; 

den upphöjda 2:an efter a:et förekommer endast på denna sida och återges 

fortsättningsvis ej i denna kommentar). Pagineringen har, troligen av Börjesson, 

dubblerats med blyerts 33 a–33 h och på följande fyra sidor endast 33. Bladen har från 

början ingått i MS till Götiska Rummen (på de åtta första sidorna, pp. 33 a–33 h, finns 

inskottstecken med sidangivelsen 433 noterat med rödpenna vilket sedan strukits med 

blyerts; i manuskriptet till Götiska Rummen [KB] finns på p. 433 motsvarande 

inskottstecken och texten »Inskjutning»). 

Två blad är paginerade 174 men detta kompenseras av att p. 175 är överhoppad (5:an 

i 175 har ändrats till en 6:a). P. 207 är överhoppad. Pp. 250 och 251 är dubblerade 

(pagineringen är 250 a, 250 b, 251 a och 251 b).  
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Texten i MS är skriven på ena sidan av bladen, men på p. 321 och p. 376 finns 

inskottstecken som avser text som placerats på baksidorna av p. 320 och p. 375. 

Förutom de två titelbladen omfattar således MS 412 blad och sammanlagt 414 textsidor.  

Texten i MS är skriven med bläck. Från och med kapitel VI använder Sg i regel ett 

rödbrunt bläck som även använts för ändringar i kapitel I–V. Även blyerts har kommit 

till användning och i enstaka fall blåpenna och rödpenna. Pagineringen har gjorts med 

bläck med undantag för de blad som upptar de sex första av de sammanlagt nio 

fugorna. Dessa sex fugor har paginerats med blyertspenna varvid samtidigt tidigare 

individuella pagineringar strukits med blyerts (gäller pp. 156–168 [p. 166 har paginerats 

med blåpenna], som tidigare paginerats b 1–b 13; pp. 177–192, tidigare h 1–h 16; 

pp. 230–243, tidigare i 1–i 14; pp. 246–258, tidigare 1–15; pp. 260–271, tidigare C 1–

C 12; och pp. 310–320, tidigare 6 a–6 k; se SV 57, kommentaren, sp. 235–244). 

Ompagineringarna indikerar att dessa avsnitt författats tidigare och att de tillhört ett 

manus som varit paginerat med hjälp av bokstavsbeteckningarna [a]–i (eller längre i 

alfabetet); de tre sista fugorna i Svarta Fanor (nr 7–9) som saknar individuell 

paginering bör ha tillkommit i samband med författandet av den löpande texten (jfr 

SV 57, kommentaren, s. 237 f.).  

MS utgör sålunda en kombination av manuskripten till två arbeten som Sg 

ursprungligen hade tänkt ge ut under skilda titlar och dessutom en del av ett manuskript 

till en tredje bok, nämligen fugan ur Götiska Rummen vilken alltså har införlivats med 

Svarta Fanor så sent att den paginerats 33 a–1. Beträffande p. 33 g i denna fuga kan 

nämnas att Sg har klippt bort nedre hälften av manuskriptbladet; fragmentariska 

textrester längst ner indikerar att Sg avlägsnat minst en textrad. Den återstående övre 

delen av manuskriptbladet har sedan klistrats fast på ett nytt blad. Den fjärde av 

fugorna, »Materien som lefvande väsen», har en överstruken rubrik »Ur / Fugor med 

Preludier» (MS, p. 246; se dok. nr 57:3) jämte författarens underskrift (MS, p. 258). En 

anvisning om stilgrad (»Borgis») vittnar om att MS till denna fuga har använts för 

sättning av texten i Strix 1904.  
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Markeringar i originalmanuskriptet 

Nedan förtecknas understrykningar, förstreckningar och andra markeringar som gjorts i 

MS med blåpenna, rödpenna och blyertspenna. Om man bortser från olika 

inskottstecken bedöms de registrerade markeringarna vara gjorda av annan hand än Sgs. 

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

Markeringar med blåpenna 

Ett inskottstecken på p. 176 som utmärker var fugan »Om Järtecken» skall inplaceras 

torde ha gjorts av Sg. 

Markeringar med rödpenna 

Understrykningar av enskilda ord. I MS förekommer åtskilliga understrykningar med 

rödpenna av ord eller delar av ord och vid sidan av dessa markeringar förekommer spår 

av åtskilliga understrykningar av samma slag; dessa tycks mer eller mindre omsorgsfullt 

ha raderats ut (ibland är de mycket svåra att se; de som noteras i nedanstående 

förteckning representerar antagligen bara en mindre del av de ursprungliga 

markeringarna). Det förefaller rimligt att anta att alla dessa markeringar är gjorda av 

Emil Schering. Av ett brev från Schering till Sg den 4 februari 1905 (KB) framgår att 

han erhållit och läst MS. (Schering utgick sedan från första upplagan när han översatte 

romanen, se textvolymen, s. 318.) Flertalet av markeringarna gäller talspråkliga ord och 

vändningar som kan vålla problem för en översättare, t.ex »krachanerna» (som 

personifikation av personer) eller »Balchampagnen». Understrykningarna, som ej har 

slagit igenom i första upplagan, har avvisats i den etablerade texten. I förteckningen 

nedan har ord vars understrykning raderats mer eller mindre noggrant i MS försetts med 

fullständig understrykning.  

 

    7:  3 /     1:  6 e »ty»: krachanerna

    7:  6 /     1:10 e »och»: Balchampagnen

  12:19 /   11:20 e »ett»: yxskaftsvar

  14:11 /   15:  9 e »lite’»: Fylax

  14:17 /   15:16 e »Ordet»: fylax
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  15:  3 /   16b:  3 e »bara»: »markerat»

  15:  4 /   16b:  5 e »och»: bondfångaren

  16:  5 /   18:  1 e »ostraffat»: cinsilera

  20:24 /   25:24 e »är»: ute och åker  

  22:21 /   29:  3 e »sig sin»: halffylla

  24:23 /   32:16 e »annars»: ryker Du

  29:22 /   33i:13 e »är»: emancipissa

  37:16 /   44:26 e »ett»: »hörru»

  51:16 /   67:23 e »var»: fylax

  52:33 /   70:  6 e »lilla»: bracka

  55:30 /   76:  6 e »rykte?»: Hör på den

  59:13 /   82:20 e »att ha»: svept

  70:  5 / 101:  6 e »hem»: kladdig

  72:30 / 106:15 e »vilja»: »lefva lifvet»

  76:  8 / 113:18 e »för att»: »äckla gubben»

  96:25 / 155:  4 e »och»: »släckte ögonen»

116:33 / 198:10 e »nyss»: fnaskat efter

116:34 / 198:11 e »när det»: klickade

203:21 / 367:23 e »då»: fick på skallen 

 

Förstreckningar i marginalen. I följande fem fall förekommer förstreckningar (med 

enkelt streck) i vänstermarginalen i MS. Sannolikt är även dessa markeringar av 

Scherings hand; de kan ha tillkommit därför att han haft problem att tolka/översätta 

längre uttryck. 

 

  23:16 /   30:15 e »Norrmannen.»: Här ska ni höra! skrek han, ty nu var det svårt få 

syl i vädret. Här ska ni höra! 

  36:34 /   44:  2 e »blygt.» [nytt stycke]: – Och med Dig skulle jag velat ha barn, men 

inte med den här knöln! Tänk att gå och bära den här oxens unge! 

Jag skulle ha lust att dränka’n, för han kommer 
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  37:14 /   44:24 e »humo-»: rist. Vid två år kunde han svära och dricka punsch; hade 

lagt bort titlarne med far och mor, och interviuade dem alltid med ett 

»hörru». Han [»hörru» särskilt understruket] 

  68:33 / 100:  9 e »ha-»: tar dem, det vet Du, derför att de äro födda med lögn och 

bedrägeri … Det är ju odågor, ligapojkar som Du uppfostrat till 

fängelsefrön. – Jag för 

  76:  5 / 113:15 e »för andra.» [nytt stycke]: Pojkarne voro uppfostrade till 

jagthundar, och nu hetsade de sina föräldrar. När fadren var afritad i 

en skämttidning, så köptes den af pojkarne genast och bars hem för 

att »äckla gubben». [»äckla gubben» särskilt understruket] 

  34:15 /   39:21 e »taflor»: med tillskrifter, qvittenser på lika många reklamer vid 

passande tillfällen. Och kakelugnskransen var belamrad med 

fotografier af alla samtidens stora författare, både in- och utländska. 

Det var värdens infattning. Hans eget porträtt i olja måladt af den 

store X.X. [denna text – i MS utgör den fem rader – har markerats 

med dubbla streck i vänstermarginalen] 

 

Inskottstecken. Ett inskottstecken på p. 321 som motsvaras av samma tecken jämte text 

på versosidan till p. 320, och ett inskottstecken på p. 376 med motsvarighet jämte text 

på versosidan till p. 375 är rimligen gjorda av Sg. Detsamma gäller de på pp. 33 a–33 h 

skrivna inskottstecken med sidangivelsen 433, som sedan strukits över med 

blyertspenna. Det förefaller sannolikt att denna anvisning var avsedd för Emil Schering, 

vars översättning av Götiska Rummen förelåg i korrektur i september 1904. Sg bad 

Schering i brev den 12 september 1904 att införa detta textparti i översättningen (se 

textvolymen, s. 244). I manuskriptet till Götiska Rummen (KB) finns på p. 433 samma 

inskjutningstecken och texten »Inskjutning» (se ovan s. 33). 

Markeringar med blyertspenna 

På tryckeriet har sättarhakar satts in på några ställen för att markera att nytt ark påbörjas 

i U 1. Sådana tecken finns t.ex. på p. 32, rad 25; p. 60, rad 18 och p. 195, rad 21.  

Den tryckeritekniska termen »Borgis» (en stilgrad), som har införts med blyerts 

överst till vänster på p. 246, är inte skriven av Sg. Det rör sig om första sidan i Greve 
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Max’ monolog »Materien som levande väsen», det avsnitt som först trycktes i Strix’ 

julnummer 1904 (se ovan s. 11). Invid denna anteckning har tillskrivits med bläck 

»med 3» (avläsningen av ordet ’med’ är osäker). Båda anteckningarna har sedan strukits 

med blåpenna. (Dok. nr 57:3.) 

På sidorna till den fuga som ursprungligen var avsedd för Götiska Rummen har 

någon, troligen Börjesson, tillfört pagineringen »33 a»–»33 h» och på följande fyra 

sidor endast »33». 

På p. 158:10 (SV: 97:32) före »Jag» har ett inskottstecken införts avseende 

inskottstext som är skriven med bläck: »(kanske jag misstar mig!)». I kalendern Nornan, 

där denna fuga förhandspublicerades, står efter parentesen »(Kanske jag misstar mig!)» 

»Se nedan!» (se ovan s. 11), som inte har någon motsvarighet i MS. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar har gjorts i MS med bläck, blåpenna, rödpenna och blyertspenna. Om inget 

annat sägs i förteckningarna nedan bedöms ändringarna vara gjorda av Sg. 

Strykningar med bläck  
som bedöms vara gjorda vid första nedskrivandet av texten 

Nedan förtecknas Sgs strykningar med bläck som omfattar (normalt) mer än tre ord. De 

strykningar som redovisas har i regel företagits inne i raderna. Först ges sid- och 

radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS. 

 

  19:28 /   24 e »människohand.»: Örat och musslan Men äfven former ur 

organiska lifvet [strax nedanför i texten på p. 24 står (SV: 19:31): 

»ur dessa sprang sedan fram organiska former: örat, musslan, 

näsborrarne»] 

  29:  8 /   33 h e »lagutskottet?»: Det är ju tjockskalligt! / – Kan någon bevisa mig 

att 

  29:38 /   33 j e »telefon»: Den hvita mössan betyder bara att man har burgna 

föräldrar, och sånt får man icke skryta med i våra tider. [tidigare i 

texten på p. 33 g (SV: 28:28) står: »Hvita mössan betyder bara att 

man har förmögna föräldrar, och det får man inte skryta med!»] 

  30:  3 /   33 j e »mannen»: sjelf en läsefrukt af Göteborg, Svenska Akademin 

[efter »Akademin» har ytterligare ett ord överstrukits som inte kan 

tolkas med tillräcklig säkerhet] 

  31:14 /   34 e »man ha»: och döda ting fick man skildra med 

  50:23 /   66 e »endräkt»: åts och dracks tills midnattstimman kallade till tåget 

[möjligen ingår i det strukna ett kort ord eller ett par bokstäver efter 

»midnattstimman» i det strukna] 

  51:  5 /   67 e »stackarn,»: hon är sjuk [några rader tidigare står »Lovisa är 

sjuk»] 

  85:10 / 131 e »inte»: det är prat bara 
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100:37 / 165 e »skulden,»: som till den rike mannen ty [två rader under används 

uttrycket »den rike mannen»] 

103:22 / 171 e »öppnade icke hans brev;»: nämnde aldrig hans namn [avslutar 

meningen; nästa mening börjar: »Och han nämnde aldrig hans 

namn»] 

107:  8 / 179 e »vidare. –»: Du erinrar först år … Du vill ha det till att järtecken 

[efter »järtecken» kommer två svårtydda ord, möjligen »var Dig»] 

108:  2 / 181 e »senare»: Ur Vossische Zeitung som icke är nagon [några rader 

längre ner (SV: 108:8) skriver Sg: »den icke ockulte Vossische 

Zeitung»] 

109:18 / 184  e »oförklarliga.»: Att han föll der 

112:15 / 190  e »tolka»: det är tjockskallens impotens 

112.35 / 191  e »blåst.»: [efter »blåst» följer en strykning, som är så omsorgsfullt 

överrankad att den inte har gått att tolka; de första orden är 

möjligen »Det sätter» och ett ord i fortsättningen av texten 

»järtecken»] 

112:36 / 191 e »nederbörd.»: Men om åskan slår ner 

113:10 / 192 e »dumheten.»: Du ser ju hur idiotiskt – ett dumhufvuds referat öfver 

en djupsinnig bok kan vara. Male cum recitas, tuus est! Hur barockt 

kan icke ett [efter »referat» som är ett inskott ovan raden står ett ord 

som inte kunnat tolkas; efter den strukna texten fortsätter Sg: »Male 

cum recitas, tuus est! Men vi ha järtecken»] 

114:  3 / 193 e »övrigt»: – Det här är konstigt, och 

114:13 / 194 e »attraktionskraft,»: Af Kalium attraheras 39 delar till 32 Svafvel. 

Det kallas äfven [efter »äfven» följer ytterligare ett överstruket ord 

som är svårtytt; möjligen kan det stå »kaliumpermanganat»] 

117:13 / 199 e »lampskärm.»: och dernedanför hade  

126:  8 / 217 e »taga.»: der han nemligen icke ensam 

133:10 / 232 e »ty»: han lånar ännu af [ersatt av texten »i den följer han»] 

135:10 / 236 e »förståndet.»: och det utgör äfven ett bevis för hennes låga 

ståndpunkt att hon icke kan komma till sjelfmedvetande [eventuellt 
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struket på grund av att »sjelfbedrägeri» används ett par rader 

senare] 

175:36 / 316 e »inte.»: – Jag har hört någon gissa att det är 

177:20 / 320 e »tånglaken!»: När man alltså funnit att 

182:22 / 328 e »medarbetare»: utan söker ingripa i mina 

207:32 / 376 e »främmande.»: (= bekant med? Hvem vet?) 

215:18 / 389 e »fyra tusen!»: – Dekadensen i Sverge! Det va 

217:37 / 393 e »att»: rasera och röja gamla [»rasera» och »gamla» sedan 

återinfört i texten] 

218:12 / 394 e »jag!»: Glömskans frid öfver mitt stoft [meningen har strukits på 

grund av att Sg lagt till mera text; den återkommer sist i kapitlet]  

Ändringar med avvikande bläck i kapitel I–V 

Vid översyn av MS har Sg företagit ändringar i kapitel I–V med det rödbruna ljusare 

bläck som han använder i den löpande texten från och med kapitel VI. Ändringar med 

detta ljusare bläck förekommer även på flera sidor i den för Götiska Rummen avsedda 

fugan på pp. 33 a–l. Troligen har Sg infört dessa ändringar i samband med att han har 

fortsatt författandet med kapitel VI, men det är också möjligt att han företagit dem i 

samband med att romanen antogs för tryckning 1907. På flera ställen har 

»Protokollsekreterar Lageröl» och »Fru Lageröl» ändrats till »Revisor K.» resp. »Fru 

K.». Redan fr.o.m. kapitel IX och framåt utskrivs »Revisor K.» resp. »Fru K.» direkt i 

den löpande texten. Här är det således fråga om ett slags självcensur under författandets 

gång. 

Ändringarna, som registreras här nedan, har normalt accepterats i SV. Först ges sid- 

och radhänvisning till SV, därefter sid- och radhänvisning till MS. 

 

    7:  1 /     1:  3 e »Kap. 1. / En Spökdiné.»: Spökdiné’n hos Prof. Stenkåhl str 

    7:25 /     2:11 e »en»: pâte-pectoral- ä t choklad- 

    7:33 /     2:21 e »tom»: pâte-pectoraldosa ä t choklad-dosa 

    8:  2 /     2:23 e »byxfickan»: tecken för ny rad 

    8:14 /     3:14 e »Thilda»: Lageröl» ä t K. 
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    8:15 /     3:16 e »fritt.»: Grefve Max skall läsa efter maten en Platonsk str 

[strykningen har avvisats i SV eftersom texten utan denna passage 

inte skulle fungera språkligt] 

  10:  4 /     7:  1 e »mumlade»: tillsammans tillfört 

  10:  5 /     7:  3 e »begravning.» [nytt stycke]: Protokollsekreteraren Lageröl ä t 

Revisor K. 

  10:24 /     7:26 e »skrev»: upp tillfört 

  10:25 /     8:  3 e »arbetade.» [nytt stycke]: Protokollsekreteraren ä t Revisorn 

  10:36 /     8:15 e »Thilda»: Lageröl ä t K. 

  11:  1 /     8:19  e »den»: dan ä t dag 

  11:34 /   10:13 e »gäster»: kunde ä t måtte 

  12:16 /   11:16 e »höll»: ett understruket 

  12:18 /   11:19 e »detta en»: improviserad str 

  12:20 /   11:21 e »Fru»: i Hartberg har Hart ersatts med Ärt [ursprungligen har det 

stått »Hartman»] 

  12:23 /   11:24 e »Fru»: Hartberg ä t Ärtberg 

  13:  3 /   13:  2  e »gick»: nemlig kompletterat till nemligen 

  13:  9 /   13:  9 e »bredvid»: Lageröl ä t K. 

  13:10 /   13:10 e »Matematikern»: Lageröl ä t K. 

  13:12 /   13:11 e matematik.»: Lageröl ä t Herr K. 

  15:  3 /   16 b:  4 e »Thilda»: Lageröl ä t K 

  15:10 /   16 b:13 e »hade»: varit ä t bara sedan str med blyerts 

  15:25 /   17:10 e »då?» [nytt stycke]: Ett understruket 

  15:32 /   17:18 e »konversation»: med tillfört 

  16:27 /   19:  3 e »Stenkåhl,»: att ha tillfört 

  16:27 /   19:  3 e »Stenkåhl,»: sedan str 

  17:16 /   20:10 e »eller»: efter tillfört 

  19:27 /   24:  8 e »denna»: Torus ä t ring  

  20:  6 /   25:  4 e »andevärlden»: så tillfört 

  21:  8 /   26:20 e »all»: den ä t denna 

  21:  8 /   26:20 e »lort jag»: har str 

  21:14 /   27:  1 e »Nå, men»: Erkebiskop Sundberg ä t Erkebiskopen 
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  22:  3 /   28:  4 e »satte han sig»: som ä t till 

  24:11 /   32:  1 e »fruktansvärd»: igen tillfört 

  25:  8 /   33:22 e »fugans rikare» [nytt stycke]: Och så dök man in på Rydberg. 

tillfört [sedan str med blåpenna; ej etablerat i SV] 

  25:27 /   33 a:22 e »henne …» [nytt stycke]: Prat str 

  26:  5 /   33 b:16 e »Bibel och»: Hamurabis! ä t Hammurabis! 

  27:  6 /   33 d:12 e »Rosa»: Boheur ä t Bonheur 

  27:18 /   33 e:  2 e »det skulle de»: ty det var han som i Ryska tidningar hetsade 

Ryssen mot Sverge … tillfört 

  29:  8 /   33 h:18 e »lagutskottet?» [nytt stycke]: – Kan någon bevisa mig att str 

  29:11 /   33 h:22 e »och»: berättigad ä t rigtig 

  29:37 /   33 j:11 e »monarker!»: Man regererar per ång-yacht per telefon! tillfört 

  30:  3 /   33 j:18 e »den store mannen»: Viktor Rydberg tillfört [sedan str med 

blåpenna; ej etablerat i SV] 

  31:  6 /   34:  8 e »Thilda»: Lageröl ä t K. 

  31:11 /   34:16 e »kärlek till»: det tillfört 

  32:22 /   36:19 e »lögnen,»: tycktes ä t syntes 

  32:34 /   37:  9 e »sig»: in tillfört. 

  34:10 /   39:14 e »ändamål som»: alkov ä t öppen 

  34:33 /   40:17 e »mindre.»: Man fann ä t Det var 

  35:  7 /   41:  4 e »trassel;»: modren ä t hustrun 

  37:  5 /   44:13 e »men»: han ä t Zachris 

  37:  8 /   44:15 e »medlidande»: så tillfört 

  39:23 /   47:13 e »uppslagsända»: till ä t för 

  41:19 /   50:15 e »kavaljer.»: ansågs af somliga vara hennes älskare str 

  42:  2 /   51:14 e »nämligen»: efter någon tid ä t så småningom 

  42:16 /   52:  6 e »din»: tidning tillfört 

  42:23 /   52:14 e »tidningen,» ja ä t nej 

  42:34 /   52:25 e »tidning»: ja ä t nej 

  44:27 /   56:11 e »kaffehandlarnes»: förening ä t ring 

  46:  4 /   58 b:  5 e »landsortsprofeten»: Lögnroth ä t Lönnroth 

  46:  5 /   58 b:  7 e »och»: hade str 
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  46:18 /   59:11 e »Thilda»: Lageröl ä t K. 

  47:28 /   61:11 e »hördes ett»: nytt tillfört 

  48:33 /   63:  9 e »Hela»: tidningens tillfört 

  48:33 /   63:10 e »tidningens»: texten är ä t text består af 

  52:  2 /   68:22 e »utagerad,»: för tillfört 

  52:16 /   69:15 e »händer»: lades tillfört 

  52:22 /   69:21 e »Smartman»: som ä t hvilken 

Ändringar med blåpenna 

  25:  8 /   33:22 e »fugans rikare.» [nytt stycke]: Och så dök man in på Rydberg str 

  30:  2 /   33 j:15 e »Gymnasistvers»: kommatecken tillfört 

  30:  3 /   33 j:17 e »mannen»: Viktor Rydberg [ovan raden] str 

  30:22 /   33 l:  2 e »självförakt.» [nytt stycke]: Nu marscherade truppen in i Rydbergs 

farstu för att bänka sig till nattsupning. str med blåpenna men 

återinfört med rödpenna (jfr nedan s. 45) 

  31:  2 /   34:  2 e »Kap. III.»: Kap. 2. Svarta Fanor. str 

  79:38 / 121:  1 felaktig paginering 120 str 

  91:  9 / 143:  9 e »göra»: an ä t än 

  91:19 / 144:  1 e »och»: skall understruket 

106:33 / 178:18 e »1869»: i Paris tillfört 

106:33 / 178:19 e »sig»: i Paris str 

129:  4 / 223:12 e »guld»: punkt ä t frågetecken 

134:30 / 235:  7 e »fåfänga»: annat ä t Annat genom att »a» kompletterats med 

blåpenna 

140:11 / 246:  1 f »Man har gjort»: Ur Fugor med Preludier. / 1. struket med 

blåpenna bortsett från »1.» som strukits med vanligt bläck; siffran 

»1.» har sedan, med användning av samma bläck, flyttats överst till 

höger under manussidans pagineringssiffra, där den sedan strukits 

med blyertspenna 

186:  3 / 335:  3 e »sällhet»: hernere ä t härnere 
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Blåpenna har dessutom använts till kapitelrubrikerna i kapitel II–XXII och för 

paginering av p. 16 b. Kapitelrubrikerna har i flera fall kompletterats med bläckpenna. 

Ändringar med rödpenna 

  30:22 /   33 l:  2 e »självförakt.» [nytt stycke]: Nu marscherade truppen in i Rydbergs 

farstu för att bänka sig till nattsupning. str med blåpenna men 

återinfört genom understreckning med rödpenna 

  88:37 / 138:15 e »tvivel»: en punkt har ändrats till frågetecken genom 

komplettering med rödpenna 

Ändringar med blyertspenna 

Överst på p. 259 har insatts ett avskiljningstecken i form av tre asterisker eller kors med 

blyerts. Sg använder inte denna teckenkombination någon annanstans i MS, och den 

torde inte vara av hans hand. Tecknen har sannolikt haft till uppgift att utmärka var de 

till Strix utlånade manuskriptbladen skulle sättas in (jfr ovan s. 10 f.). I U 1 har tre 

asterisker satts in på textstället. SV har valt att här, liksom på andra analoga ställen där 

det uppstår skarv efter en s.k. fuga, insätta en asterisk (exempelvis e »öden.» på s. 147, 

rad 15). Bland blyertsändringarna förekommer minst 18 insatta kommatecken (det kan 

vara flera eftersom det ibland kan vara mycket svårt att avgöra om det är bläck eller 

blyerts som använts). Det är givetvis omöjligt att med säkerhet attribuera samtliga dessa 

ändringar till Sg. 

 

    7:  8 /     1:13 e »De»: stod ä t stodo 

    7:  9 /     1:14 e »tidigt»: kommatecken tillfört 

    7:13 /     1:20 e »akta sig att»: man icke sade ä t icke säga [»man» struket och i 

»sade» har »ade» ändrats till »äga»] 

    8:13 /     3:15 e »hetsa»: lilla Zachris str 

    9:  2 /     4:21 e »fram»: kommatecken tillfört 

    9:17 /     5:16 e »som man»: mäskar [»s» i »mäskar» förtydligat] 

  10:  7 /     7:  5 e »allt hvad»: son ä t hon [»s» i »son» ä t »h»] 
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  11:22 /     9:22 e »sina»: kåta ä t såta [har i SV betraktats som censur; »kåta» har 

etablerats; jfr nedan s. 53] 

  13:  9 /   13:  9 e »bredvid»: Protokollsekreterar ä t Revisor 

  13:28 /   14:11 e »efter»: pâte-pectorale ä t choklad 

  14:14 /   15:13 e »minnena»: kommatecken tillfört 

  15:10 /   16 b:13 e »hade»: varit ä t bara med det ljusare bläcket; bara har sedan 

överstrukits med blyertspenna 

  40:20 /   48:22 e »namnet i»: Samtiden ä t Samlingen [SV: »samlingen»] 

  40:35 /   49:14 e »honom»: men understruket och struket [ej etablerat i SV] 

  54:24 /   74:12 e »fördärva»: det ä t de 

  57:  6 /   78:17 e »alltihop»: Skoj bara! str 

  57:11 /   78:24 e »sorglös»: trogen tillfört 

  59:13 /   82:20 e »en»: gul tillfört 

  59:29 /   83:16 e »drev med honom,»: under det hon ä t och 

  60:  4 /   84:  7 e »Zachris»: föll ä t hade alltid fallit 

  61:26 /   87:10 e »icke»: ett spår. tillfört 

  64:18 /   91:15 e »han är»: rigtigt tillfört 

  65:  2 /   92:18 e »att»: icke tillfört 

  67:10 /   97:  6 e »ett»: nöt ä t fä 

  71:31 / 104:15 e »mannens»: synliga tillfört 

  71:34 / 104:19 e »rycka åt»: henne ä t sig 

  77:  1 / 115:16 e »utstakat som»: otillåtligt ä t tillåtligt [»o» i »otillåtligt» str] 

  77:  3 / 115:19 e »som»: drifven ä t drefs 

  78:  4 / 117:  5 e »granar,»: svarta ä t svartare 

  79:28 / 120:12 e »äpple.»: Falkenström ä t Smartman 

  81:  5 / 123:  4 e »icke»: sjelf ä t alltid 

  81:22 / 124:  2 e »gav han»: hälften ä t en tredjedel 

  83:35 / 129:  2 e »judiciella»: åtgärder ä t mått och steg 

  86:29 / 134:  9 e »byta»: de tillfört 

  86:29 / 134:  9 e »plats och»: måste tillfört 

  87:28 / 136:  2 e »men»: det tillfört 

  87:29 / 136:  3 e »frågan»: om tillfört 
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  88:  3 / 136:20 e »emot»: giftbägare ä t giftbägaren 

  90:24 / 142:  4 e »du»: kommatecken tillfört 

  91:  4 / 143:  3 e »Männens»: stående str 

  91:12 / 143:14 e »likställda»: med med ä t med 

  93:11 / 148:15 e »slutligen»: tapetmakare ä t tapetfabrik [»rik» är tillagt ovan 

raden med den löpande textens bläck] 

  94:  7 / 150:10 e »papper»: så tillfört 

  94:  8 / 150:12 e »för»: ett pris af tillfört 

  94:12 / 150:16 e »rummen»: hvilken ä t hvilka 

  94:16 / 150:21 e »tak»: var ä t befanns 

  94:16 / 150:21 e »lätt»: att tillfört 

  94:17 / 150:23 e »vanor»: kommatecken tillfört 

  95:  1 / 152:  4 e »genast»: genom »slå upp» i referensböckerna tillfört 

  97:34 / 158:13 e »att vara»: intressangt ä t intressant [strykningen av »g» 

förefaller atypisk för Sg eftersom han i regel använder stavningen 

»intressangt» både i replik och i berättarrelation; ändringen har 

avvisats vid etableringen] 

103:14 / 170:21 e »läsa»: bladet ä t tidningen om morgnarne 

103:17 / 171:  2 e »bok»: derför understruket 

103:22 / 171:22 e »slutat»: kommatecken tillfört 

104:21 / 174:  4 e »Var»: Huysman ä t Huysmans [på föregående sida (p. 173,  

rad 6) står »Huysman» kvar orättat] 

107:17 / 180:  1 e »varandra,»: och ä t hvarvid 

108:21 / 182:  3 e »luften,»: den tillfört 

108:22 / 182:  4 e »ändan av»: korridoren ä t en korridor 

109:  4 / 183:  6 e »stark»: i mattpiskning har bokstaven a kompletterats 

109:21 / 184:  6 e »logik i»: det ä t den [blyertsskriften ifylld med den löpande 

textens bläck] 

109:31 / 184:20 e »något»: finns der, eller någon ä t [med omkastningstecken] eller 

någon finns der 

110:26 / 186:18 e »men»: Madame ä t Monsieur 

110:30 / 186:23 e »som»: Madame ä t Monsieur 
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111:  3 / 187:14 e »inte»: kan ä t kunna 

112:  2 / 189:15 e »yttervärlden …»: etcetera str 

112:  2 / 189:15 e »Du»: ser ä t finner 

114:11 / 194:  5 e »vara»: rättvändt ä t omvänds 

114:12 / 194:  6 e »större ju»: större ä t mindre 

114:17 / 194:13 e »emedan»: tillsvidare tillfört 

114:17 / 194:13 e »mysterium»: kommatecken tillfört 

116:  2 / 196:16 e »fönstret och»: seg understruket 

116:  7 / 196:23 e »utanför»: kommatecken tillfört 

116:15 / 197:10 e »ögon»: kommatecken tillfört 

116:15 / 197:10 e »ögon»: och str 

116:30 / 198:  5 e »nyss på»: Svenskan ä t Svenska Teatern [»n» i »Svenskan» str] 

116:34 / 198:11 e »han»: i lösen tillfört 

118:  2 / 200:18 e »löjlig»: punkt ä t frågetecken 

119:28 / 203:22 e »äktenskapsbrott»: som ä t hvilket 

124:36 / 214:21 e »med»: ett tillfört 

125:32 / 216:18 e »Därpå»: följande ä t följde [»an» struket] 

127:  5 / 219:10 e »Axel,»: men ä t dock 

127:10 / 219:18 e »prata»: sig ä t honom 

129:  4 / 223:11 e »guld»: punkt ä t frågetecken 

136:  4 / 237:20 e »vilka»: bekråta ä t begråta 

137:29 / 240:16 e »med»: deltagande me str  

138:  1 / 241:  1 e »Om»: Andreas ä t Filip 

138:20 / 241:21 e »spjuver»: och ä t som också 

138:31 / 242:  9 e »griper»: Andreas ä t Filip 

138:33 / 242:12 e »så att»: Filip ä t Andreas 

138:35 / 242:14 e »på»: Andreas ä t Filips 

142:18 / 250:21 e »Hemmet är»: en sådan ä t ett sådant 

147:15 / 258:23 e »öden.»: August Strindberg str 

153:21 / 272:14 e »Emedan»: i ä t I [pronomenet har ändrats från gemen till versal 

på ett sätt som ej överensstämmer med Sgs vanliga teknik; se 

exempelvis »I» på pag. e i förordet till romanen] 
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153:21 / 272:14–15 e »hata oss»: citationstecken tillförda [tecknen är gjorda med en 

teknik som förefaller vara ostrindbergsk] 

153:27 / 272:21 e »altaret»: kommatecken tillfört 

155:18 / 276:15 e »tankar»: punkt ä t frågetecken 

155:19 / 276:16 e »oss»: utropstecken ä t frågetecken 

155:23 / 276:21 e »jag»: ser understruket 

156:13 / 278:17 e »tillhörde»: det folket ä t de menniskor 

156:26 / 279:12 e »Först»: kändes ä t erfor han 

157:24 / 281:  4 e »sida in»: Men tillfört 

157:24 / 281:  4 e »fann»: bara tillfört 

157:31 / 281:13 e »som»: kunde ä t förstod 

159:11 / 284:13 e »rörelse»: Med tillfört 

159:11 / 284:13 e »kroppen»: och tillfört 

159:17 / 284:19 e »icke»: genast tillfört 

159:17 / 284:20 e »legat på»: en understruket 

159:23 / 285:  4 e »hans»: lif ä t förflutna 

160:  1 / 285:21 e »syntes»: icke tillfört 

162:  6 / 290:11 e »sin»: pelskanna ä t pelskappa [före »pelskappa» finns ett struket 

ord eller del av ett ord som inte kunnat avläsas]  

163:  5 / 292:  6 e »gamla»: Maja ä t Lovisa 

163:  7 / 292:10 e »sina»: saker ä t kläder 

163:  8 / 292:11 e »på en»: ledig tillfört 

163:22 / 292:  3 e »omkring»: kommatecken tillfört 

164:23 / 294:24 e »jagade han»: den tillfört; sedan str och ä t djuret 

164:22 / 294:23 e »hunden»: kommatecken tillfört 

164:25 / 295:  4 e »Pirre för»: att tillfört 

164:27 / 295:  5 e »skadeglädje»: kommatecken tillfört 

164:37 / 295:17 e »ville nu»: rista blodsörn ä t »rista blodsörn» 

165:10 / 296:  7 e »eljes»: måste tillfört 

165:21 / 296:23 e »honom»: i tillfört 

165:22 / 296:24 e »stinker»: han! tillfört 

167:25 / 300:20 e »fanns»: ingen tillfört 
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169:32 / 304:23 e »hade»: hört tillfört 

170:  6 / 305:14 e »hon»: var ä t kände sig 

170:10 / 305:19 e »skulle»: afrunda ä t runda till 

172:  9 / 308:12 e »hade»: han ä t Revisorn 

176:13 / 317:17 e »man»: bot ä t boet 

178:33 / 322:10 e »Det är»: väl str 

180:24 / 325:  5 e »vilka man»: icke tillfört 

181:16 / 326:10 e »han»: såg ä t tänkte 

181:31 / 327:  4 e »till»: polisrefentens ä t polisreferentens 

183:  4 / 329:14 e »sitt»: hem tillfört 

183:  7 / 329:17 e »hatade han»: henne tillfört 

186:  4 / 335:  5 e »ha det»: nu understruket 

188:18 / 339:21 e »utbyte och»: bilda en tillfört 

189:  5 / 341:  5 e »burit»: detta tillfört 

189:  9 / 341:11 e »från den»: fallgrop ä t grop [»fall» struket] 

189:21 / 342:  8 e »advokat»: och tillagt 

190:27 / 344:  8 e »när»: brister ä t bristen 

191:25 / 345:24 e »övervunnit den»: kommatecken tillfört 

191:26 / 345:24 e »åtminstone»: kommatecken tillfört 

193:26 / 349:17 e »tyst»: kommatecken tillfört 

199:22 / 360:  8 e »guldet!»: hake för nytt stycke tillfört 

195:36 / 353:24 e »skulle det»: så ä t stå 

196:31 / 355:19 e »polisen»: utropstecken ä t frågetecken 

199:25 / 360:12 e »reaktionsmedel till»: kommatecken tillfört 

203:18 / 367:19 e »knep»: kommatecken tillfört 

210:26 / 380:  2 e »icke mer»: är ä t var 

211:37 / 382:11 e »två»: sjelf ä t »sjelf» [citationstecknen är gjorda med en teknik 

som förefaller vara ostrindbergsk] 

211:38 / 382:12 e »ensamma»: sjelf? ä t »sjelf?» [citationstecknen är gjorda med en 

teknik som förefaller vara ostrindbergsk] 

213:  7 / 384:19 e »Att man»: kan bli understruket 

213:  8 / 384:20 e »orsakerna»: kan göra understruket 
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216:17 / 390:20 e »brev»: hvilket ju str 

216:17 / 390:21 e »är»: mycket tillfört 

216:18 / 391:  1 e »läser»: något allvarsamt ä t orekommenderade bref 

217:37 / 393:17 e »uppgift att»: rasera str och återfört 

217:37 / 393:17 e »rasera»: och röja str 
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Ändringar av censurkaraktär i originalmanuskriptet 

I samband med att Björck & Börjesson antog Svarta Fanor för utgivning framförde 

förlagschefen Karl Börjesson i ett brev till Sg den 15 februari 1907 sin oro inför 

publiceringen: 

Undertecknad försummade att i ett föregående meddelande, uttala en önskan om smärre 

uteslutningar i 4 à 5 af kapitlen. Då såväl författare som förläggare, troligen komma att 

häftigt anfallas, kan det vara onödigt att låta några enstaka uttryck öka bitterheten, 

hvilken lätt kan slå öfver i lusten att ekonomiskt skada (Brev Börjesson–Strindberg den 

15 februari 1907, KB).  

Sg svarade den 16 februari: »Ändrar gerna, men helst i manuskript.»  

Några mer preciserade önskemål tycks Börjesson inte ha lämnat, ty den 20 februari 

utber sig Sg »ett samtal rörande ändringarne, hvilka böra ske i manuskriptet» och 

21 februari meddelar han Börjesson att »Ändringar pågå, ehuruväl man icke ändrar 

manuskript som en rock». Det är vanskligt att avgöra vilka ingrepp Sg gjorde i 

manuskriptet för att gå Börjesson till mötes. Det är möjligt att han hade gjort 

censurliknande ingrepp i manuskriptet på ett tidigare stadium. Sg hade lånat ut detta till 

flera av sina vänner, och dessa tycks ha avrått honom från att låta trycka romanen om 

han inte först reviderade texten grundligt (se ovan s. 32 och SV 57, kommentaren, 

s. 317 f.), vilket kan ha föranlett Sg att vidta ändringar. Att det hände att han återvände 

till manuskriptet under perioden 1905–06 framgår av en anteckning i Ockulta Dagboken 

18 juni 1905: »(I går afton läste jag om honom [Geijerstam] i ’Svarta Fanor’; äfven i 

förrgår afton.)»  

Ett ingrepp av censurkaraktär i MS med avvikande pennsort (blyerts) har avvisats 

vid etableringen, se nedan s. 53 (ang. censuren i Svarta Fanor se SV 57, kommentaren, 

s. 319 ff.).  
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Ändringar av censurkaraktär som införts i Samlade Verk 

Här nedan förtecknas påträffade ändringar i MS av tänkbar censurkaraktär som gjorts 

med avvikande bläck. Ändringarna som samtliga torde vara av Sgs hand har accepterats 

i SV.  

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, sedan till MS. Först anges den form i MS 

som ligger till grund för etableringen i SV, därefter MS:s ursprungliga text. 

 

  12:20 /   11:21 Ärtberg / Hartman [i »Hartman» har »man» ä t »berg» med det 

vanliga bläcket och »Hart» har ä t »Ärt» med ljusare bläck] 

  12:23 /   11:24 Ärtberg / Hartberg [ändringen gjord med det ljusare bläcket] 

  21:14 /   27:  1 Erkebiskopen / Erkebiskop Sundberg [med det ljusare bläcket har 

till »Erkebiskop» lagts »en» och »Sundberg» strukits] 

  41:19 /   50:15 e »kavaljer.»: ansågs af somliga vara hennes älskare [överstruket 

med det ljusare bläcket] 

  77:10 / 116:  7 e »protokoll.»: De lekte till exempel att de voro hundar [överstruket 

hårt med svart bläck] 

  86: 1 / 132:23 »de där herrarne» / bugrarne [ändrat med ett rödbrunt bläck, 

mörkare än det vanliga bläcket; det kan nämnas att U 1 accepterat 

»bugrarne» på s. 116  och »bugern» på s. 123 (sidangivelserna 

avser pagineringen i U 1)] 

  86:  6 / 133:  5 en – – – / en buger [ändrat med samma bläck som i föregående post; 

ordet är mycket energiskt överstruket] 

  86:10 / 133:11 hade affärer med / låg med [ändrat med samma bläck som i 

föregående post] 

En ändring av censurkaraktär som ej införts i Samlade Verk  

  11:22 /     9:22 kåta / såta [efterhandsändring med avvikande pennsort (blyerts), som 

har klar censurkaraktär och därför avvisas i SV] 
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Förarbeten 

Bland Sgs efterlämnade papper på KB, »Gröna Säcken», finns drygt 70 enheter med 

mer eller mindre säker anknytning till Svarta Fanor. Enheterna är fördelade på 

kartongerna (SgNM) 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 och 52 och utgörs av följande typer av 

förarbeten: personförteckningar, kapitelindelningar (planskisser), detaljplanerade 

kapitel, motivanteckningar, dramautkast, verkförteckningar, titelrubriker, anteckningar 

och omnämnanden.  

De centrala utkasten och anteckningarna till Svarta Fanor återfinns i kartong 7 under 

signum SgNM 7:2. En utförlig kommentar rörande förarbetena till romanens intrig och 

persongalleri har lämnats i »Tillkomst och mottagande» i SV 57, ss. 245–271, där flera 

av dem avfotograferas. I föreliggande textkritiska kommentar registreras samtliga kända 

förarbeten till romanen (inkl. förarbeten till fugorna som här har numrerats efter deras 

inbördes ordning i romanen). Flertalet av de centrala utkasten faksimileras.  

Förarbeten till fugorna 

En utförlig redogörelse för Sgs »Fugor och Preludier» lämnas i kommentaren till SV 57, 

ss. 235–244. 

Motiv som Sg tog upp i fugorna förekommer tidigt i Ockulta Dagboken. Ett exempel 

på detta har man i följande anteckning i Ockulta Dagboken den 2 juni 1898, vilken 

föregriper revisorns dialog om »Kornknarren och Göken»: »Kornknarren hördes i afton. 

Gallinula crex. [---] Uppgifves i Franska Faunan följa Vaktlarne. Men han kan hvarken 

flyga eller simma. Hur flytta då dessa millioner kornknarrar från England och 

Skandinavien enär de äro flyttfoglar och ’försvinna’ om hösten? Mirakel!» (jfr SV 57, 

s. 174 ff.). Bland förarbetena till Götiska Rummen finns på ett blad med rubriken 

»Götiska Fugor / Med Preludier och Mellanspel» (7:1,29) en förteckning över ämnen 

som skall bilda underlag för diskussioner eller betraktelser.  

Nedan registreras de förarbeten som med tillräcklig säkerhet kan knytas till fugorna i 

Svarta Fanor. 
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Fuga 1: Greve Max’ monolog om minnets otillförlitlighet 

6:2,4; folioblad Lessebo Bikupa 1902 med rubriken »Historier». I texten bl.a.: 

»Äggskalen. {Ekbohrn}». (Ossian Ekbohrn, som var tullinspektör på Sandhamn, 

tillhörde Sgs intima vänkrets sedan 1870-talet; vänskapen upphörde dock kring 1890.) 

Jfr SV 57, s. 96 ff. Även 6:2,3 och 6:2,5 upptar »Äggskalssamlaren» resp. »Äggskalen 

{Ekbohrn}». I 9:3,23 står bl.a.: »Ekborn berättade om ett fäldt träd med ett fogelbo i». 

 

9:3,23; folioblad Lessebo Bikupa med rubriken »P.M.». I texten bl.a.: »Emil Winthers 

far Novilla-egare» (jfr SV 57, s. 99 f.). Emil Winter hörde till Sgs ungdomsvänner. 

 

9:5,38; folioblad Manilla med rubriken »Själens förmåga att utplåna obehagliga 

syn-intryck». I texten bl.a.: »Ansigten som försvinna; och ansigten svåra eller omöjliga 

att reminiscera» (jfr SV 57, s. 98). 

Fuga 2: Greve Max’ dialog »Om järtecken» 

9:3,25; folioblad Lessebo Bikupa 1901 med rubriken »Järtecken» och 9:3,26 folioblad 

Lessebo Bikupa med rubriken »Järtecken» (dok. nr 57:4). På båda dessa blad har Sg 

tecknat ned uppgifter om naturkatastrofer som enligt honom förebådat märkliga 

händelser. Flera av anteckningarna har använts i fuga nr 2.  

Fuga 3: Bokhandlare Kilos monolog »Vad är sanning» 

3:21,2; fem folioblad Lessebo Bikupa 1898 paginerade 1–5 med rubrikerna »Dramer» 

på alla blad utom p. 3 som har rubriken »Äktenskapsdramer»; texten är indelad I–

XXIII. På p. 2 står under »VIII»: »Det var en gång sant, men nu är det osant. Betalt 

skulden. Bokhandlaren {Jansson} och jag». (Jfr SV 57, s. 136.) 

 

9:5,3; folioblad Manilla med rubriken »Karakterer och Scener». På bladet bl.a.: »Det 

har varit sant, men är icke längre. (= En pjes har varit antagen, men återlemnas eller 

förbjudes = Han var skyldig pengar – men har betalt, de andra ovetande.)» (Jfr SV 57, 

s. 139.) 
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9:3,22; folioblad Lessebo Bikupa 1897 utan rubrik. I texten bl.a.: »Man ljuger på sig 

sjelf: för att säga en rolighet, för att vara artig mot en annan, etc. Den andra tar det för 

kontant.» (Jfr SV 57, s. 138 f.) 

 

9:6,30; lapp Lessebo Bikupa utan rubrik. Texten börjar: »Incorrigible [ung. 

’Oemottaglig för skäl’] = Flygeln. De W. CG – / Möblemanget» (dok. nr 57:5). 

»De W.» syftar på skådespelaren Anders de Wahl och »CG» på Sgs vän fysikern 

Vilhelm Carlheim-Gyllensköld. Texten torde vara en förstudie till den två sidor långa 

dialogen mellan »Andreas» och »Filip» i SV 57, s. 136 ff. En fortsättning på dialogen 

följer på en lapp Lessebo Bikupa 9:6,31: »– Jag har ju … / – Och som man måste polera 

hvart halfår / – Jag …». »De W.» förekommer i flera förarbeten, t.ex. i 9:7,47: »Går på i 

ullstrumporna; De W.; incorrigible; hör aldrig hvad andra säger.» På 9:5,46 blad 4 har 

Sg antecknat: »Den oregerlige: De W. (Se Svarta Fanor.)» 

Fuga 4: Greve Max’ monolog »Materien som levande väsen» 

9:7,66; folioblad Lessebo Bikupa 1898 med rubriken »P.M.». Texten innehåller bl.a.: 

»klockan som inte tyckte om musik utan afbröt. Tankar om pendyler och ur» (jfr SV 57, 

s. 143). 

 

6:2,7; folioblad Manilla med rubriken »Nya Sagor». I texten bl.a.: »Aspidistran som 

stod och blommade i hemlighet på skåpet i 5 år, utan att egaren märkte det» (jfr SV 57, 

s. 145). 

Förarbeten till romanens intrig och persongalleri 

Enligt utkast 7:2,20 (dok. nr 57:6), som bär rubriken Svarta Flaggor (Sgs tidigare 

beteckning på Svarta Fanor, jfr SV 57, kommentaren, s. 232), skall romanen ha som 

ämne »Falkenströms historia om Zachris och Lönnroth», vilket på ett biografiskt plan 

kan läsas: Sgs historia om Gustaf af Geijerstam och Dagens Nyheters chefredaktör 

Fredrik Vult von Steijern. Flera utkast anknyter till detta motiv; se nedan: 7:1,4; 7:2,1; 

7:2,18; 7:2,25 och 9:7,57. 
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Anteckningar angående Zachris förebild Gustaf af Geijerstam och hans hustru 

Nennie förekommer mycket ofta i kartongerna 3–7 och 9; i regel skriver Sg »G af G» 

med grekiska bokstäver. Alla dessa anteckningar kan dock inte med säkerhet betraktas 

som förstudier till Zachrisfiguren; Geijerstam har fått låna drag åt gestalter i andra verk 

av Sg.  

 

3:1,8; folioblad Lessebo Bikupa med rubriken »Pjeser». I texten förekommer bl.a.: »En 

komedifigur: [---] Åsnan med lejonhuden» (jfr SV 57, s. 24). 

 

3:1,11; folioblad Lessebo Bikupa med rubriken »Dramer». Bland flera uppräknade 

dramer bär nr 5 rubriken »Vampyren». Under rubriken står »Jenny». 

 

3:1,13; folioblad Lessebo Bikupa 1900 med rubriken »(Komedier) / Dramer». I texten 

bl.a.: »Storljugarn. {G af G.}» (jfr SV 57, s. 76). 

  

3:14,3; folioblad Manilla med rubriken »Homunculus». I texten bl.a.: »Menskovännen 

som försvarar alla banditer och skurkar» (jfr SV 57, s. 32). 

 

3:21,2; fem folioblad Lessebo Bikupa 1898 paginerade 1–5 med rubrikerna »Dramer» 

på alla blad utom p. 3 som har rubriken »Äktenskapsdramer (se ovan, s. 55). Blad 2, 

under »X» i den romerska numreringen, står »{G af G} önskade henne gammal och ful 

för att ej vara svartsjuk. Hon blef det, och så var det slut». Detta motiv (som återfinns i 

SV 57, s. 72 f. m.fl. sidor) förekommer i flera förarbeten, t.ex. 3:22,48: »Legend: Han 

som bad Gud att hans hustru måtte bli ful» och 9:5,28 (Lessebo Bikupa 1898) med 

samma ordalydelse som föregående. 

 

3:21,22; folioblad Lessebo Bikupa 1900 med rubriken »Skiljas». I texten bl.a.: 

»{G af G.} Kartell. eller Programkarlen» (jfr SV 57, s. 31). 

 

7:1,4; folioblad Lessebo Bikupa med rubriken »Faktorer. / och / Synpunkter». 

Innehåller i huvudsak uppslag som kom att användas i Götiska Rummen, men även 

anteckningen »Decentralisationen och Landsortstidningarne med Telefonen. / 
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Tryckeri-Bolaget Sverge. D.N.» som går igen i Svarta Fanor (jfr kommentaren i SV 57, 

s. 309 f.). 

 

7:2,1; omslag fol. Manilla med rubriken »Svarta Flaggorna» (dok. nr 57:7). Text finns 

både ovanför och nedanför rubriken. Ovanför denna står bl.a.: »Lönnroth vampyriserar 

Falx genom Zachris» (jfr SV 57, s. 81). »Falx» är ett smeknamn på Falkenström (jfr 

SV 57, s. 57). I texten på 7:2,1 även: »Zachris’ och Jennys orgier» (jfr SV 57, s. 76 f.). 

(Jfr bild, bildtext och kommentar i SV 57, s. 246 f.) 

 

7:2,18; folioblad Lessebo Bikupa med rubriken »Dekadenter» (dok. nr 57:8). I en 

planskiss till romanen till höger på detta sannolikt mycket tidiga utkast innehåller kap. 2 

bl.a. »Cinnober i tidningen», kap. 4 bl.a. »Cinnober utvoterad ur Syndikatet» och kap. 5 

»Vultejus begagnar Cinnober som handspak för att vinna Sixten under sig». Som 

framgår indirekt i Svarta Fanor (se SV 57, s. 203), har Sg som förebild för 

Zachrisgestalten använt titelfiguren i E.T.A. Hoffmans sagoberättelse Klein Zaches 

genannt Zinnober (sv. övers. Lille Zachris, kallad Cinober; 1929). »Vultejus» döptes 

senare om till Lönnroth, kanske därför att »Vultejus» alltför tydligt pekade på redaktör 

Vult von Steijern. »Sixten» har ännu inte fått sitt definitiva namn »Falkenström». (Jfr 

bild, bildtext och kommentar i SV 57, s. 248 ff.) 

 

7:2,19; folioblad Lessebo Bikupa 1901 med rubriken »Spöken: (Dickens-Romaner)» 

(dok. nr 57:9). I personförteckningen står överst: »Gotthard och Emerentia Lageröl = 

[G af G.] / [---] och Fru [{Nennie}]» (hakparenteserna kring namnen är Sgs). (Jfr bild, 

bildtext och kommentar i SV 57, s. 251 ff.) 

 

7:2,20; folioblad Manilla med rubriken »Svarta Flaggor» (dok. nr 57:6). Anteckning-

arna i detta utkast visar att Sgs relation till Geijerstam skall spela en stor roll i romanen. 

Det rör sig om en genomgång av Geijerstams förmenta försyndelser mot Sg. (Jfr bild, 

bildtext och kommentar i SV 57, s. 253 ff.)  

 

7:2,22; folioblad Manilla med rubriken »Personer: i Svarta Fanor» (dok. nr 57:10). 

Överst i texten presenteras Zachris: »Lars Petter Zachrisson. gift 1a gången med: en son 
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i Amerika. / Jenny, Hans Hustru. (f.d. Målarinna.)». (Jfr bild, bildtext och kommentar i 

SV 57, ss. 255 och 257.) 

 

7:2,23; folioblad Manilla innehåller endast följande text: »Cinnober Don Juan. / Håller 

Bordell – / Meklenburg». Anteckningarna kan bl.a. syfta på författaren Adolf Paul, 

»Lille Paul» i Svarta Fanor. Det är möjligt att detta utkast gäller ett annat verk än 

Svarta Fanor (se SV 57, kommentaren, s. 255 f.).  

 

7:2,24; folioblad Manilla innehåller endast texten: » Prof. Stenkåhl / Falkenström (Ego) 

/ Kilo (Förläggare)»; Sgs parentetiska »Ego» efter »Falkenström» är ett av flera belägg 

för att denne skulle fungera som hans alter ego i romanen (se SV 57, kommentaren, 

s. 256).  

 

7:2,25; omslag fol. Lessebo Bikupa 1901 med rubriken »Förfallna Menniskor» 

(dok. nr 57:11). I detta utkast presenterar Sg en romankomposition som börjar närma sig 

den slutgiltiga i Svarta Fanor. Det sista kapitlet skall handla om »{G af Gs} kollaps. 

Lögnroths sjelfmord». I romanen »kollapsar» dock aldrig Zachris och 

Lönnroth/Lögnroth tar inte livet av sig.  

I utkastet förekommer även en presentation av Jenny som kan sägas vara en 

motsvarighet till den av Zachris i utkast 7:2,20: »Jenny typen för djefvulen; det positivt 

onda; det uronda, le mal pour le mal.» Längre ner berättas att »Zachris väntar lifvet ur 

henne; skrifver om henne; hemtar kraft ur henne för att kunna skrifva om henne. De 

berusa sig tillsammans [med] morfin (hon tänker under orgien på en annan: 

Falkenström)». (Jfr bild, bildtext och kommentar i SV 57, ss. 256 och 258.) 

 

7:2,27; folioblad Lessebo Bikupa med rubriken »Svarta Flaggor» (dok. nr 57:12). Även 

detta utkast innehåller en plan med kapitelindelning. Kap. 11 skall handla om »Sonen 

från Amerika / oäkta barns arfsrätt» (jfr SV 57, s. 118 f. och flerstädes). Samma ämnen 

tas upp i 3:21,25; 4:10,10; 4:28,4; 6:16,1; 6:16,21; 7:2:25; 7:2,28. (Jfr bild, bildtext och 

kommentar i SV 57, s. 262 f.). 
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7:2,28; folioblad Manilla utan rubrik (dok. nr 57:13). Planskiss till kapitel 3–10. Invid 

kap. 6 har antecknats bl.a. »Falkenströms hat mot Zachris vaknar: Han känner sig 

orenad af hans vänskap» (jfr SV 57, s. 203). (Jfr bild, bildtext och kommentar i SV 57, 

s. 260 f.). 

 

7:2,29; folioblad Manilla med rubriken »Svarta Flaggor». Planskiss till kapitel XII–

XX. Kap. XVI skall innehålla bl.a.: »Danse macabre» (jfr SV 57, s. 197 f.); liknande 

motiv upptas i 9:3,8 och 9:3,12 (»Dödsdansen på Saltsjöbaden»). (Jfr bild, bildtext och 

kommentar i SV 57, s. 264 ff.). 

 

9:3,22; folioblad Lessebo Bikupa 1897 utan rubrik. I texten bl.a.: »Brouilleras [ung. ’Bli 

ovän’] med en Död: {G af G.}». Ovanför »G af G.» står »Ellen Key».  

 

9:5,22; folioblad Lessebo Bikupa 1898 med rubriken »Diktaren. / {G af G.}» 

(dok. nr 57:14). På bladet har Sg nedtecknat iakttagelser rörande Geijerstam, t.ex.: 

»Förstår icke en skymf, emedan han tror sig stå öfver den. Går fram till en annans bord i 

kaféet. Blir icke ombedd sitta ner» (jfr SV 57, s. 125).  

 

9:7,49; kvartoblad Manilla utan rubrik. Bl.a.: »{G af G} njuter af Daniels laster, emedan 

han icke vågar begå dem sjelf» (jfr SV 57, s. 33, där det emellertid är Smartmans brott 

som Zachris njuter av); »Daniel» torde avse skalden Daniel Fallström (jfr SV 57, 

kommentaren, s. 248).  

 

9:7,57; folioblad Lessebo Bikupa 1900 utan rubrik. Bl.a.: »v. {Steijern} band mig i flera 

år vid {G af G}; v. {S.} ville herrska öfver mig genom {G af G}. vampyriserade mig 

genom {G af G}. [---] {G af G} sökte herrska öfver sina vänner genom sin hustru som 

charmerade vännen medan mannen exploaterade honom» (jfr SV 57, s. 35). 
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Förarbeten till enskilda kapitel och bevarade omslag  
med preliminära kapitelrubriker 

Bland förarbetena till romanen finns även några halva folioblad (7:2,21; 7:2,30; 7:2,31) 

och en lapp (7:2,32) (olika papperssorter) med separata skisser till enskilda kapitel (se 

bilder, bildtexter och kommentar i SV 57, s. 266 ff.). Skisserna uppvisar stora 

överensstämmelser med romanen och kan mycket väl representera sista stadiet i 

förberedelserna inför författandet av respektive kapitel.  

En svit av halva folioark (Lessebo Bikupa) innehåller kapitelrubriker och 

kapitelnummer: »Kap. I. En spökdiné hos professor Stenkåhl» (7:2,4), »Kap. II. Zachris 

centraliserar» (7:2,6), »Kap. III. Lars Petter och hans miliö» (7:2,8), »Kap. IV. Den 

underjordiske i arbete» (7:2,10), »Kap. V. Bolagsstämma med efterspel» (7:2,12), 

»Kap. VI. / En skef ställning eller rivalen mot sin vilja» (7:1,31–32), »Kap. VII. Den 

Stora Hanna med retikylen» (7:2,14) (se SV 57, kommentaren, s. 266). Två blad som 

bör tillhöra ovannämnda svit har påträffats i andra kartonger än kartong 7; det rör sig 

om halva folioblad där baksidorna använts för andra anteckningar: 13:7,32 med texten: 

»Kap. XVI. Mordgerningen» och 52:1,38 med texten »Kap. XVIII. Dödsdansen på 

Villa Albano» – uppgifterna om kapitlens innehåll stämmer överens med kap. XVI resp. 

XVIII i romanen (se SV 57, kommentaren, s. 270 f.). 

Dessutom finns omslag (Lessebo Bikupa, delvis samma dokument som ovan) med 

följande kapitelrubriker: »Kap. 1. Spökmiddan hos professor Stenkåhl» (7:2,5), 

»Kap. 2. Svithiods Fanor» (7:2,6 verso), »Kap. 2. Svarta Fanor» (7:2,7 verso), 

»Kap. 3. Smartmans Missionsresa» (7:2,10 verso) (se SV 57, kommentaren, s. 271).  

Förarbeten till skådespel som har anknytning till romanen Svarta Fanor  

Att Sg umgicks med planer på att dramatisera Svarta Fanor när romanen låg i 

manuskript och/eller efter det att den hade tryckts framgår av bevarade utkast i Gröna 

Säcken på KB. 

 

7:2,34; folioblad Manilla med rubriken »Svarta Fanor / innehåller flera dram- / motiv». 

På bladet har Sg antecknat dramatiskt tacksamma motiv i Svarta Fanor; det har följande 
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text: »1o Sonen från Amerika – Faderskapet får icke förnekas. Sonen blir b–r [skall 

uttydas buger]. / 2o Hanna lockar Jenny från hus och hem – julafton / 3o Jenny mördas 

af Zachris; han måste ha henne i närheten för att kunna skrifva ur sig henne. / Kilos 

kärlek. / Jenny håller männen medan Z. plockar dem. / Jennys begrafning / 4o 

Vampyren; såsom särskildt drama».  

Utkast till det i 7:2,34 under punkt 4 omnämnda dramat »Vampyren» återfinns under 

signum 4:12,1–7 (ett av bladen har rubriken »Vampyrer»). Det rör sig om ett drama i 

fem akter med inslag som för tanken till Svarta Fanor.  

Att Sg planerade att dramatisera romanen 1910 tycks framgå av uppgifter från 

skådespelaren Oscar Winge (se Brev 19, s. 195, not 1). Det är troligt att flera av de 

dramatiseringsförsök som är bevarade i Gröna Säcken härrör från denna tid. Den serie 

av utkast som har beteckningen 4:28,1–5 utgör uppenbarligen ett försök till 

dramatisering av romanen. Även den skiss till ett treaktsdrama med titeln »Vampyren» 

(4:12,7) som är bevarad på ett folioblad i Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1901 

(dok. nr 57:15) bör vara ett försök att aptera romanen till skådespel. Personuppsätt-

ningen återfinns i romanen och handlingen i de tre akterna anknyter nära till denna att 

döma av den mycket skissartade redogörelsen för innehållet. (Om utkastet ligger före 

författandet av romanen – helt uteslutet är det inte – skulle det föregripa denna på ett 

märkligt sätt.) Sg fullföljde dock aldrig planerna på att dramatisera Svarta Fanor och en 

mera utförlig kommentar till de utkast som kan knytas till dessa dramatiseringsplaner 

torde sakna intresse i detta sammanhang. 

I Gröna Säcken ligger emellertid en rad skisser till ett skådespel kallat »Vampyren», 

som tycks ligga före författandet av romanen och därigenom föregripa denna i olika 

avseenden. Dessa utkast har förmodligen tillkommit vid tiden för sekelskiftet 1899/1900 

(se Barbro Ståhle Sjönell, »Strindbergs litterära förarbeten i ’Gröna Säcken’», i 

Tidskrift för Litteraturvetenskap 2–3, 1984, s. 31).  

 

4:12,6; folioblad Lessebo Bikupa 1900 med rubriken »Cinnober / Vampyren» 

(dok. nr 57:16). Under rubriken står: »Dramatisk Roman. / Öfversättes och cacheras». 

Personlistan upptar endast fyra roller eller personer: »Vampyren / Hans Fru. / Offret. / 

Hans Fru», men på bladets övre högra del finns två spalter med namn, skrivna med 

grekiska bokstäver. I den vänstra spalten står »{Ego : / Ernst Josef :}». Namnet »Ernst 
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Josef» syftar på målaren Ernst Josephson, som dock inte är förebild för någon av Svarta 

Fanors figurer men däremot skymtar som »Syrach» i inledningskapitlet till Götiska 

Rummen. I högra spalten har antecknats »{G af G / Staaff / Heidenstam. / Gotthard. / 

Marta. / Paul.}». Pehr Staaff har lånat drag åt redaktionssekreterare Smartman i Svarta 

Fanor, Verner von Heidenstam används inte som modell i romanen, men skymtar i flera 

förarbeten. »Paul» bör uttydas Adolf Paul, Sgs hjälpreda under dennes Berlintid på 

1890-talet; han figurerar i periferin i Svarta Fanor.  

Såväl »G af G» som »Gotthard» och »Paul» förekommer i flera utkast, skrivna med 

grekiska bokstäver och karaktäriserade som »vampyrer». »Gotthard» syftar på 

köpmannen Gotthard Strindberg, kusin till August Sg och yngste bror till »Occa». Han 

var född 1852 och gift med Martha von Reis. Parets äldste son Arnold (född 1883) var i 

början av seklet kadett (officersaspirant) vid Kungl. Flottan (födelseåret är hämtat från 

Svenska ättartal 1892, s. 400); han slutade sitt yrkesliv som kapten i Flottans reserv. 

Det är osäkert om 4:12,6 var avsett att bli en pjäs, trots att det är försett med 

aktindelning och personförteckning. Utkastet liknar snarast en planskiss till en roman. 

Handlar det om en sådan skulle man rent av kunna beteckna detta utkast som Sgs första 

bevarade skiss till det som blev romanen Svarta Fanor. Uppslag och motiv som kom till 

användning i romanen finns upptecknade på Lessebopapper av så tidiga årgångar som 

1897 och 1898, men någon genomförd planskiss som kan knytas med säkerhet till 

Svarta Fanor finns inte på något blad med tidigare vattenstämpel än 1901 (se ang. 

7:2,25, ovan s. 59).  

Under akt I i 4:12,6 upptas »Stormen», vilket här syftar på Giftasstriden (se SV 57, 

kommentaren, s. 277 f.). »’Boken som alla velat skrifva.’» syftar förmodligen på En 

dåres försvarstal – jfr den replik Geijerstam enligt Sg hade fällt då denne förde sitt 

äktenskap på tal: »Vet du, det är ett romanämne som klippt och skuret för min penna!» 

(se SV 57, kommentaren, s. 278). 

Innehållet i akt I–III i 4:12,6 återfinns till stora delar i Svarta Fanor (se SV 57, 

kommentaren, s. 275 ff.). I akt II talas om »{Staaff.} Sveas Fana» – Pehr Staaffs 

lustspel Sveas Fana skrevs 1888. »Os [Offrets] vänner illustrera Vs [Vampyrens] 

böcker» anspelar sannolikt på Geijerstams Samlade allmogeberättelser, som utgavs 

1898–99 med illustrationer av bl.a. Albert Engström. Anteckningen »Provisionen» i akt 

IV torde avse den uppgörelse som träffades mellan Gernandts förlag, där Geijerstam var 
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litterär chef, och Sg om utgivandet av Strindbergs Samlade Romaner och Berättelser 

(jfr SV 57, kommentaren, s. 285). Akt V skall bl.a. innehålla motivet »Vampyriserar [---]

Genom ett dubbelt förord till en annans Dikter» – Sg hade låtit sig övertalas att skriva 

ett företal till »Ur Axel Wallengrens skrifter» (1901) (se SV 71, s. 7 f.), men ytterligare 

ett förord (av Paul Rosenius) trycktes i boken, som således innehåller två förord (jfr 

brev från Sg till L. Ribbing den 23 december 1903).  

I ett annat av utkasten till dramat »Vampyren» (4:12,4; Lessebo Bikupa 1903) är 

huvudpersonen »Gotthard: Krämare, gift andra gången». Han har en fru »Marta» (även 

stavat »Martha»). Gotthards son är »kadett». Dramat är i fem akter och ur innehållet kan 

citeras: »Akt I.  [---] Martha håller kompanjonens son medan G. plockar honom. [---] 

Akt III. [---] Sonens hemkomst från Amerika. / Akt IV. / Marthas Julafton hos {Paj}. / 

Gotthards julafton. / Akt V. / Martha dödas och dör./ Gotthard ruineras. Kadetten 

kuggas».  

I dramautkast 4:12,5 (Lessebo Bikupa) är »Vampyren» färgare och har hustrun 

»Jenny». Akt 3–5 har här ungefär samma innehåll som 4:12,4: »Sonens Hemkomst [---] 

Julaftonen hos Hanna. [---] Döden». Det förefaller som om Sg tänker sig ett drama där 

huvudpersonen har drag ur både Geijerstams och kusinens biografier. I ett av de utkast 

som finns bevarade till Svarta Fanor, 7:2,19 (dok. nr 57:9), antecknar Sg: »Gotthard 

och Emerentia Lageröl = [G. af G.] / [---] och Fru [{Nennie}]» (hakparenteserna kring 

namnen är Sgs). I 4:12,5 har »Färgaren» utrustats med följande repliker som 

återkommer hos Zachris i Svarta Fanor: »Jag tål inte att man talar illa om folk» (jfr 

SV 57, s. 32: »Jag tål inte att man talar illa om en människa») och »En otacksam 

menniska är den tyngsta börda jorden kan bära» (jfr SV 57, s. 32: »En otacksam 

människa är den tyngsta börda jorden bär»).  

Varianttext  

I kartong 11 (11:11,1) finns ett blad i halv folio Lessebo Bikupa utan rubrik som är 

paginerat »34» och som innehåller följande text:  

När sjuttiotalets starka litteratur fröat af sig och naturalismen förtunnats till homöopatisk 

dos för damer och småfoglar, inträdde med året 1884 en egendomlig rörelse.  
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Detta fragment är en förkastad variant av den text som inleder kap. III i Svarta Fanor 

(ursprungligen kap. 2, se ovan, s. 33; jfr Barbro Ståhle Sjönell, »Ur Gröna säcken», 

Strindbergiana, 1989, s. 160). Den text som i stället kom att användas återfinns på p. 34 

i MS (SV 57, s. 31): 

Bland dekadansens eller Förfallets män intog Lars Petter Zachrisson ett framstående rum. 

Han hade varit med omkring 1880 och slagit sig upp till sous-chef för något osynligt 

parti, men när han 1884 blef afsatt af »nakna prestens broder» som utnämnde Tekla K. till 

chef, drog han sig först tillbaka med blodig nos [---].  
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

 

 SV / MS 

 7 / 1 

 9 / 4 

 12 / 10 

 15 / 16 b 

 18 / 21 

 21 / 26 

 24 / 31 

 27 / 33 d 

 30 / 33 j 

 33 / 37 

 36 / 42 

 39 / 47 b 

 42 / 51 

 45 / 56 

 48 / 61 

 51 / 67 

 54 / 73 

 57 / 78 

 60 / 84 

 63 / 89 

 66 / 94 

 69 / 100 

 72 / 105 

 75 / 111 

 78 / 117 

 81 / 122 

 84 / 129 

 87 / 134 

 90 / 140 

 93 / 148 

 96 / 154 

 99 / 161 

 102 / 167 

 105 / 174 

 108 / 181 

 111 / 187 

 114 / 193 

 117 / 198 

 120 / 204 

 123 / 211 

 126 / 217 

 129 / 223 

 132 / 229 

 135 / 235 

 138 / 241 

 141 / 247 

 144 / 252 

 147 / 258 

 150 / 264 

 153 / 270 

 156 / 278 

 159 / 283 

 162 / 290 

 165 / 295 

 168 / 301 

 171 / 306 

 174 / 312 

 177 / 319 

 180 / 324 

 183 / 329 

 186 / 334 

 189 / 341 

 192 / 346 

 195 / 352 

 198 / 358 

 201 / 362 

 204 / 369 

 207 / 374 

 210 / 378 

 213 / 384 

 216 / 390 

 219 / 395 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av förordet till Svarta 

Fanor. Detta författades i två omgångar. Den första versionen av förordet är 

svårdaterad; den skrevs någon gång mellan juli 1907 och januari 1908, sannolikt hösten 

1907. I februari 1908 utökade Sg förordet, och frågan om dess publicering diskuterades 

då mellan honom och Karl Börjesson. Den 25 maj 1910 frågade Sg i brev Börjesson om 

denne hade något emot att förordet publicerades i den nya upplaga av Svarta Fanor som 

Sg just då tecknat kontrakt med Åhlén & Åkerlund om. Manuskriptet blev emellertid 

otryckt under Sgs livstid. Först 1914 utgavs det av Björck & Börjesson i ett häfte på 12 

sidor, där sista sidan har tillskriften: »Tryckt, genom innehafvaren af manuskriptet, för 

privat utdelning i tjugo numrerade exemplar.» Omständigheterna kring förordets 

författande och publicering behandlas utförligt i textvolymen, s. 337 ff.  
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

349:35 fruktar originalets starka dryck / fruktar, originalets starka dryck  

351:  9 ville man intaga mig / ville man intaga, mig 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

 

Manuskriptet till förordet erhöll Karl Börjesson i present av Sg (enl. brev från Sg till 

Börjesson omkr. 1 februari 1908). Flera omständigheter talar för att denna första version 

av förordet var avsedd att ingå i ett supplementhäfte till En Blå Bok, vars manuskript Sg 

hade översänt till Börjesson den 19 oktober 1907. Ang. förordet se textvolymen, 

»Tillkomst och mottagande», ss. 337–341 och ingressen, s. 348. Sg skriver i 

ovannämnda brev omkr. 1 februari 1908: 

Ni har ju fått manuskriptet till Supplementet som tillhör Er, och otryckta Förordet till 

Svarta Fanor, som present? Förordet kunde gerna ha tryckts [---].  

Förordet utökades sedan i manuskriptet från 4 ½ till 9 ½ textsidor. Som tidigare 

nämnts (s. 33 ovan) lät Börjesson binda in förordet tillsammans med Svarta Fanor, 

varvid det placerades före romantexten.  

Originalmanuskriptet består av Lessebo Bikupa format halv folio (ca 22,5 × 18,5 cm) 

med vattenstämpel 1903 på två blad paginerade a och d (ang. pagineringen se nedan). 

Varje sida har genom ett vertikalt streck gjorts tvåspaltig och medelst ett eller två 

horisontella streck högst upp försetts med ett ’huvud’ på samma sätt som sidorna i 

manuskriptet till En Blå Bok. På pag. a har ’huvudet’ använts för rubriken »Förord» och 

förordets motto (se dok. nr 57:17). När Sg har dragit strecken (med hjälp av linjal eller 

liknande) har han använt rödpenna och rödbrun färgpenna. 

Förordet består av 12 blad. Titelbladet (dok. nr 57:18) bär texten »Förord. 

[understruket med våglinje] / till / ’Svarta Fanor.’». Under »Svarta Fanor» har Sg skrivit 

med blyertspenna »(Tillökadt.)». Överst till vänster har någon, förmodligen Börjesson, 

antecknat med blyerts »Skrifvet Februari 1908». Överst till höger har bladet paginerats 

»a. 1» med blyerts (pagineringen korresponderar med titelbladet till Svarta Fanor, som 

har blyertsbeteckningen »a. 2» på motsvarande plats; jfr ovan s. 33). Efter titelbladet 

följer 11 blad, paginerade a–k på rectosidorna. Pagineringen av de fem första 

textsidorna har anbringats i övre högra hörnet med bläck. På sjätte bladet har en tidigare 

paginering (möjligen »7») överstrukits och ersatts med »f». På sjunde bladet har en 
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tidigare paginering som inte kan tydas ändrats till »g». På åttonde bladet har 

pagineringen »h» placerats överst till vänster, en oläslig bokstav eller siffra överst till 

höger har strukits och med blyerts har tillskrivits »h». På nionde och tionde bladet har 

»i» och »j» skrivits med bläck längst upp till vänster och med blyerts har tillagts »i» 

resp. »j» längst upp till höger. Därpå följer ett blad utan text med blyertspaginan »k» 

längst upp till höger. Blyertspagineringen h–k har sannolikt tillkommit i samband med 

sammanbindningen av förordet och Svarta Fanor. Ett titelblad av Sg med texten: 

»August Strindberg. / * / Svarta Fanor. [titeln understruken med våglinje]», som föregår 

texten i ms:et till Svarta Fanor har nämligen paginerats med bokstaven »l».  

Den första versionen av förordet, vilken sannolikt tillkom hösten 1907, torde omfatta 

texten t.o.m. pag. e, rad 14 (motsvarar SV 350:22 t.o.m. »sammaledes!»). Det tillägg till 

den ursprungliga versionen som Sg av allt att döma skrev i februari 1908, innehåller 

framför allt ett våldsamt angrepp på professor Karl Warburg, modellen till Svarta 

Fanors professor Stenkåhl. Anledningen kan vara att Sg efter författandet av första 

versionen fått definitivt besked om att han inte kom ifråga för ett nyinstiftat diktargage 

som han av många ansågs självskriven till; han utgick inte utan skäl från att Warburg, 

som var medlem av stipendiekommittén, kunde ha motarbetat hans kandidatur. 
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Textens placering i Samlade Verk  
i förhållande till originalmanuskriptet 

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

 

Sida i SV Sida i manus 

348  pag. a  spalt 1 

349  pag. a  spalt 2 

350  pag. d  spalt 1 

351  pag. f  spalt 1 

352  pag. h  spalt 1 

353  pag. j  spalt 1 
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Förteckning över errata 

Följande ändringar kommer att införas i en ev. andra tryckning av Svarta Fanor: 

 

349:  1  skulle vara så att skall vara skulle vara, så att 

351:35  Goethe! skall vara Goethe. 

352:12  ungdomen skall vara ungdomen 

359:14  en avliden ande skall vara en avlidens ande 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 57:  1.  MS, p. 33 a. 

Dok. nr 57:  2.  KB:s boklagningsprotokoll. 

Dok. nr 57:  3.  MS, p. 246. 

Dok. nr 57:  4.  SgNM 9:3,25–9:3,26. 

Dok. nr 57:  5.  SgNM 9:6,30. 

Dok. nr 57:  6.  SgNM 7:2,20. 

Dok. nr 57:  7.  SgNM 7:2,1. 

Dok. nr 57:  8.  SgNM 7:2,18. 

Dok. nr 57:  9.  SgNM 7:2,19. 

Dok. nr 57:10.  SgNM 7:2,22. 

Dok. nr 57:11.  SgNM 7:2,25. 

Dok. nr 57:12.  SgNM 7:2,27. 

Dok. nr 57:13.  SgNM 7:2,28. 

Dok. nr 57:14.  SgNM 9:5,22. 

Dok. nr 57:15. SgNM 4:12,7. 

Dok. nr 57:16.  SgNM 4:12,6. 

Dok. nr 57:17.  MS, förordets första sida (paginerad »a»). 

Dok. nr 57:18. MS, förordets titelblad (paginerat »a. 1»). 
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Dok. nr 57:1. MS, p. 33 a.



Dok. nr 57:2. KB:s boklagningsprotokoll.



Dok. nr 57:3. MS, p. 246.



Dok. nr 57:4. SgNM 9:3,25–9:3,26.





Dok. nr 57:5. SgNM 9:6,30.



Dok. nr 57:6. SgNM 7:2,20.



Dok. nr 57:7. SgNM 7:2,1.



Dok. nr 57:8. SgNM 7:2,18.



Dok. nr 57:9. SgNM 7:2,19.



Dok. nr 57:10. SgNM 7:2,22.



Dok. nr 57:11. SgNM 7:2,25. Jämför textvolymen ss. 256, 258 f.



Dok. nr 57:12. SgNM 7:2,27.



Dok. nr 57:13. SgNM 7:2,28.



Dok. nr 57:14. SgNM 9:5,22.



Dok. nr 57:15. SgNM 4:12,7.



Dok. nr 57:16. SgNM 4:12,6.



Dok. nr 57:17. MS, förordets första sida (paginerad »a»).



Dok. nr 57:18. MS, förordets titelblad (paginerat »a. 1»).
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