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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 62, som innehåller Abu Casems 

tofflor och Stora landsvägen. 

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

kommentaren utarbetades av Ollén i samband med redigeringen av textvolymen. 

Den har granskats och färdigredigerats av Anna Höök och Ljubica Miočević 2014. 

 

I avsnittet »Förarbeten» följs ifråga om papperssort, vattenstämpel och format Barbro 

Ståhle Sjönells Katalog över »Gröna Säcken» (1991). 

Redovisningen av urvalet av Strindbergs manuskriptändringar innehåller semantiskt 

ellar stilistiskt viktigare ändringar inklusive strykningar omfattande minst ett helt ord. 

Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten 

är osäker har icke medtagits. 

 

 



 

  

 



 

  

ABU CASEMS TOFFLOR 
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Textläget 

Bastext i SV:s utgåva av Abu Casems tofflor är MS, komplementtext U 1. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Abu / Casems Tofflor. / Sagospel» finns på 

Kungliga biblioteket i Stockholm (SgA: Börjesson 1). 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln Abu Casems tofflor / Sagospel / för gamla och unga 

barn / på oräknade jamber / i fem rena akter (114 s., 18 × 14,5 cm) trycktes på Albert 

Bonniers Boktryckeri i Stockholm och utgavs av Albert Bonniers förlag därstädes under 

perioden 14–20/1 1909. På titelsidan anges också, under författarnamnet: »[De tre 

motiven ur en fransk saga och Tusen och en natt]». Förlaga var originalmanuskriptet, 

vilket bl.a. framgår av flera sättaranteckningar i detta (se nedan s. 13 f.). Också Fanny 

Falkners, på en pärm till manuskriptet klistrade teckning, trycktes. Som tryckår anges 

1908 (jfr brev till Albert Bonnier 6/11 1908). Strindberg har av allt att döma 

korrekturläst U 1. Se dok. nr 62:1. 

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings auktoriserade översättning till tyska Abu Casems Pantoffeln utgavs 

1912 av Georg Müllers förlag i München & Leipzig. Den ingår, jämte Fröhliche 

Weihnacht! (Svarta handsken) och Die grosse Landstrasse (Stora landsvägen), i 

Strindbergs Werke, Abteilung [I] Dramen, Band 10, Spiele in Versen. Fram till 1917 

hade volymen tryckts fem gånger. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

  9:  9 av Gondinet given / af Feuillet [?] gifven / af Feuillet; gifven 

17:  2 Cadins palats / Kadins palats / Kadins palats 

70:26 avgrundsdjupet / afundsdjupet / afundsdjupet 

 

I SV motsvaras längdstrecket över »i» i MS-formen »Raschīd» (11:2 m.fl.) av accent: 

»Raschíd». 
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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. 

 

18:20 skall pröfva / vill pröfva 

27:11 Jag far till / Jag går till 

30:10 Prins Guri [fram till Hassan]. / Prins Guri [Cadis son: fram till Hassan] 

34:21 den andra rusar / den ena rusar 

50:30 land ett / land det ett 

93:14 Achmed är min fader / Achmed var min fader 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

11:  2 Raschīd / Raschid [angående MS »Raschīd», se ovan s. 10] 

19:13 de onda tankarne / de andra tankarna 

21:12 går som går / går, han går 

22:  6 mänskors / mänskans 

22:14 eljes / eljest  

28:  2 Schiras aldrabästa / Schiras’ allra bästa 

31:  4 denna sjukan / denna sjukdom 

37:29 Eljes / Eljest 

38:  6 TVÅ FISKARENA / TVÅ FISKARE 

46:23 sig jämnt förbarme / sig jämt förbarme 

54:18 Det är tungt / Det är så tungt 

59:  5 kuddar / kudden 

63:  9 Men ej jag / men jag ej 

67:  4 hans onåd Du, han / hans nåd du ej, han 

69:30 En gammal gammal hund / En gammal hund 

74:15 Af onda magter / af andra makter 

83:24 Prinsen / Prinsen (från venster) 

97:21 eljes / eljest 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (MS) har rubriken »Abu / Casems Tofflor. / Sagospel» 

(SgA: Börjesson 1; KB). Papperssorten är Lessebo Post (stor kvarto, ca 22 × 28,5 cm; 

jfr dok. nr 62:3). MS består av en pärm som omsluter 150 blad, skrivna med bläck 

på bladens ena sida och fördelade på sex lägg. 

 

Pärmen utgörs av två vita pappskivor, klädda med ljusbrunt, pergamentimiterande 

papper och sammanhållna av ett grönt och ett rött band. På pärmens första sida är 

monterad en lapp med pjästiteln konstfullt textad av Fanny Falkner (se F. Falkner, 

August Strindberg i Blå Tornet, uppl. 2, 1921, s. 26). Överst står några bronsfärgade 

arabiska skrivtecken (se »Tillkomst och mottagande», s. 217). Versalen i »Abu» är 

färgsatt med röd krita, i »Casems» med grön och i »Tofflor» med gul. Jfr dok. nr 62:1. 

I pärmen har inlagts två lappar på gult Manilla-papper i formatet 11 × 18 cm, 

med ett av Strindberg skrivet pressmeddelande om pjäsen med uppgift om planerad 

rollbesättning på Intima Teatern. Notisen införd i Svenska Dagbladet 27/9 och i Dagens 

Nyheter 28/9 1908. Av en anteckning att döma är notisen troligen skriven 26/9 1908. 

 

Lägg nr 1 består av omslag och två blad, det ena med en anvisning om verstekniken 

»För skådespelare och ’andra’», och det andra med en förteckning med rubriken 

»Personer» (jfr dok. nr 62:2). Omslagets första sida har titeln »Abu / Casems Tofflor. / 

Sagospel / För gamla och unga Barn / På / Oräknade Jamber / i / Fem rena Akter». 

Underrubrik nr 2 är ändrad från »För små och stora Barn». Versalerna »A», »C» och 

»T» i huvudtiteln är ifyllda med grönt. Titelsidan omges av en röd färgkriteram. Nederst 

står inom parentes: »De tre motiven ur en Fransk saga och Tusen och En natt». På 

omslagets tredje sida står en förteckning med rubriken »Sceneri». I »Personer.» är 

versalen ifylld med gult; i »Sceneri.» är versal och punkt fyllda med grönt. 

 

Lägg nr 2 består av omslag med rubriken »Akt 1.» (versalen ifylld med grönt) och 39 

blad, paginerade 1 t.o.m. 39. Alla textsidor är inramade med färgkrita i olika färger i 

likhet med de övriga läggen. 
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Lägg nr 3 består av omslag med rubriken »Akt 2.» (versalen ifylld med rött, punkten 

med gult) och textsidorna paginerade 40–60 h. Två sidor har paginering 59. P. 60 är 

uppdelad på åtta sidor, märkta 60 a–60 h. 

 

Lägg nr 4 består av omslag med rubriken »Akt 3.» (versalen och punkten ifyllda med 

gult) och 31 blad med textsidor paginerade 61–91. 

 

Lägg nr 5 består av omslag med rubriken »Akt 4.» (versalen och punkten ifyllda med 

blått) och textsidor paginerade 92–106. 

 

Lägg nr 6 består av omslag med rubriken »Akt 5.» (versalen ifylld med gult) och 23 

blad med textsidor paginerade 107–129. 

 

Sättarmarkeringar i blyerts finns bland annat på p. 29 (»33/») markerande sidbytet 32/33 

i U 1, p. 49 (»49/») markerande sidbytet 48/49 och p. 104 (»97/») markerande sidbytet 

96/97. 

När tillägg gjorts i marginalen har detta markerats med röda inskottstecken på bland 

annat pp. 1, 4, 8, 18 (p. 38 rödbruna). 

Understrykningar med röd färgkrita har gjorts på försättsbladet med anvisningar 

»För skådespelare» etc. under »samma ord», samt på p. 93 under »venster» i den 

scenhänvisning som börjar med »Suleika, Amman» etc. 

Med brun färgkrita är bokstäverna i p. »60 a» t.o.m. »60 h» skrivna. 

Med blyerts har – särskilt i pjäsens senare del, där bland annat flera pauser har 

inlagts – ändringar gjorts på följande pagina: pp. 51, 58, 60 b–60 d, 71, 72, 74, 76, 77, 

82, 86–89, 96, 97, 104, 107, 111, 115, 117, 118, 121–124, 127, 128. 

P. 79 har versövergången i marginaltillägg betecknats med »//:» och p. 113 med  

»/–:». 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

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

 

  7:  4 / Titelsida e »SAGOSPEL»: För små och stora Barn str 

  7:  9 / Titelsida e »MOTIVEN»: efter ä t ur 

17:  4 /     1 e »butik och»: låtsas tillagt 

18:16 /     2 e »De»: rättrognes ä t rättroendes 

18:28 /     3 e »mina»: skodon ä t tofflor 

19:20 /     5 e »sanning!»: Ja! tillagt 

20:13 /     6 e »att förakta! ..»: men går jag några steg i gatan str 

22:23 /   10 e »HASSAN»: Det Säljer ni ä t Sälj då det 

23:16 /   12 e »HASSAN»: Du pratar ä t Prat! 

23:22 /   12 e »Soliman.»: Minnsann ä t Kanhända 

25:  4 /   15 e »Schiras?»: Ja. tillagt 

25:26 /   16 e »Jag»: ville hjelpa Dig ä t vill blott förtjena pengar 

26:20 /   17 e »Gå sedan ej»: och säg att jag har prejat ä t med talet att jag prejat 

28:  9 /   20 e »CASEM»: Hvafalls ä t Nej, hvad hör jag 

28:13 /   20 e »tjugo!»: Så? tillagt 

29:13 /   22 e »badet,»: fröken ä t Abu Casem ä t sköna fröken 

31:13 /   26 e »HASSAN»: Jo ä t Nej 

46:  5 /   46 e »kalkar»: plockade ä t samlade 

46:  8 /   47 e »var»: syrlig ä t bitter 

55:10 /   60   e »Du»: klagar inte. ä t ämnar inte klaga! 

60:15 /   63 e »SULEIKA»: Der ä t Ja der 

62:26 /   68 e »aldrig»: nyttigt handlagt ä t än gjort nytta 

66:10 /   74 e »långt –»: [Paus] tillagt 

67:11 /   76               e »staden. –»: [Paus] str 

68:16 /   79               e »Hassan protesterar.»: Nej inte mer än jag! str

68:23 /   79 e »VEZIREN»: Han kanske varit skolsjuk sjelf! str 

68:28 /   80 e »armarne i vädret.»: [Kalifen och Giafar går] str 
70:  2 /   82 e »en präktig»: man tillagt 



– TK 62 – 

 16 

71:14 /   84 e »säger»: mig att tystnad råda skall ä t att här tystnad råda må 

71:22 /   85 e »rör oss»: icke ä t föga [för att rimma på »öga»] 

72:15 /   86 e »uteblivande»: haft laga fall ä t haft godt förfall 

73:  3 /   87 e »med»: gyllne ä t svarta 

73:  6 /   87 e »ögonbrynens»: svarta båge ä t smärta båge 

74:  3 /   89 e »visste jag,»: Men ett gudomligt ä t Och ett gudomligt 

74:23 /   90 e »utan»: tanke, / Och ä t aning, / Att 

79:  1 /   92 e »med strandväxter.»: Samma dekoration som i Tredje Akten: 

Suleikas trädgård str 

80:16 /   94 e »den»: skall ä t vill 

81:30 /   97 e »bort;»: då var han skuldlös. ä t [Paus] då var han skuldlös. 

[Paus] 

83:20 / 101 e »hörde han»: när hjertat brast ä t mitt hjerta brast 

84:14 / 103 e »himmel,»: då vårt löfte! / I trogen kärlek vandra vi ä t lyss! 

85:  3 / 104 e »förstå!»: [Paus] tillagt 

89:  7 / 107 e »rosenoljan»: , hemkommen tillagt 

91:  7 / 111 e »målet!»: [Paus] tillagt 

93:  2 / 115 e »Och»: skodonen ä t tofflorna 

93:  9 / 115 e »missbjöd»: här ä t då 

93:21 / 116 e »på»: tinget ä t rätten 

93:25 / 117 e »var»: ju en tillagt 

94:  8 / 118 e »vänner»: , nå ä t små 

95:26 / 121 e »vållat.»: [Paus] tillagt 

96:  4 / 122 e »uti»: målet ä t målen 

96:16 / 123 e »ord! –»: [Paus] tillagt 

96:24 / 124 e »intrigören,»: inblåsaren ä t blåsaren 

97:  7 / 125 e »för»: unga paret ä t brudgum och för brud! 

97:10 / 125 e »överväga;» Men önskar veta ä t Den önskar veta 

98:21 / 128 e »sista»: af det slaget ä t , ej det sämsta 

98:30 / 128 e »Hon»: , den gensträfviga tillagt 

99:10 / 129 e »opp»: Om fågelfångarn str 
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Förarbeten 

De viktigaste utkasten till Abu Casems tofflor är bevarade i »Gröna Säcken» på 

Kungliga biblioteket med signum SgNM 4:17,2–16. 

Centrala utkast 

4:17,2 Blad 4:o (Lessebo Post) utan rubrik (bild i textvolymen s. 225). Förteckning 

över motiv, lämpade att användas i en skildring av orientalisk miljö, t.ex. 

träd: »Palmer, Ceder, Oliv, Rosenlager, Lager, Murgrön, Platan»; djur: 

»Schakaler, Lejon, Parder»; yrken: »Vattendragare, Bärare, Barberare, 

Skoflickare»; sädesslag: »Hirs, Sesam, Durra» etc. 

 

4:17,3 Blad 4:o (Lessebo Post) utan rubrik (se dok. nr 62:4). Texten börjar: »Harun 

al Raschīd och Veziren Giafar gå en afton på äfventyr. De komma till den 

Giriges Parfymhandel, och Harun vill göra honom ett elakt spratt. Harun 

ställer sina trasiga tofflor på gatan; hvilka genast upptagas af Casem som 

låter spika dem hos skomakarn, (alla barnskorna). Tala om Prins Guri och 

Zuleika. Casem är girig för att samla pengar åt sin dotter Zuleika, att hon må 

bli väl gift». I fortsättningen relateras bl.a. att Casem pressar den ruinerade 

köpmannen Achmed att sälja rosenolja billigt, att Zuleika och köpmannens 

son Sadi råkas och att hennes friare, däribland »Prins Guri», »täfla i sång». 

»Casems olyckor; Han blir menskohatare». I sista akten leker Soliman 

domare. »Casem frikännes; Soliman blir Vezir». 

 

4:17,4 Blad 4:o (Lessebo Post) utan rubrik. Jfr Solimans sång i SV s. 54. Fyra 

versrader, ej identiska med den tryckta texten, börjar med: »Faderlös och 

moderlös, men». Överst ett versschema. 

 

4:17,5 Folioblad (Lessebo Bikupa 1901) »Abu Casems Tofflor». Person-

förteckning jämte vissa motiv ur sagan om Casem och hans tofflor. 

I personlistan saknas, jämfört med den färdiga pjäsen: Kalifen, Veziren,  
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Prins Guri, Suleika, Soliman, Amman, Apan och portvakten Ali. En beskrivning 

av Skomakaren som en fiende till Casem har överkorsats. Bland motiven 

står i akt V: »Hustrun: Ihjälslagen». 

 

4:17,8 Blad 4:o (Lessebo Post) »Personer». Personförteckning. Utöver listan i det 

färdiga skådespelet finns också köpmannens äldre son, Sadi. Ali kallas 

»Brunnsmästaren». Amman och Apan saknas. »Fâtima» blev i det färdiga 

dramat endast en stumroll och torde som talroll ha ersatts av Amman. 

 

4:17,9 Blad 4:o (Lessebo Post) »Sceneri». Vissa motiv fördelade på fem akter. 

»Akt I. Rosenoljan: Bazaren». »Akt II. Badet, tofflorna». »Akt III. Fiskaren. 

/ Skatten». »Akt IV. Vattenledningen». »Akt V. Käringen». 

 

4:17,10 Blad 4:o (Lessebo Post) »Casems Tofflor». Motiv fördelade på fem akter. 

Däribland i Akt 1: »Rosenoljan», »Badet», »Fiskaren»; Akt 2: »Hos 

Prinsen: planen»; Akt 3: »Utanför Trädgårdspaviljongen. Den Sjuke», 

»Skatten»; Akt 4: »Hos Zuleika», »Vattenledningen», »Drömmen målad. 

Suleika ger sig»; Akt 5: »Amman dödas; men kommer sig», »Domarne – 

Soliman. Köpmannen hem rik!», »Kalifen och Veziren». 

 

4:17,11 Blad 4:o (Lessebo Post) »Casems Tofflor» (bild i textvolymen s. 222). 

Motiv fördelade på fem akter som i 4:17,10. Däribland i akt II: »Anden i 

Flaskan», »Prinsen sjuk af kärlek. / Gråtit sig sjuk»; akt III: »Men när 

Zuleika blir förälskad så spelar Prinsen fjär!»; akt IV: »Casem blir 

menskohatare»; akt V: »Skomakarn blir hofskomakare», »Harun dömer sig 

sjelf. Casem frikännes», »Zuleika får sin älskare», »Soliman blir Vezir. 

Muezzin ropar». 

 

4:17,12 Blad 4:o (Lessebo Post) med rubriken »Akt 2». Ur texten bl.a.: »Hos 

Prinsen; / Hans far Cadi har ju straffat Casem». 
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4:17,13 Blad 4:o (Lessebo Post; bild i textvolymen s. 224). Överst rubriken »Akt 3», 

på mitten av sidan rubriken »Akt 4», nederst rubriken »Akt 5». Bland 

motiven i akt 3: »Casem hos Zuleika», »Amman och Hassan: 

Qvinnohatare», »Apan». I aktslutet: »Vâlin och Brunnsmästarn»; akt 4:  

»I Zuleikas paviljong: Dröm-målningen!», »Casem gräfver ner tofflorna», 

»Apan gräfver opp tofflorna!»; akt 5: »Amman slås ihjäl af tofflorna som 

skulle torka för att brännas! men kastas ner af Apan». 

 

4:17,14 Blad 4:o (Lessebo Post) med rubriken »Akt 4». Bland motiven: »Casem 

gräfver ner tofflorna», »Suleika, Amman och Slafven. Hon älskar men vill 

icke giftas bort», »Lejonet kommer; alla fly utom prinsen, som springer 

öfver bäcken och tar slafvens svärd – Då faller Suleika till föga!», »Apan in 

gräfver opp tofflorna – gömmer i en buske. Vâlin in; ledd af apan som 

tecknar att här har gräfts opp en skatt. Casem in, letande sin dotter, finner 

duken, arresteras! Ruinerad». 

 

4:17,15 Blad 4:o (Lessebo Post) med rubriken »Akt 5». Bland motiven: »Torg i 

Bagdad», »Hemicykel», »Apan sitter på en balkong med Casems tofflor – 

Amman går inunder, blir träffad! Tros död!», »Soliman och gossar leka 

domare», »Achmed förklädda», »Casem frikännes», »Prinsen och Suleika 

visa sig i ett fönster, och jublas!», »Apan skjutes med en båge», »Harun Den 

Rättrådige!» Nederst står: »4e Akten.» med »Soliman och tofflorna! / 

Soliman ger fadren orätt mot Casem». 

 

4:17,16 Folioblad (Manilla) »Casems Tofflor» (se dok. nr 62:5). Under rubriken 

står: »Die Grosse Verachtung: Hiob och Hans Vänner». Strödda noteringar 

med bl.a. teckning av Cadins Palats med kupol och Torget med Brunnen. 

Personlistor. Bland »Reqvisita»: »Speldosa», »Klockspel», »Talande 

Fogeln». Under »Scener» bl.a. »Magnetkarlen af Koppar ... tar spikarne ur 

alla skor så att Skomakarn får arbete», »Gråterskor: efter Skomakar-

hustrun». Bland motiv i de olika akterna, i akt IV: »Vattenledningen: 

Fontänen stannar». 



– TK 62 – 

 20 

Verkförteckningar (ej förarbeten) 

3:1,17 Folioblad (Manilla). Bland uppslag till kammarspel bl.a. (överstruket) 

»Casems Tofflor». 

 

9:5,14 Blad 4:o (Manilla). Bl.a. »Röda Skon på trappan = Casems tofflor = 

Skyltdockan». 

Omnämnande 

9:4,8 Folioblad (Manilla). Under rubriken »Scener» bl.a. »Den öde byn = Mölle: 

Casems tofflor.» 

Titelrubriker 

4:17,1 Folioblad (Manilla) endast rubriken »Casems Tofflor». 

 

4:17,6–7     Omslag 4:o (Lessebo Post). På första sidan står rubriken »Casems Tofflor. / 

Sagospel [str Barnpjes] / af / August Strindberg.» Nederst t.v. är tecknade 

två tulpaner och överst några arabiska tecken. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet  

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

 

 Sida i SV   Sida i MS 

 17      1 

 20      6 

 23    11 

 26    16 

 29    21 

 32    26 

 35    32 

 38    37 

 43    40 

 46    46 

 49    52 

 52    59 

 55    60 e 

 59    61 

 62    66 

 65    72 

 68    78 

 71    84 

 74    89 

 79    92 

 82    98 

 85  104 

 89  107 

 92  113 

 95  120 

 98  127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

STORA LANDSVÄGEN 
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Textläget 

Bastext i SV:s utgåva av Stora landsvägen är MS; komplementtexter är U 1, U 1:3  

och U 1:4. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Stora landsvägen. / Ett / Vandringsdrama / 

med / Sju Stationer», utan författarnamnet utsatt, är bevarat på Strindbergsmuseet i 

Stockholm. 

Upplagor på svenska 

1. Första tryckta upplagan (U 1) med titeln Stora landsvägen / Ett vandringsdrama / 

med / sju stationer (113 s., 22 × 14,5 cm) trycktes av Albert Bonniers boktryckeri i 

Stockholm och utgavs av Albert Bonniers förlag därstädes under perioden  

11/11–17/11 1909. Se dok. nr 62:6. 

 

2. Ett nytryck, kallat andra upplagan (U 1:2), med samma titel som U 1, utgavs av 

Bonniers förlag kring månadsskiftet november/december 1909 (annons i Dagens 

Nyheter 3/12: »På 2 veckor har 2 uppl. utkommit»). U 1:2 är således andra tryckningen 

av första upplagan. Den har följande smärre ändringar i förhållande till U 1 (sid- och 

radhänvisning till SV; först citeras U 1, därefter U 1:2): 

 

105:13 stund, / Och // stund. / Och 

127:14 flyttan / flytta’n [= MS] 

207:26 bland människor / bland andra människor 

210:24 Hagars / Hagers 

 

Endast ändringen 127:14 återfinns i SV, som här följer MS. 
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3. Ett nytryck, kallat tredje upplagan (U 1:3), med samma titel som U 1, utgavs av 

Bonniers förlag i december 1909 (efter 8/12). Det rör sig om tredje tryckning av den 

första upplagan. Vid tryckningen genomfördes fem ändringar i förhållande till U 1:2. 

Fyra av dem hade Strindberg begärt i ett brev till förlaget 5/12 1909 (sid- och 

radhänvisning till SV; först citeras U 1:2, därefter U 1:3): 

 

136:24 Entevten / Ehthevten 

143:24 Hafir / Hafiz  

183:11 i urnor, askar / i urnor askor  

[Strindberg hade dock föreskrivit: »I urnor askor»] 

183:15 »Här hvilar» – jag / »Här hvilar» – ja, jag  

[Strindberg: ja jag] 

 

Dessutom infördes en kompletterande rättelse, begärd i ett brev 8/12 1909: 

 

210:24 Hagers / Hagars  

 

Ändringarna har införts i SV.  

 

4. Ett nytryck, kallat fjärde upplagan (U 1:4), med samma titel som U 1, utgavs av 

Bonniers förlag i januari 1910 med följande ändringar i förhållande till U 1:3 (sid- och 

radhänvisning till SV; först citeras U 1:3, därefter U 1:4): 

 

150:  7 SMEDEN ut / SMEDEN in  

150:  9 SMEDEN in igen / SMEDEN  

186:12 läskpapperet / läskpappret   

[ändrat efter påpekande av Strindberg i brev till förlaget 5/12 1909] 

193:10 Ensam! / Det är slutet // Ja! – Ensam! – Det är slutet  

 

Ändringarna har införts i SV. Korrektur med Strindbergs ändring 193:10 återges i en 

artikel av John Fraenkel (Frihet, nr 25/26, 1943, s. 25). En kommentar till Strindbergs 

korrekturläsning av Stora landsvägen, se Tor Bonnier, Längesen, 1972, s. 34. 
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Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings auktoriserade översättning till tyska Die grosse Landstrasse utgavs 

1912 av Georg Müllers förlag i München & Leipzig. Den ingår, jämte Fröhliche 

Weihnacht! (Svarta handsken) och Abu Casems Pantoffeln (Abu Casems tofflor), i 

Strindbergs Werke, Abteilung [I] Dramen, Band 10, Spiele in Versen. Fram till 1917 

hade volymen tryckts fem gånger. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

106:10 mitt hjärtas hjärtblad, / De späda lungor vädra ut; // 

mitt hjertas hjärtblad / De späda lungor vädra ut; //  

mitt hjärtas hjärtblad / de späda lungor värda ut;  

[om fotnot i MS se nedan s. 34 f.] 

111:20 VANDRAREN / Vandrare / Vandrarn. 

174:10 Nani ka / Nanika / Nanika 

174:11 Yo-no-naka ni– / Yo no naka ni– / Yo no naka ni– 

174:12 mi tomoni / ni tomo ni / ni tomo ni 

174:13 mono / no / no 

184:  2 staden Thofeths / staten Thophets [jfr 161:2, MS p. 97 »ni har i staden»] / 

staten Thophets 

 

I SV motsvaras längdstrecket över »i» i MS-formen »pagīna» (143:28–29) av accent 

»pagína» (jfr ovan s. 10). 

 

Ett särskilt problem utgör de speciella paustecken (se textvolymen s. 240 f., samt 

dok. nr 62:7), som Strindberg ibland begagnar sig av. De har av honom applicerats  

– 1, 2 eller 3 i varierande positioner – på följande ställen i MS, varvid de i SV i relation 

till textsammanhanget har ersatts av respektive blankrad (BR), stor asterisk (A), 

tankstreck (T), extra långt tankstreck (LT) eller ny rad (NR). I U 1 har med några 

undantag följts samma etableringsmönster. Dock är asteriskerna där alltid av litet 

format, dvs. desamma som för s.k. liggande ögla i MS. Vid tablåslut etableras icke det 

speciella paustecknet i SV.  

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

(lokaliseringsord citeras här efter MS). 

 

105:  5 /     1 e »långt?–»: BR (= U 1) 

105:17 /     2 e »stulit ...»: A (= U 1) 
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106:  6 /     2 e »qvaft – »: BR (= U 1) 

106:13 /     3 e »förgifta»: BR (= U 1) 

106:20 /     3 e »bön!»: A (= U 1) 

107:  9 /     5 e »blygs»: LT [p.g.a. tryckfel i SV ej förlängt] 

107:24 /     6 e »lund –»: BR (= U 1) 

107:28 /     6 e »luftas!»: A 

110:29 /   13 e »vandrare!»: A (= U 1) 

112:14 /   16 e »hit!»: – [tablåslut] 

118:12 /   23 e »skådespelarne!»: A (= U 1) 

118:15 /   23 e »illa?»: A (= U 1) 

119:12 /   24 e »på!»: 3 A (U 1 har 1A [1 asterisk]) 

124:17 /   32 e »inte!»: NR (= U 1) 

124:19 /   33 e »roligt.»: NR (= U 1) 

136:28 /   56 e »de!»: – [tablåslut] 

139:21 /   58 e »mest.»: LT 

140:  4 /   58 e »väderqvarnarna!»: LT 

167:12 / 108 e »hört!»: A 

172:  6 / 117 e »ord.»: 3 LT 

172:  8 / 117 e »Ja!–»: BR (= U 1) 

172:25 / 119 e »lidandet -»: A 

173:  7 / 120 e »på!»: NR (= U 1) 

175:19 / 124 e »[går]»: A (= U 1) 

186:  3 / 138 e »[sig]»: A 

186:23 / 140 e »värsta!»: BR (= U 1) 

187:11 / 141 e »ryssja –»: BR (= U 1) 

187:25 / 142 e »håfvor –»: BR (= U 1) 

187:28 / 142 e »begråtas.»: T 

187:28 / 143 e »begråtas.»: A 

187:32 / 143 e »slägt –»: LT 

188:  1 / 143 e »barn!»: NR (= U 1) 

188:  6 / 143 e »miniatyr»: BR (= U 1) 

188:15 / 144 e »rått»: BR (= U 1) 
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188:18 / 144 e »skämmas!»: BR (= U 1) 

188:19 / 144 e »detta!»: NR (= U 1) 

189:17 / 145 e »somnar –»: BR (= U 1) 

193:10 / 147 e »Ensam!»: T 

193:15 / 147 e »sig – – –»: BR (= U 1) 

195:  8 / 151 e »äpplet –»: LT 

195:26 / 153 e »herrskarinnan!»: A (= U 1) 

196:  2 / 153 e »dag –»: NR (= U 1) 

196:27 / 155 e »stan –»: NR (= U 1) 

197:13 / 156 e »ögonen.»: 3 A 

197:18 / 157 e »[ut]»: A (= U 1) 

202:  8 / 159 b e »röst! – – –»: NR (= U 1) 

204:17 / 163 e »tarfliga.»: NR (= U 1) 

205:  7 / 164 e »tror!»: NR (= U 1) 

205:11 / 165 e »syndbocken!»: A 

206:  5 / 166 e »är!»: NR (= U 1) 

206:10 / 167 e »mig?»: LT 

206:15 / 167 e »[försvinner]»: A (= U 1) 

206:19 / 167 e »sig!»: A (= U 1) 

207:  2 / 168 e »förstånd.»: NR (= U 1) 

208:19 / 171 e »Gifvarn!»: BR (= U 1) 

210:28 / 178 e »godhet –»: A 

210:31 / 178 e »välsignat!»: BR (= U 1) 

211:  5 / 178 e »ville!»: – [tablåslut] 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

När Strindberg i replikrubriker växlar mellan »Vandrarn» och »Vandraren» 

(»Vandrare»), »Jägarn» och »Jägaren», följs i SV med ett undantag (111:20) 

originalmanuskriptet, men ifråga om förkortningar av replikrubriker som »Mjöln. A», 

»Skolm.», »Positivsp.» följs U 1. Innehållsförteckningen under rubriken »Sceneriet» har 

i enlighet med författarens direktiv placerats sist i U 1, vilket följs i SV s. 212. Också i 

enlighet med hans direktiv, följt i U 1 och SV, utsätts inte något författarnamn på 

titelsidan och ingen rollista förekommer. 

 

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

 

105:17 mitt själf / Mig sjelf 

112:  7 dit ner dit nu vi / Ditner dit vi nu  

[ändrat för att få rätt betoning i jamben] 

140:28 Abra-kadabra, abrakadabra/ Abra-kadabra, abrakadbra 

141:  9 Skolmästarn / Skolm. [m.fl. ställen] 

141:17 »Potamogeton» / »Syndetikon» 

141:18 stipendiet / första priset med guldmedaljen 

145:  4 kursnoteringen är också något annat / kursnoteringen är också något 

146:25 växling? / växling? Kanske han vill ge mig stora guldmedaljen? 

147:29 Potamogeton / Syndetikon 

148:21 tokiga. / tokiga; i kommunaln inväljas endast de mest ovärdiga; 

i kyrkorådet sitta bara ateister, i skolrådet de okunnigaste, och i 

kassakontoret antagas endast de som äro straffade för första resan stöld. 

149:19 sista åsnefesten / sista täflan i skaldekonsten 

149:19 lagerkransen / första priset 

149:20 versstycket. / versstycket; och efter han skrifvit en lofsång till »Landets 

förstörare» så blef han hedersledamot af »fosterlandets altare;» 

152:29 still. // still, / I sångarskaran tar den första priset / Men fick du sjunga 

bara som du ville, / Du fick ej priset då för smak och snille. 

169:10 er / dig 
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186:16 att tåla / att bära 

188:20 var ju predikant / var predikant [ändring för jambiska rytmen] 

194:27 Hur det har varit / Hur det varit [ändring för jambiska rytmen] 

195:11 Och lansen / lansen [ändring för jambiska rytmen] 

196:15 vi / Du 

198:  2 Mitt barn! / M i t t  barn! / Hon kände icke igen mig! Hvilken lycka ... 

hvilken lycka för oss båda! / Farväl // Farväl 

204:21 döde / döda 

205:23 staden Thofeth / staten Thopheth 

210:18 Från snöhvit höjd / Från snö-ren höjd 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

105:  3 Jägaren / Jägarn 

105:  6 Jo! / Ja, 

106:28 eldbläck / eldsbläck 

111:31 krok / krog 

116:16 Låt bli och / Låt bli att 

117:12 då vinets / så att vinets 

127:14 flytta’n / flyttan 

128:23 grannsocken / grannsocknen, 

129:25 Ni har det gott, ni som får vandra, // – – – – – – – – – – – – – – – – / 

Ni har det gott, ni som får vandra, [i MS markeras rytmen i versraden 

»Ni har det gott, ni som får vandra,», vilket i U 1 återges som en rad streck] 

131:26 aldra / allra 

132:27 Man lär / Men lär 

140:17 bara har / bara här 

146:  1 icke / inte 

149:18 tjugofem / tjugufem 

151:  6 det / dem 

170:20 bild har endast gulnat – / Som löf om hösten! //  

bild / som löf om hösten! / har endast gulnat – 

171:18 icke / inte 

172:13 innevånare / invånare 

183:11 urnor askor / urnor, askar 

184:18 har vi / har ni 

185:  4 fingerna / fingrarna 

186:11 bildar af / bilden af 

204:22 tillbaks / tillbaka 

207:27 utsago / utsaga 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS med rubriken »Stora landsvägen. / Ett / Vandringsdrama / med / Sju Stationer» 

finns i Strindbergsmuseet i Stockholm. Det består av 8 omslag och 174 blad, skrivna 

med bläck på bladens ena sida (på några baksidor dock tillägg att inskjutas). 

Papperssorten är Lessebo Post (stor kvarto, ca 22 × 28 cm). Texten är skriven 

inom ramar gjorda med omväxlande gul, grön, röd, blå och lila färgpenna i formatet 

ca 13,5 × 18 cm. 

Ett yttre omslag har på titelsidan inklistrad en bild av ett ungt par som står på en 

strand under ett par höga, grönskande pinjer och ser ut över ett djupblått vatten mot 

andra stranden. Där reser sig en klippa med överst ett smäckert litet tempel och nertill 

en grotta. I fonden mörkgröna cypresser och över det hela en ljusblå himmel  

(se textvolymen s. 242). På omslagets sista sida är en cirkelformad bild monterad, som 

till vänster visar ett rött boställe inbäddat i djup grönska och rakt fram två vita grindar 

med ett blånande hav i fonden (se textvolymen s. 251). 

Sju separata omslag delar textsidorna i sju lägg, ett per tablå. På omslagens 

opaginerade förstasidor står respektive tablås titel: »På Alperna», »Vid 

Väderqvarnarne» osv. Baksidorna är tomma. Omslagen 1–5 är icke (längre) 

sammanhållna i ryggen som 6–7. 

 

Inuti varje lägg ligger textsidorna, paginerade enligt följande: 

 

Tablå 1: pp. 1–16. 

Tablå 2: pp. 17–56. 

Tablå 3: pp. 57–93. 

Tablå 4: pp. 94–132. 

Tablå 5: pp. 133–145. 

Tablå 6: pp. 146–158. 

Tablå 7: pp. 159 a–172 (p. 159 består av 3 sidor: a, b och c). 

 

P. 49 (texten s. 132:29) har Strindberg med blyerts gjort två planeringsanteckningar: 

»Illusionerna!» och »Signalerna». 
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Sättaranteckningar med anilin finns på ett flertal ställen, mest vid sidbyten i U 1,  

t.ex. p. 73: »49», markerande sidövergången 48/49 och p. 131: »81», markerande 

sidövergången 80/81. P. 3 har Strindberg i en med blyerts skriven fotnot: »Till sättaren 

och till korrekturläsaren» inskärpt att det (106:10) står »Hjertblad» och inte »hjertblod» 

(vokalerna förtydligade med bläck). 

Pp. 49 och 50 illustrerar Strindberg hornsignalerna med noter, egenhändigt skrivna i 

marginalen. 

P. 1 har Strindberg i marginalen ritat en sedermera struken vägvisare. 

När kursivering har gjorts av ett ord i texten, t.ex. p. 67 (144:9) »Före Kristi 

födelse?», har Strindberg markerat detta extra genom att i marginalen skriva »sp.». 

Troligen har han därmed menat, att ordet skall sättas med »spatium», dvs. mellanrum, 

mellan bokstäverna, vilket också skedde. 

På ett stort antal ställen har Strindberg bytt ut markeringen »[Paus]» eller en liggande 

ögla, som skiljer två textavsnitt mot det tecken som söker efterlikna notskriftens 

markering av fjärdedelspaus (se ovan s. 28 ff.). Ibland har han ända till tre sådana 

tecken i rad, vilket markerar en längre paus. I trycket genomfördes dock icke detta 

egenartade teckensystem. 

Med rött bläck har Strindberg gjort en del ändringar fr.o.m. p. 96, dvs. ungefär från 

det avsnitt i dramat, där han efter en längre paus återupptog arbetet (se textvolymen 

s. 233).  
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Strindbergs ändringar med rött bläck i 
originalmanuskriptet 

Med rött bläck har Strindberg gjort en del ändringar fr.o.m. p. 96, dvs. ungefär från det 

avsnitt i dramat, där han efter en längre paus återupptog arbetet (se textvolymen s. 233).  

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

 

160:  3 /   96 e »morgon.»: Här i byn blir man nämligen oigenkänlig, om man 

tvättar sig! tillagt 

161:24 /   99 e »åtal!»: för hädelse! tillagt 

162:  4 /   99 e »de här»: Äfflingarne str 

164:17 / 103 e »sådan»: artist ä t konstnär 

167:17 / 108 e »få det»: utropstecken ä t frågetecken 

170:11 / 113 e »tända ljus»: två punkter ä t kommatecken 

170:20 / 114 e »gulnat –»: Som löf om hösten! tillagt 

172:  8 / 117 e »Ja! – Ja! –»: tre paustecken tillagda 

173:  7 / 120 e »på!»: paustecken tillagt 

176:26 / 127 e »jag»: började ä t borde 

178:10 / 130 e »priset»: som uppfinnaren. tillagt 

184:  9 / 135 e »smörja i!»: – Nej en sten! Han blef så småningom förstenad – – – 

MÖRDAREN Du menar han dog af förkalkning – JÄGAREN Till 

kalksten, ja! tillagt 

186:27 / 140 e »strid»: semikolon tillagt 

187:  1 / 140 e »dock»: kommatecken tillagt 

193:  5 / 145 e »synes en»: (volant) str 

193:10 / 147 e »Ensam!»: paustecken tillagt 

194:20 / 149 e »konvolveln –»: En blomma och en dag kursivering tillagd 

195:21 / 152 e »smekas»: kind vid kind str 

197:12 / 156 e »då»: far ä t får [bokstavsrättelse] 

202:  8 / 159 b e »röst! – – –»: Jag vet hvem Du är! tillagt 

202:24 / 160 e »rättvisa –»: åt ett godt arbete! str 

204:17 / 163 e »tarvliga.»: två paustecken tillagda 
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204:29 / 164 e »slaktarn –»: Nej nu vet jag .– Det dog nyss en slägting som hostade 

upp – först lungorna, slutligen sjelfva hjertat. JÄGAREN Hostade han 

upp hjertat? QVINNAN Ja! JÄGAREN (betraktar näsduken) Jag tror! 

– – – tillagt 

205:  7 / 164 e »tror! – – –»: JÄGAREN str 

206:11 / 167 e »mig?»: Och för öfrigt, hvem var det som först predikade: »Det är 

synd om menniskorna!» tillagt 

206:19 / 167 e »när»: en orättvist anklagad ä t man 

208:  5 / 170 e »utan»: han begär tillagt 

208:17 / 171 e »förtvivlan»: kommatecken tillagt 

 

Med blå färgpenna har p. 5 (107:5) strukits »med blottad» i en dubbelskrivning av 

orden. 

Med brun färgpenna har på baksidan av p. 27 gjorts ett inskottstecken, som har sin 

motsvarighet på p. 28 (121:9). Med brun eller rödbrun färgpenna har på baksidan av 

p. 97 gjorts ett inskottstecken, som har sin motsvarighet på p. 98 (161:19). Också på 

baksidan av p. 143 har ett inskottstecken gjorts, som motsvaras av ett liknande tecken 

utfört med rödbrun färgpenna på p. 144 (188:18). 

Med blyerts har slutligen p. 14 (111:15) »De» ändrats till »de». 
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Strindbergs ändringar med andra pennor i 
originalmanuskriptet 

Utöver de, i vissa fall betydelsefulla, ändringar som Strindberg gjorde med rött bläck i 

MS och som har redovisats ovan s. 36 f. må följande urval anföras. Först ges sid- och 

radhänvisning till SV, därefter sidhänvisning till MS. 

 

106:10 /     3 e »och»: hjertats hjertblad / Kotyledonen, mina  

ä t mitt hjertas hjertblad / De späda 

106:23 /     4 e »tafla,»: (åskan går) struken marginalanteckning 

107:  9 /     5 e »blygs»: (Lyfter hatten) str 

107:25 /     6 e »gnistrar»: (Solsken bryter fram.) struken marginalanteckning 

108:  1 /     6 e »skymmer»: (En sväfvande fogels skugga synes röra sig på snön)  

struken marginalanteckning 

112:14 /   16 e »hit!»: Ridå! str [så äv. p. 56 men str bortglömd p. 93] 

118:12 /   23 e »skådespelarne!»: (Mjölnarns folk visa sig) str 

135:15 /   35 e »JÄGARN»: (förlägen öfver den oförtjenta artigheten) str 

152:20 /   84 e »lof»: Du Vulkanus’ styfson. ä t Du store rimsmed: 

159:  1 /   94 e »Passagen i»: Affenthal ä t Thofeth [så även på flera ställen] 

160:11 /   96 e »med»: Apa ä t Markatta [så även på flera ställen] 

211:  3 / 178 e »mest –»: Som lidit mest af smärtan tillagt med ljusare bläck 

211:  5 / 178 e »den»: Han ä t jag [jfr dok. nr 62:7] 
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Förarbeten 

Bland de på Kungliga biblioteket bevarade förarbetena finns titelsidor och utkast till 

struktur och detaljer som avser dramat, samt utkast som har lösare samband med pjäsen. 

Förarbetena finns bevarade i Strindbergs manuskriptsamling »Gröna Säcken» (SgNM). 

Titelsidor (med anvisningar) 

4:8,1–2 Omslag 4:o (Lessebo Post) med titelsida (bild i textvolymen s. 241). 

Huvudrubriken var troligen först »Stora Landsvägen». Den ströks och 

ersattes av »Förlofvade Landet», varefter den förstnämnda rubriken återtogs. 

I underrubriken ströks »Lyriskt» i »Ett Lyriskt Vandringsdrama / Med / Sju 

Stationer». En förteckning ges över de sju stationernas rubriker i förkortad 

form under överrubriken »Sceneriet». Intill stationsrubrikerna har med 

blyerts inskrivits de sidnummer som avser U 1, varjämte rubriktexterna har 

justerats i enlighet med MS. Till höger om »Sceneriet» ges följande avi 

»Till Sättaren!»: »Denna planch med Pinierna sättes förminskad på 

omslagets framsida; På baksidan sättes landskapet med grindarne, men båda 

sådana de äro. / Sceneriet sättes sist i boken såsom Innehåll med hänvisning 

till Bokens Pagina. Alla [paustecken] betyda pauser och angifvas med 

spatium och en krumelur som liknar [paustecken]. Allt understruket spärras 

blott men kursiveras aldrig. Författarens namn utsättes icke (se texten) / 

Ingen Personförteckning!». Samtliga dessa anvisningar följdes i U 1 med 

undantag för utsättandet av paustecknet. 

Sida 3 i omslaget. Text: »Till Sättaren: / Detta sättes sist i boken under 

’Innehåll’. – Musiken i Mörka Skogen är Chopins [str. Polonaise n:o 4 Op 

40: n:o 2] Nocturne 13, op. 48.1. och denna spelas piano ända till Styckets 

slut, (på afstånd.)». 

 

4:8,3 Omslag 4:o (Lessebo Post) med titelsida. Text: »Strindberg. / Kammarspel 

Opus 6. / Stora Landsvägen». 
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4:8,5 Blad 4:o (Lessebo Post) Text: »Stora Landsvägen. / (Noter till)». 

Utkast till dramats uppläggning 

4:8,10 Blad 4:o (Lessebo Post) »Vid / Stora Landsvägen» (bild i textvolymen 

s. 234). Underrubrik: »Kristens Resa. Dårhuset». – I personförteckningen 

bl.a. »Soldat», »Gesäll», »Vandrande Juden», »En Japan», »En Spetsbof». 

Måhända ett tidigt utkast till rollista. 

 

4:8,6 Blad 4:o (Lessebo Post) »Stora Landsvägen / II». Fem tablårubriker: 

»Förlofvade Landet», »Molnet», »Blå Tornet», »Dödens Ö» och 

»Stranden». 

 

4:8,8 Blad 4:o (Lessebo Post) utan överrubrik. Sju tablårubriker: »Mörka 

Skogen», »Sista Grinden», »Krematoriet», »Passagen», »Eselsdorf», 

»Väderkvarnarne», »Alperna». Dvs. samma sju tablåer som i det färdiga 

dramat men i omvänd ordning. 

 

4:8,9 Blad 4:o (Lessebo Post) »Stora Landsvägen» (bild i textvolymen s. 236). 

Förteckning över åtta tablåer: »På Alperna», »Väderqvarnarne», »Bykrogen 

och Smedjan», »En Passage i En stad», »Ett dukadt bord», 

»Jagmästarbostället i en skog», »Hiobs Vänner: i Blå Tornet», struket 

»Japanska Kyrkogården», »Marmor-Ruinen». De fyra första tablåerna 

överensstämmer med det färdiga dramat. 

Utkast till enskilda scener och motiv 

4:8,11 Blad 4:o (Lessebo Post) med rubriken »Akt 1». Till »Alperna» hör följande 

fyra motiv: »Vägvisaren», »Fogelns skugga», »Hospitiet» och 

»Glasögonen», vilka med undantag för »Hospitiet» utnyttjas i första tablån, 

»På Alperna». 
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4:29,5 Blad 4:o (Lessebo Post) med rubriken »2». Därunder texten 

»Väderqvarnarne: Adam och Eva», vilket syftar på dramats andra tablå. 

 

4:29,3 Folioblad (Manilla) »Adam och Eva». Rollista med följande personer: 

»Mjölnarn», »Dotter», »Mjölnarenkan», »Sonen», »Drängar», »Pigor». 

 

4:29,4 Folioblad (Manilla) »Qvarnarne: Adam och Eva». Därunder förteckning på 

detaljer, som hör till en väderkvarn: »Stocken», »Löparen och Liggaren», 

»Vindhjulet», »Karet», »Skrufven», »Ögat», »Sikten», »Spetsverket». 

 

4:29,1 Halvt folioblad (Manilla) »I Passagen». Därunder en rollista med följande 

personer: »Jägaren», »Vandraren», »Positivspelaren», »Fotografen», 

»Eufrosyne», »Gotthard: Deras Son, Snäckhandlare», »Klara, 

Blomsterhandlerska» och »Möller, mördare». Samtliga förekommer i 

dramats fjärde tablå. 

 

4:29,2 Blad 4:o (Lessebo Post) »Ryssjan» (bild i textvolymen s. 238). Person- och 

tablåförteckning. På personförteckningen: »Fotografen», »Eufrosyne, Hans 

Hustru», »Gotthard Deras Son. Snäckhandlare», »Klara, 

Blomsterhandlerska, Gotthards Hustru», »Mördaren Möller», »Vandraren», 

»Positivspelaren», »Smeden», »Skolmästarn», »Frestaren». I det färdiga 

dramat ingår Smeden och Skolmästarn i tredje tablån, Frestaren i den 

sjunde, medan de övriga figurerar i den fjärde. Tablåförteckningen upptar: 

»Passagen», »Snäckbutiken», »Fotografateliern», »Blomsterhandeln», 

»Smedens Salong» och »Krematoriet». 

 

3:22,38 Folioblad (Manilla) utan rubrik. Förstudie främst till femte akten. 

Barnkammaren med detaljer som »ett namnsdagsbord» och »öppet fönster 

utåt en trädgård», som för tanken till sjätte tablån i Stora landsvägen.  

Jfr barnkammaren i Svarta handsken. 
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9:4,3 Folioblad (Manilla) »Scenerier». Bland tre »scenerier»: »Ett 

namnsdagsbord»; jfr 3:22,38 ovan. 

 

4:8,13–15 Lappar ur anteckningsblock med skisser till de olika tablåerna:  

4:8,13  »Stora landsvägen. / Endast Förl. Landet synes»,  

4:8,14  »Endast Förlof. Landet / Stora Landsvägen»,  

4:8,15  »1. / Alp, moln, Blixt, Vägvis.», »2. / Väderqvarnarne. / 

Landsväg», »3. / Smedja. / Landsväg», »4. / Passagen. / 

Restaurang. / Snäckbutik / Fotograf-låda. / Blomster handel»,  

»5. / Krematoriet / Cypresser» (bild i textvolymen s. 240),  

»6. / Grindarne», »7 / Mörka Skogen». Text och teckningar

              med blyerts. 

Strödda anteckningar 

4:24,9 Folioblad (Manilla) »Scenerier». Som nummer två bland motiven: »En allé 

af fruktbärande Apelsinträd och Citroner; allén bär uppåt i fonden till ett 

hvitt marmortempel». Här följer en teckning av ett smäckert, runt tempel 

med pelare, precis som templet på försättsbilden till Stora landsvägen, här 

försett med texten: »amorstemplet i Lilla Trianon». 

 

3:21,5 Folioblad (Lessebo Bikupa 1901) »På Vandring». Utkastet, som är återgivet 

med bild och beskrivet i textvolymen s. 232, skisserar en vandring på en 

landsväg i sex etapper, varvid en stad passeras. Texten i den sjätte och sista 

tablån lyder: »Landsväg utåt. I fjerran Sjö och Alper. Vinter. Till Höger en 

vakteld med Zigenare. Till Venster En Smedja». 

 

9:1,20 Blad 4:o (Lessebo Post) »Fata Morgana», delvis tryckt i Samlade Otryckta 

Skrifter II, s. 168 (se dok. nr 62:8). Motiv som utnyttjats i Stora landsvägen: 

»Blixten slår en namnteckning på molnets svarta papper» och »Lifvet är 

som landsvägen, rakt fram, ibland i krokar, ibland i backar; diken på 
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sidorna, gå rätt på skorna, annars ramlar Du i diket; backe upp, backe ner – 

ibland fin som ett golf, ibland smutsig!» 

 

4:8,12 Kuvert med rubriken »Skizzer till sceneri för STORA LANDSVÄGEN». 

Innehåller lapparna med tecknade skisser i 4:8,13–15. 

 

6:8,1 Folioblad (Lessebo Bikupa 1903) »Ur / Norrtullsgatans Krönika». Bland 

motiven: »Väderqvarnarne: Adam och Eva.» 

 

6:8,3 Folioblad (Lessebo Bikupa) »Norrtullsgatans Krönika». Text bl.a. »Adam 

och Eva». 

 

6:16,17 Folioblad (Lessebo Bikupa 1900) »Snäck-Butiken: // E T A H. / (Livre des 

Augures.)». I texten bl.a. »Parfymbutiken invid», »Tala om snäckorna». 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet  

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

 

 Sida i SV Sida i MS 

 105    1 

 108    6 

 111  13 

 115  17 

 118  22 

 121  27 

 124  31 

 127  36 

 130  43 

 133  49 

136  54 

 139  57 

142  62 

145  69 

 148  76 

 151  81 

 154  87 

 

 Sida i SV Sida i MS 

 159    94 

 162    99 

 165  104 

 168  109 

 171  115 

 174  121 

 177  127 

 183  133 

 186  138 

 189  144 

 193  146 

 196  153 

 201  159 a 

 204  162 

 207  168 

 210  175 

 

 

 

  

  

 



 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

Följande ändringar kommer att införas i en eventuell ny tryckning av textvolymen.  

 
  skall ändras till: 

219:10 ung dam prinsessa 

220:  2 sålorna  sålorna [sulorna] 



 

 



 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 62:1. Främre omslaget till första upplagan av Abu Casems tofflor 

(1909), tecknad av Fanny Falkner (reproduktion: 

dramawebben.se). 

Dok. nr 62:2. Originalmanuskriptet till Abu Casems tofflor, 

personförteckningen (KB). 

Dok. nr 62:3. Originalmanuskriptet till Abu Casems tofflor, p. 103 (KB).  

Dok. nr 62:4. Ett utkast utan rubrik till Abu Casems tofflor (KB). 

Dok. nr 62:5. Ett utkast till Abu Casems tofflor med skisser till Cadins palats 

och torget med fontänen, »Brunnen» (KB). 

Dok. nr 62:6. Främre omslaget till första upplagan av Stora landsvägen 

(1909). 

Dok. nr 62:7. Originalmanuskriptet till Stora landsvägen, p. 178 (sista sidan) 

(Strindbergsmuseet). 

Dok. nr 62:8. »Fata Morgana», ett utkast med motiv till första tablån i Stora 

landsvägen (KB).  

 

 

 

 





Dok. nr 62:1. Främre omslaget i första upplagan av Abu Casems tofflor (1909), tecknad 
av Fanny Falkner. Jfr textvolymen s. 218.



Dok. nr 62:2. Personförteckningen i originalmanuskriptet till Abu Casems tofflor  
(SgA: Börjesson 1; KB).



Dok. nr 62:3. Originalmanuskriptet till Abu Casems tofflor, p. 103  
(SgA: Börjesson 1; KB). Texten motsvarar SV 84:9–21.



Dok. nr 62:4. Ett utkast utan rubrik till Abu Casems tofflor (SgNM 4:17,3; KB).



Dok. nr 62:5. Ett utkast till Abu Casems tofflor med skisser till Cadins palats och torget 
med fontänen, »Brunnen» (SgNM 4:17,16; KB). Jämför scenanvisningarna till akterna 1 
och 5.



Dok. nr 62:6. Främre omslaget till första upplagan av Stora landsvägen (1909).



Dok. nr 62:7. Originalmanuskriptet till Stora landsvägen, p. 178 (sista sidan) 
(Strindbergsmuseet). På fjärde raden och nederst på sidan ses Strindbergs originella 
paustecken. I sista versraden har Strindberg ändrat »Han» eller »han», dvs. Gud, till 
»jag». Jfr SV 210:27–211:5.



Dok. nr 62:8. »Fata Morgana», ett utkast med motiv till första tablån i Stora landsvägen (SgNM 9:1,20; KB). Jfr SV ss. 106 och 111.
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