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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 63, Den världshistoriska trilogin / 

Dramafragment, som innehåller tre världshistoriska dramer, Genom Öknar till Arvland, 

Hellas och Lammet och Vilddjuret, samt fyra dramafragment, Holländarn, Homunculus, 

Starkodder Skald och Toten-Insel (Hades). 

Textvolymen, som utkom 1996, redigerades av Gunnar Ollén. Den textkritiska 

kommentaren utarbetades av Ollén i samband med och efter redigeringen av 

textvolymen. Den levererades i reviderad form till redaktionen 1998 och har granskats 

och färdigredigerats av Elin Andersson 2014. 
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Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 5:2,7. Det 

har två omslag med titelsidor, den första, 5:2,1+9, med rubriken »I. / Genom Öknar till 

Arfland», den andra, 5:2,6+8, med rubriken »I. / Genom Öknar till Arflandet». Den 

förstnämnda rubriken, vilken torde vara den senast tillkomna, har använts i Samlade 

Verk. Manuskriptet trycktes först efter Strindbergs död Samlade Otryckta Skrifter I, 

1918, ss. 7–56, med rubriken »GENOM ÖKNAR TILL ARFLAND». 
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Utgivarens egna ändringar 

Namn har normaliserats i enlighet med Svensk Uppslagsbok och i ett fall, »Phereséer» 

(23:14), enligt Svenskt Bibliskt Uppslagsverk (1962–63). Nedan registreras det första 

textställe där den ändrade namnform som används har etablerats.  

»I» = »ni» stavas genomgående med versal för att inte förväxlas med prepositionen.  

S. 66 ff. börjar i enlighet med MS ny välsignelse eller förbannelse med versal oavsett 

vilket skiljetecken som föregår. MS-versaler i namn på folkslag och liknande bibehålls i 

regel i den världshistoriska trilogin av stilistiska skäl. De i MS radinledande replikrubrik-

erna är i SV centrerade.  

 

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

 

11:   1  [SV: saknas] / Förspelet 

                   [rubriken utgår eftersom den hänför sig till den på titelsidan 5:2,6 strukna äldre 

                   underrubriken »Ett Förspel och Tre Akter», en indelning som ersattes av 21 tablåer] 

11:12   Farao / Pharao 

12: 1  Frat / Phrat 

12:  4   Skytien / Skythien 

13: 5  Kanaans / Kanans 

18: 7  Noa / Noah 

23: 13  Hetéer / Hetheer 

23:14   Phereséer / Phereseer 

23: 14  Hevéer / Heveer 

48:  5   Kerubim / Cherubim 

56: 3  Kora / Korah 

66: 13  Isaskar / Isaschar 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I förekommer vissa felläsningar, bl.a.: 19:13 in i (MS: in uti), 

37:28 kött och gifva (MS: kött att gifva), 37:29 kött att (MS: kött till att), 38:15 vare Israel 

(MS: vare Du Israel), 48:29 uppropet (MS: upproret), 51:22 Välsignad vare (MS: Välsignad 

skall vara).  
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (KB, SgNM 5:2,7) har två omslag. Det är dels ett yttre omslag 

(5:2,1+9), som rymmer den i SV utnyttjade titelsidan, dels ett inre omslag (5:2,6+8), 

med en tidigare titelsida samt två lägg med text, skriven med bläck på bladens båda 

sidor. Det yttre omslaget har vattenstämpel Lessebo Bikupa 1902, det inre Lessebo 

Bikupa 1903. Det första lägget har vattenstämpel Lessebo Bikupa 1901, det andra 

Lessebo Bikupa 1893. Formatet på omslag och lägg är ca 22,5 × 37,5 cm. Det första 

lägget, som är bundet med gul tråd, omfattar 10 blad, paginerade 1–20, och innehåller 

dramats nio första tablåer. Det andra lägget, som är bundet med blå tråd, omfattar 12 blad, 

paginerade 21–40, och innehåller tablåerna 10–21. Två avslutande blad, paginerade 41 

och 43 med blyerts, saknar text. 

På omslaget 5:2,1+9 har Strindberg på titelsidan – i efterhand – med blyerts gjort en 

beräkning av omfånget på de världshistoriska dramerna: »A. 40. / B. 53. / C. 35 / 128 Sidor 

/ A 21 / B 19 / C 15 / 55 Tablåer.» 

På p. 1 står överst en struken titel till pjäsen: »Från [str. Genom] Öknen till Arflandet». 

P. 8 saknar text. 

Med grön färgpenna har tablåangivelserna, »Tablå 1» o.s.v., understrukits, och på 

p. 22 har två inskottstecken gjorts. 

Med blå färgpenna har på titelsidan i omslaget 5:2,6+8 strukits »Ett Förspel och 

Tre Akter». I anslutning härtill har med blå färgpenna strukits: »Första Akten», överst på  

p. 9, där tredje tablån börjar; »Andra Akten», överst på p. 17, där sjätte tablån börjar, samt 

»Tredje Akten», överst på p. 31, där sextonde tablån börjar.  

Med röd färgpenna har på p. 1 understrukits »herre» (11:6), p. 10 två ordupprepningar 

(23:21) och på p. 21 f. (tablå 12) markerats 6 insatser av basun (stöt). 

Med blyerts slutligen har en ändring gjorts på p. 4 (15:18, se nedan s. 14) och en 

sättarmarkering p. 38 inför sidbytet 53/54 i Samlade Otryckta Skrifter I. 

En sida i MS återges som dok. nr 63:1. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller stilistiskt 

viktigare ändringar. Härvid bortses från de strykningar av en tidigare pjäsrubrik och dito 

aktindelning som redovisas ovan s. 13. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha 

rättelsekaraktär och sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits.  

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

 

14:  2 /   3  e »jag vill»: kalla jordemödrarne och låta förgöra alla gossebarn 

   som hädanefter födas ä t förgöra dem 

14:  3  /  3  e »jag vill»: kalla jordmödrarne ä t förgöra dem 

15:18 /   4  e »kvinna.»: Nu har jag ä t Jag har [med blyerts] 

29:  2 / 14  e »Väl!»: Går ä t Dragen 

29:25 / 14  e »ansikte.»: Gå ä t Gack ut 

44:11 / 22  e »molnskyn.»: (Förhänge str 

50:17 / 27  e »tröst»: och gån i frid! str 

51:21 / 28  e »dig om»: landet ä t folket 

54:21 / 30  e »släpa»: Era ä t de ohörsammes 

54:22 / 30 e »öknen»: och deras barn skola blifva till ett rof ä t men deras 

barn 

55:12 / 30  e »MOSES»: Våra barn men vi icke ä t Vi väl! Du och Jag, Josua 

   och Kaleb! De andra icke, men deras barn 

56:  4 / 31  e »KORA»: Herren ä t Moses 

58:  3 / 32  e »än att»: Herren hafver sändt mig ä t jag är Eder Herre? 

62:20 / 34  e »Herren»: förlät ä t tillgaf 
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Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket finns dels sex centrala utkast till 

Genom Öknar till Arvland, dels några verkförteckningar, dels slutligen några strödda 

anteckningar. Utkasten 5:1,10 och 1:1,25 är inte förarbeten i strikt mening. 

Centrala utkast 

3:22,15  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898), utan huvudrubrik men med tre 

avsnittsrubriker: »Första», »Andra» och »Tredje». Motiv och namn 

ur de fem Moseböckerna förtecknas. Under »Tredje» finns en ganska 

utförlig förteckning på sådana bibelställen, som kommit att utnyttjas 

i Genom Öknar till Arvland, t.ex. »Mose knotar 4 Mos, 11 Kap.».  

(Jfr bild i textvolymen, s. 358.) 

5:2,2  Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), utan huvudrubrik. Skiss med 

personlista till tablåerna 2, »Pharaos Trädgård med vattenport mot 

Nilen», och 3, »Sinai (eller Horeb)». Till skillnad mot i pjäsen namnges 

Faraos dotter, »Thermutis». 

5:2,3  Fol. blad (Manilla), »Från Öknar till Arfland» / [str »Genom Öknen till 

Arflandet»]. En underrubrik »Kap. I.» och därunder namn på personer i 

tablåerna 1 och 2, bl.a. »Farao», »Solpresten» och »Jochebeth, Moses 

Moder: Tvätterska». Faraos dotter benämns här »Themurah». Under en 

annan underrubrik, »Paralleler som kunna vara förvexlingar», anförs 

bl.a. »Barnamordet» och jämförs »I Egypten: Moses – (alla gossebarn 

som föddes)» och »I Betlehem: Jesus / Herodes. (alla gossebarn på 2 år 

och derunder!)». 

5:2,4  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Från Öknen till Arflandet». Skiss till drama 

i 5 akter. Men endast under Akt I skisseras ett innehåll, vilket motsvaras 

av Faraos och Prästens samtal i första tablån. En jämförelse görs mellan 

Nilmätaren, som endast visar 15 alnar, och Syndafloden. 

5:2,5  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Från Öknen till Arflandet». 

Skiss till drama i 5 akter med motiv angivna för varje akt.  
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Akt I innehåller motiv till tablå 2 och första delen av tablå 3; 

Akt II fr.o.m. andra delen av tablå 3 t.o.m. tablå 4; 

Akt III fr.o.m. tablå 5 t.o.m. tablå 13; Akt IV fr.o.m. tablå 14 

t.o.m. tablå 18 och Akt V fr o.m. tablå 19 t.o.m. tablå 21.  

(Jfr bild i textvolymen, s. 361.) 

5:7,8  Lapp med motiv till tredje och fjärde akterna. Tredje akten 

tänks här inledd av tablå 16 och fjärde akten av tablå 19. 

Verkförteckningar 

5:1,1  Helark (Ingres 1860), »Menniskornas Saga». Plan till tre trilogier 

 jämte prolog och epilog. Varje trilogi består av 3 × 5 akter.

Under »Akt 1» i det första dramat i den första trilogin står »Egypten». 

(Jfr bild i textvolymen, s. 357.)

5:1,2  Fol. blad (Manilla), »Från / Ur-tid till Nu-tid». Förteckningen inleds av 

»Egyptiska Träldomen». 

5:1,7  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Menniskoslägtets Saga». Förteckningen 

inleds av »Moses». I en högerspalt har invid »Moses» skrivits med 

blyerts »40», det slutliga sidantalet i Genom Öknar till Arvland. 

Strödda anteckningar 

1:1,25 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1903), »Nya Samlade Romaner och 
Berättelser». I vänsterspalt: »Verldshistoriska Noveller. / Do Dramer». 

5:4,11 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1903), »Moses. Sokrates. Kristus». Förteckning 

över bågar och fonder som skall användas till resp. skådespel. Förteckningen

till »Kristus» är uppdelad i »A.» och »B.» och förteckningen under »B.» 

avser »Vilddjuret». Som beteckning på de 3 dramerna är alltså »Moses. 

Sokrates. Kristus» delvis missvisande. (Jfr bild i textvolymen, s. 353.) 

7:1,27  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897), utan rubrik med text bl.a. »Richard B. 

visade Karl Nordström några träsnitt ur Schnorr von Carolsfelds Bibel dem 

han hittat på ett afträde. Jag blef betagen af bildernas skönhet och köpte 
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dagen derpå hela ’Norrköpingsbibeln’ som han kallas. Ingafs af denna att 

göra en serie Bibeldramer». 
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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 

 11               1 

 14               3 

 17               5 

 20               7 

 23             10 

 26             12 

 29             14 

 32             15   

 35             17 

 38             19 

 41             21 

 44             22 

 47             24 

 50             27 

 53             29 

 56             31 

 59             32 

 62             33 

 65             35 

 68             37 

 71             40 

 

 

 

 



 

 

HELLAS  
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Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV; komplementtext 

är första upplagan av Historiska miniatyrer, 1904, ss. 19:7–27:12. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 5:2,11. På om-

slaget 5:2,10+12 finns på första sidan rubriken »II. / Hellas», vilken har etablerats i SV.  

Dessutom förekommer två titelsidor, den ena med rubriken »Hellas» på första sidan av 

omslaget 5:4,1+8, och den andra med rubriken »II. / Hellas. / 19 Tablåer» på omslagets 

fjärde sida. Manuskriptet trycktes först efter Strindbergs död i Samlade Otryckta Skrifter I, 

ss. 57–138, med rubriken »II. / HELLAS». 
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Utgivarens egna ändringar 

Ifråga om icke-fiktiva namn växlar Sg mellan grekiska och latinska former, t.ex. 

Hercules s. 80 / Herakles s. 101, Aeschylos s. 75 / Aeschylus s. 159, Termopylä s. 86 / 

Thermopylae s. 128. I anslutning till SV:s redigeringsprinciper (SV 1, s. 308) följs ifråga  

om grekiska och latinska namn manuskriptformen, i övriga fall Svensk Uppslagsbok.  

I den replik av Alkibiades som börjar nederst s. 95 markeras ny versrad med versal, 

trots att texten inte är arrangerad som en dikt.  

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

 

 75: 22 suckar jag.» / suckar jag. 

 148: 21 Hellas har upphört! / Hellas har upphört? 

 156: 12 på en kvinna! / på en qvinna? 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I förekommer flera felläsningar, bl.a. 61:24 Du icke sett 

(MS: Du sett), 63:20 och börjat (MS: och härjat), 63:26 är mera (MS: är fara), 74:11 Jag 

skall (MS: Jag skulle), 75:21 dem; hans (MS: dem; han älskar mänskorna och känner 

dem; hans), 128:20 SOKRATES Dock icke som Aspasia! (placeras i MS efter 128:29). 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (KB, SgNM 5:2,11) består av omslag (5:2,10+12) med en 

titelsida, samt tre lägg med text, skriven med bläck på bladens båda sidor. Omslaget har 

vattenstämpel Lessebo Bikupa 1907, lägg 1 Lessebo Bikupa 1901 och läggen 2 och 3 

Lessebo Bikupa 1898.  

Formatet på omslag och lägg är ca 22,5 × 37,5 cm. 

Det första lägget, som är bundet med röd tråd, omfattar 10 blad, paginerade 1–20, 

och innehåller dramats fem första tablåer. Det andra lägget, som är bundet med mörkblå 

tråd, omfattar 12 blad, paginerade 21–43 [b], och innehåller tablåerna 6–15. Det tredje 

lägget, som är bundet med gul tråd, omfattar dels 5 blad, paginerade 44–53, omfattande 

tablåerna 16–19, dels 5 blad utan text men med blyertspagineringar. P. 43 omfattar två 

sidor, 43 [a] och 44 [b]. P. 51 är överhoppad i pagineringen. 

Med grön färgpenna har tablåangivelserna, »Tablå 1» och 3–16 understrukits, tablå 2 

 och 17–19 dock med röd. 

Med brun färgpenna har p. 5 (81:18) skrivits ett s.k. spistecken, här markerande ett 

ordutbyte (se nedan s. 24). 

Med blå färgpenna har p. 6 (invid 84:1) skrivits ett spistecken i marginalen ovanför 

de med blyerts skrivna orden »Athen och Sparta.» P. 25 har under »Tablå 7» tillfogats 

»Alkibiades» och p. 44 under »Tablå 16» »Sokrates» med en brun strykning av linjen 

under detta ord. 

Med lila färgpenna har p. 48 »oss» ändrats till »detta» (159:17). 

Med blyerts har dessutom gjorts några markeringar, tablå och sidangivelser. Fyra 

markeringar med tunn blyerts, pp. 7, 11, 25, 32 torde vara sättarmarkeringar från 

tryckningen 1918 i Samlade Otryckta Skrifter I vid sidbytena 69/70, 74/75, 96/97 och 

108/109. 

En sida i MS återges som dok. nr 63:2. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller stilistiskt 

viktigare ändringar. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och 

sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits. 

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

 

  81:18 /   5  e »knappast»: det ä t hvad [annars två »det»] 

  82:  9 /   5  e »Israelit af»: Juda ä t Levi 

  82:12 /   5  e »Men för»: sjuttio ä t 2 hundra 

  88:  4 /   9  e »icke»: som ä t likt [annars två »som»] 

  88:14 /   9  e »amman»: jordemodren str 

  90:16 / 11  e »mitt»: sköna str 

  92:  1 / 13  e »jag är»: trettio ä t tjugo 

  94:19 / 14  e »från»: Pallasstodens mantel! ä t Pallasstoden! 

  95:  1 / 14  e »Alkibiades»: Jag flyr! Athen är vanäradt! Jag flyr! Man svär 

på att Fidias icke stulit! ä t Athen är vanäradt! då man svär på att 

Fidias icke stulit! [ändringen bör inte misstolkas som om Athen 

vore vanärat på grund av att man svurit falskt; »då» skulle kunna 

strykas] 

102: 14 / 18  e »med»; båda ä t begge 

102:20 / 18  e »ömka»: dem ä t det 

113:  6 / 24  e »Jag? Jo»: visst ä t säkert [efter »visste»] 

116: 21 / 26  e »låga»: filtskor ä t sålskor 

129:   8 / 32  e »(går)»: Kleon ä t Anytos 

137:25 / 36  e »menedare och»: Sodomit ä t pederast 

149: 20 / 43[b] e »gråter:»: Det är väl en ny komedi? str 

159: 17 / 48  e »hörde»: oss ä t detta 

165: 28 / 53  e »men jag»: tackar ä t prisar 
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Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket finns dels sex centrala utkast till 

Hellas, dels några verkförteckningar, dels slutligen några strödda utkast med Sokrates-

motiv och ett par titelsidor. 5:1,10, 1:1,25 och 5:4,11 är inte förarbeten i strikt mening, 

eventuellt inte heller 3:14,5. 

Centrala utkast 

5:4,2–3      Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1901). På första sidans mitt »Hellas./  

(428–399.)». Personlista med historiska notiser och karakteristiker av bl.a. 

Sokrates, Perikles, Alkibiades och Lucillus (»En Romare»). 

                   (Bild i textvolymen, s. 368.) 

5:4,4 Lapp (Lessebo Bikupa), utan rubrik, med lista över motiv som framför allt 

kom att utnyttjas i andra tablån. 

5:4,5 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik. Personlista med historiska 

uppgifter om bl.a. Aschylus, Sofokles, Euripides och Plato. 

5:4,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa), utan rubrik. Motivlista, som kom att utnyttjas till 

bl.a. följande tablåer: »Hemicykeln» (tablå 1), »Gästabudet» (tablå 2), 

»Perikles dör» (tablå 4), »Hos Sokrates: Xantippa» (tablå 6), »Kleons – 

fälttåg» (tablå 7), »Nikias – och Alkibiades mot Sicilien» (tablå 8), 

»Alkibiades i Sparta (412) Agis och Timäa» (tablå 11), »Alkibiades hos 

Persern» (tablå 12), »Alkibiades åter i Athen» (tablå 14), »Athen faller 

(404) [– – –] De Trettio Tyrannerna» (tablå 15), »Hos Aspasia – Lysikles» 

(tablå 16), »Alkibiades dör. (404)» (tablå 17) och »Sokrates dör: (399)» 

(tablå 19). »Kartafilos» noteras. 

5:4,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Hellas». Utkast till drama i fem akter. 

Motivlistan i 5:4,6 kompletterad med historiska notisar och motiven 

uppdelade på de olika akterna. Tredje akten börjar motsvarande tablå 8, 

fjärde fr.o.m. tablå 14 och femte fr.o.m. tablå 17. 

5:4,10 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Sokrates». Under rubriken »30 dagar i 

fängelse». En personlista med bl.a. Plato, Alcibiades, Anytos, Aspasia, 
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Xanthippa, »Lysikles, Fähandlare», Perikles men också med ett antal 

personer som icke förekommer i den färdiga pjäsen. 

Verkförteckningar 

5:1,1 Helark (Ingres 1860), »Menniskornas Saga». Plan till tre trilogier jämte 

prolog och epilog. Varje trilogi består av 3 × 5 akter. Under akt 4 i andra 

dramat i första trilogin står »Sokrates». 

5:1,2 Fol. blad (Manilla), »Från / Ur-tid till Nu-tid». Förteckning, som inleds av 

»Egyptiska Träldomen», varefter följer »Hemicykeln i Athen. / Alkibiades. / 

Sokrates». 

5:1,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Menniskoslägtets Sagor». I förteckning i 

vänsterspalten följer efter »Moses» »Perikles» och i högerspalten 

»Sokrates». Därinvid har skrivits med blyerts »53» vilket är sidantalet i 

MS till Hellas. 

5:1,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Verldshistorien / i / Bilder». I avsnittet 

»Före Kristus» förtecknas »Athen (500) Sokrates». 

5:1,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Jordens Saga. / (Trilogi med Prolog och 

Epilog) Körer». Indelning i tre huvudperioder. Under period »I. Antiken» 

bl.a. »4. Hellas. Perikles. Sokrates». 

5:1.10 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Verldshistoriska Dramer / af / August 

Strindberg». Numrerade från 1 till 13. Nr 1 är »Genom Öknen till Arflandet. 

40 sid.», nr 2 »Hellas. 53 sid.», nr 3 »Lammet och Vilddjuret 35 sid.» samt 

nr 13 »Näktergalen i Wittenberg. 66». Numren 4 t.o.m. 12 saknar titlar. MS 

till Hellas omfattar 53 sidor. 

1:1,25 Se ovan s. 16. 
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Strödda utkast 

4:11,1–2     Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1900). På första sidans mitt »Omfale. / Mäster 

Ensam». Under rubriken »= Sokrates hos Omfale: som penitens». Text bl.a. 

»Sokrates mot en oregerlig verld». Jfr tablå 6, Sokrates och Xantippa. 

4:11,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Urmakaren och Gesällen. Grannen». Text bl.a. 

»Sokrates contra en oregerlig verld. Hur han än handlar har han verlden 

emot sig. Söker han vara kysk kallas han qvinnohatare och pervers. Lefver 

han med qvinna, trakasseras han och kallas lastbar, liderlig». Jfr tablå 6. 

9:5,46 6 fol. blad (Lessebo Bikupa 1900, 1903), pag. 1–6, »Karakterer och 

Situationer». På p. 3 bl.a. »Sokrates; han tiger, lider, och studerar henne som 

modell; besjunger henne för att söfva in henne och sig!»; jfr tablå 6. 

9:7,34 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900). Rubrik mitt på sidan »Själar och Själslif». 

Bland motiven: »Sokrates = Genom att tiga lär man sig bli oupprigtig – 

falsk». 

3:14,1+5    Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1902). På första sidan »Homunculus». På 

omslagets sista sida »Sokrates Nödvärns-tal», med följande text »Om åsigter: / 

Postulat. (Enkel uppgift hvars lösning ej fordrar bevis:) / Heische-Satz: / 

Fursten». Förmodligen ej förarbete; Homunculus skrevs troligen 1905. 

5:4,11 Se ovan s. 16. 

Titelsidor 

5:4,1+8      Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1901). På första sidan »Hellas». 

5:4,2–3       Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1901). På fjärde sidan »II. / Hellas. / 

19 Tablåer». 
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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          Sida i SV         Sida i MS 

 75               1     153  44 

 78               3     156  46 

 81               5     159  48 

 84               6     162  50 

 87               9     165  52 

 90             11 

 93             13 

 96             15 

 99             16 

 102             18 

 105             20 

 108             21 

 111             23 

 114             24 

 117             26 

 120             28 

 123             29 

 126             31 

 129             32 

 132             33 

 135             35 

 138             36 

 141             38 

 144             40 

 147             42 

 150             43 [b] 



 

LAMMET OCH VILDDJURET 
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Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV.

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 5:2,14. Första 

sidan av ett omslag, 5:2,13+15, utgör titelsidan med texten »III. / Lammet och 

Vilddjuret. / 15 Tablåer». Manuskriptet trycktes först efter Strindbergs död i Samlade 

Otryckta Skrifter I, 1918, ss. 139–193, med rubriken »LAMMET OCH 

VILDDJURET». 
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Utgivarens egna ändringar 

I anslutning till SV:s redigeringsprinciper (SV 1, s. 308) följs ifråga om grekiska och 

latinska namn manuskriptformen (Antiokus Epifanes, Kapitolium, Timotheus), i övriga 

fall Svensk Uppslagsbok.  

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

 

 171: 7 Kaspar / Caspar 

 174: 9 Bet-Semes / Beth Semes 

 174: 16 Kanaan / Kanan 

 174: 16 Nebukadnesar / Nebukadnezar 

 175: 7 Britannien / Brittanien 

  175: 23  Farao / Pharao 

 180: 18 Elisabet / Elisabeth 

 182: 4 ifrån Syndens välde! / ifrån Syndens välde? 

 185: 8 Kaifas / Kaiphas 

 186: 5 Sabbaten / Sabbathen 

 188: 3 Iskarioth / Ischarioth 

 189: 9 Profeten Sakarja / Profeten Zacharias 

 196: 7 Barabbas / Barabass 

 198: 2 Getsemane / Gethsemane 

 202: 2 Golgata / Golgatha 

 203: 19 en Kristian! / en Kristian? 

 222: 10 Skyt / Scyth 

 224: 2 Kampagnan / Kampanjan [jfr 219:24] 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I förekommer bl.a. felläsningarna 171:25 blodshämnarens 

(MS: blodskämmarens) och 179:24 Cienta (MS: Cicuta). 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (KB, SgNM 5:2,14) består dels av ett omslag (5:2,13+15), dels av 

två lägg med text på bladens båda sidor. På omslagets första sida står den i SV använda 

verktiteln. Omslag och lägg har vattenstämpel Lessebo Bikupa 1901; formatet är  

ca 22,5 × 37,5 cm. På omslagets fjärde sida står »Messias». Det första lägget, som är 

bundet med blå tråd, omfattar 10 blad, paginerade 1–20, och innehåller pjäsens tio första 

tablåer. Det andra lägget, som är bundet med lila tråd, omfattar dels 8 blad, paginerade 

21–35, och innehåller tablåerna 11 t.o.m. 15, dels 2 blad, paginerade med blyerts men 

utan text. 

Texten är indelad i tre avdelningar, den första pp. 1–5 (tablåerna 1–3), den andra  

pp. 6–20 (tablåerna 4–10) och den tredje pp. 21–35 (tablåerna 11–15). 

Med blå färgpenna har på titelsidan skrivits »15 Tablåer» med ett streck nedanför 

samt p. 4 i rubriken »Leontopolis» (str. Heliopolis). 

Tablåangivelserna, »Tablå 1» etc., är understrukna växlande med grön och brun 

färgpenna och blyerts, som också använts i tablåmarkeringen. 

Med brun färgpenna är satt en bock i marginalen p. 9 (invid 183:5 och p. 12 (invid 

188:5). 

Med blyerts och brun färgpenna är satt en bock i marginalen p. 19 (invid 200:3) och 

utförts en textändring p. 21 (204:13). 

En sättarmarkering med tunn blyerts av samma typ som i Hellas-manuskriptet (se 

ovan s. 23) har gjorts p. 14 inför sidbytet i Samlade Otryckta Skrifter I, s. 160/161. 

En sida i MS återges som dok. nr 63:3. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller stilistiskt 

viktigare ändringar. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och 

sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits. Texten uppvisar ytterst få ändringar.  

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

 

169:   1 /   1  [rubrik överst på sidan:] Förspelet ä t Första Afdelningen 

174:   2 /   4  e »tempel vid»: Heliopolis ä t Leontopolis 

174:20 /   4  e »ha de»: låtit uppbygga ä t fått uppbygga 

177:   1 /   6  [rubrik överst:] Spelet ä t Andra Afdelningen 

184: 10 /   9  e »uppskrämd»: af ä t med 

190: 16 / 13  e »att man»: skall ä t har rätt 

191:  9 / 13  e »Mästaren»: talar ä t svarar 

204: 13 / 21  e »Nej!»: Axiom kunna icke bevisas, och söker Du bevisa det,

  råkar Du in i orimligheter ä t Icke Dig! 
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Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket finns fem centrala utkast till Lammet 

och Vilddjuret, ett antal verkförteckningar samt några strödda utkast. Förteckningarna 

1:1,25, 5:1,10 och 5:4,11 är inte förarbeten i strikt mening.  

Centrala utkast 

5:3,1 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Messias». Andra rubriker: »Förspelet» och 

»Spelet»; det förstnämnda innehåller motiv till tablåerna 1–3, det som i 

pjäsen kallas Första Afdelningen; det andra en personlista till de båda första 

avdelningarna. Särskilda karakteristiker erhåller bl.a. Herodes Antipas 

(»Karakterslös grym; dödade Johannes, trodde att Jesus var Johannes. / 

Öfvergaf sin första hustru, konung Aretas dotter (arab. Idumeen). /, son af 

H:d. Store och Samaritanskan Maltake. Tetrark i Galiléen. / Edomit 

(Esau)») och Pilatus (»Romersk Prokurator i Judéen och Samarien; 

antisemit; grym verdsman; varnades af sin hustru»). Vissa motiv till Andra 

Afdelningen som »Judas förräderi» är också antecknade. 

5:3,2 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), »Messias», Personlista och 

motivförteckning till »Akt I. Betlehemitiska Barnamordet» och »Akt II. / 

Herodes d Store befriar Jerusalem från Partherna. vid Kristi tid egde Judarne 

Gosen och voro 1 million, hade tempel i On (Heliopolis) sedan 160 f.Kr.».  

I personlistan bl.a. »Messias. / Herodes / Pilatus / Kaiphas / Barrabas. / 

Ahasverus. (Israeliten.) / Kartafilos: / Judas». 

5:3,3–4       Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1901). På första sidan »Messias och 

Antimessias». Tablårubriker till avdelningarna I och II. I sistnämnda 

avdelning finns en sluttablå, »Stefanus och Saulus». vilken icke blev utförd. 

I tredje avdelningen, tydligen ännu icke författad, förtecknas bl.a. 

»Caligulas Häst, Incitatus», »Claudius’ Messalina», »Nero och De Kristna. 

Rom brinner». 

5:3,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1901), »Messias». Utkast till drama i fem akter 

med motiv till varje akt. Under Akt I bl.a. »Herdarnes lofsång i Julnatten. / 
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Vise männen från Österlandet»:, Akt II »Rensar templet», Akt III 

»I Nazareth; drifves ut på klippan». Akt IV »Zachæus / Nattvarden: 

Judas och Petrus». Akt V »Korsfästelsen». 

5:3,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1901), »Vild-Djuret / Anti-Messias». Utkast till 

drama i fem akter med en mängd motiv till varje akt, kombinerade med 

historiska notiser. Under Akt I bl.a. »Claudius g. 1. Messalina d. 48 2. med 

Agrippina». »Loftal öfver Claudius, som upptogs bland gudarne», »Nero  

f. 37 e Kr. son af Agrippina», Akt II »Octavia förskjutes; dödas, hufvudet 

skickas till Poppæa, som nu blef Neros hustru», Akt III »Rom brinner 64  

d 19e Juli – 25 Juli. De Kristna beskyllas», »Turné i Grekland 66 under det 

Judarna gör uppror», »I Olympia föll han från vagnen, men tog alla prisen», 

Akt IV »Åter i Rom: Triumf». »Underrättelse att Vindex och de Spanska 

legionerna utropat Galba», Akt V »Gifter sig med en gladiator», »Nero flyr; 

förlorar Locustas giftdosa. Till Phaons landtgård. Åskväder», »Dödar sig 

med hjelp af Epaphrodites 11e Juni 68 trettio år gammal. Augusti ätt var 

slut. – Petrus efterträdare». 

Verkförteckningar 

5:1,1 Helark (Ingres 1860), »Menniskornas Saga». Plan till tre trilogier jämte 

prolog och epilog. Varje trilogi består av 3 × 5 akter. Under »Akt 1» i det 

första dramat i den andra trilogin står »Kristus» och under »Akt 2» »Nero». 

5:1,2 Fol. blad (Manilla), »Från / Ur-tid till Nu-tid». Som nr 5 i förteckningen står 

»Leontopolis», som nr 6 »Lammet» och som nr 7 »Vilddjuret». 

5:1,3 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Menniskosläktets Sagor». Förtecknar efter 

»Moses» och »Sokrates» i högerspalten: [klammer] Kristus. Nero. 

5:1,5 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Verldshistorien / i / Bilder». Avsnitt II 

»Efter Kristus till år 1.000 e Kr.» upptar »Kristi födelse. / Nero». 

5:1,6 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Jordens Saga. / (Trilogi med Prolog och 

Epilog) Körer». Indelning i tre huvudperioder. Som sista akt i »I. Antiken» 

står »5. Rom. Cæsar» och som första akt i »II. Kristendomen» »1. Kristus». 

1:1,25 Se ovan s. 16. 
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5:1,10         Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Verldshistoriska Dramer / af / August Strindberg». 

Numrerade från 1 till 13. Nr 1 är »Genom Öknen till Arflandet. 40 sid.», 

nr 2 »Hellas. 53 sid.», nr 3 »Lammet och Vilddjuret 35 sid.» samt nr 13 

»Näktergalen i Wittenberg. 66». Numren 4 t.o.m. 12 saknar titlar. MS till 

                   Lammet och Vilddjuret omfattar 35 sidor.  (Bild i textvolymen, s. 351.) 

Strödda utkast 

5:4,11 Se ovan s. 16. 

3:22,16 Omslag halvt fol. (Van Gelder Zonen). På tredje sidan följande text »1. / 

Julnatten. Herdarne. / 2». 

5:1,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa), utan huvudrubrik. Under rubriken »1 – 100 –» 

står bl.a. »14 Augustus d. – 54–68 Nero. 70 Jerusal. först.». 
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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    

 169                     1 

 172                 3 

 175                 4 

 178                 6 

 181                 8 

 184                 9 

 187               11 

 190               13 

 193               15 

 196               16 

 199               18 

 202               20 

 205               22 

 208               23 

 211               25 

 214               26 

 217               28 

 220               30 

 223               32 

 226               33 

 229               34 

 

 

 

 

 



 

DRAMAFRAGMENT 



 



 

HOLLÄNDARN 
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Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV.

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 4:13,9. 

På titelsidan står »August Strindberg. / Holländarn». Manuskriptet trycktes först 

efter Strindbergs död i Samlade Otryckta Skrifter I, 1918, ss. 201–254, med rubriken 

»HOLLÄNDARN». 
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Utgivarens egna ändringar 

Scenanvisningarna har i SV etablerats på sedvanligt sätt, trots att Sg mot vanligheten 

ibland inte har omgett dem med hakparenteser. I rollistan (235:4) har MS-formen 

»Modern» ändrats till »Modren», eftersom samtliga replikrubriker och 

textomnämnanden av rollpersonen i det följande har sistnämnda form. 

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

 

235:  4  Modren / Modern 

246:15  hatet och / hatet [en mängd olikformade tankstreck i MS p. 10] och 

246:29  äktenskapet», som / äktenskapet,» som 

271:  2  Ser ni när / Ser, ni, när 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I förekommer några felläsningar, bl.a. 218:25 af fiskens 

(MS: gaf fiskens), 219:16 armar (MS: ormar), 221:15 en grindkors (MS: ett grindkors), 

243:5 blå (MS: blåa), 243:5 blomstersängar (MS: blomsters-ängar). 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (KB, SgNM 4:13,9) består av tre lägg med text skriven med bläck 

på bladens båda sidor. Papperssorten är Lessebo Bikupa med vattenstämplar 1895 och 

1900, formatet ca 22,5 × 37,5 cm. Det första lägget, som är bundet med röd tråd, består 

av 12 blad. Först ett blad med titelsida, därefter ett med sceneri- och personlista, följt av 

ett blad utan text samt blad 4. På det sistnämnda börjar pagineringen 1–18. Det andra 

lägget, som är bundet med grön tråd, omfattar 12 blad, paginerade 19–42. Det tredje 

lägget, som är bundet med blå tråd, omfattar dels 8 blad, paginerade 43–57 (p. 50 saknar 

text), dels 4 blad utan text. 

Överst på p. 1 har »Akt I.», textat med rött inom en bläckram, överklistrats med en 

lapp. Likaså »Akt II.» p. 25 och »Akt III.» p. 51, båda likaledes textade med rött inom 

en bläckram. 

På p. 51, r. 5 är ett ord (oläsligt) struket först med orange, sedan med blå färgpenna. 

På p. 54, r. 4 är också en ändring (284:23, se nedan s. 47) gjord med blått. Med blått är 

också de många versradsmarkerande snedstrecken pp. 51–55 gjorda.  På manuskriptets 

sista textförsedda sida, p. 57, förefaller det som om det sista avsnittet fr.o.m. en strykning 

före r. 10 (269:13) »[Paus]» vore skrivet med en svartare bläcksort. 

Med blyerts har p. 20 tillskrivits i marginalen »Hon ser det gudomliga objektivt hos 

sig sjelf». Med blyerts har också p. 29, mitt på sidan, gjorts en sättarmarkering. 

En sida i MS återges som dok. nr 63:4. 



– TK 63 – 

 46 

Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller stilistiskt 

viktigare ändringar. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och 

sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits.  

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

 

243:  5 /   6  e »som»: skall att vara ä t är 

245: 34 / 10  e »sodomitsidan!»: Fyffan! str 

246:   9 / 10  e »mig»: ett oäkta barn ä t ny hustru och nya barn 

247:  9 / 12  e »höra»: brottslingarne ä t mördarne 

247:  9 / 12  e »såsom»: kärande ä t anklagande 

249: 14 / 14  e »alltså»: äfven professor str 

250:   6 / 15  e »sig lös.»: Satan! Du bränner som eld! Hvem är Du? Min 

   moder ej! [Modren skyndar ut skrattande.] ä t [Modren ut] 

251: 29 / 17  e »menniskor! –»: Ja, den [– – –] samt tjugotusen i räntor 

  framflyttat till 252: 17 och ä t Den som [– – –] och ett 

  obetydligt kapital 

253:   3 / 18  e »solen,»: och som tillsammans forma ägget tillagt 

253:  6 / 18 e »hexagrammet»: – Den herrliga Orion likt, på himlahvalfvet 

tillagt 

253:  9 / 18  e »knäets»: mussla, vadens [str vadornas] hyperbler: om ä t 

   [str nebulosa] täcka lek med ringberg och med kratrar, och vadens

   smäckra båge; ja 

253:11 / 18  e »armens»: svällande fina ä t svällda 

253: 21 / 19  e »tänders»: urbild är det hemliga uti en orchidé ä t perlemor gaf

   fiskens fjäll 

264: 14 / 30  e »magt som»: qvinnorna ä t hon 

264:20 / 31  e »för»: reflektionen str 

273: 21 / 39  e »och en»: nunna ä t ren jungfru 

278:   9 / 44  e »lifvet»: log ä t lekte hela dagen 

278:30 / 45  e »gaf mig»: då ä t genom luften [annars två »de»] 



– TK 63 – 

 47 

278:34 / 45  e »när»: jag ä t det 

280:  2 / 47  e »later;»: jag älskar Dig för ä t men älskar icke 

280:15 / 47  e »dem som»: Parcerna ä t Eumeniderna 

281: 21 / 48  e »gift!»: Och ljufva ä t O! hulda 

281:23 / 49  e »som oss»: menskor ä t kloka 

282:   1 / 51  e »omstälda»: på ett sätt som inger vantrefnad str 

282:  7 / 51  e »lyckan! –»: [versradsmarkerande snedstreck framför »Men»,

   sedan fortsatta t.o.m. p. 55 (286:9) framför »Vi»] 

283: 13 / 52  e »bytte,»: som ä t likt [annars två »som»] 

283:14 / 52  e »ett»: dåligt väder ä t åskregn 

284: 23 / 54  e »tar»: professorns ä t de andras 
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Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket finns sex centrala utkast samt en del 

strödda utkast kring enskilda motiv, men inget som utgör en plan till dramat som helhet. 

Centrala utkast 

3:20,1+12       Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1900). På första sidan rubriken »Myrdhin». 

Fantasier och reflexioner kring Harriet Bosses utrop »Hjälp mig!» som 

Strindberg refererar till i sitt brev 8/7 1902 (Brev 14, s. 196). Ur texten: 

»Hjelp mig.» – Att döda mig? – Ja!» »Missbrukar Du din magt som jag 

gifvit Dig, så är Du magtlös i samma stund». – »Han måste döda henne 

eller sjelf dö». 

3:21,2 (4)        Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898). Delrubrik »Dramer». (Bild i textvolymen,  

s. 382.) Under »XX» bl.a. »En man har varit gift två gånger, med usla 

qvinnor båda gångerna. Nu går en tredje qvinna och blir kär i honom. 

Hon skrifver bref, som han ej besvarar; går utanför hans fönster; sänder 

blommor, kommer sjelf!; blir sjuk etc. Ett år går, men han vill icke sälja 

sin husfrid [– – –]. Slutligen (nu i 1a Scenen) går hon sorgklädd förbi 

hans fönster och ser alldeles förderfvad ut af sjukdom; knackar på 

dörren. Han öppnar; hon rusar in; faller på knä och talar ut. [– – –] Nu 

börja de konversera; och på en liten stund har hon förgiftat hans hem 

med att berömma alla hans antipatier; och mot slutet vill hon instruera 

honom om hans författeri (drunta på honom). [– – –] Hon berättar att hon 

skrifver sjelf och har ett manuskript med sig som han skall läsa och 

berömma». Jfr texten s. 263 ff. om Liliths erövring av Holländarn. 

4:13,1–2          Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1900). Rubrik på första sidan 

»Spökskepparns Sista». Syftar eventuellt på Spökskepparns sista 

kärleksupplevelse. Ovanför rubriken: »Lilith». T.v. därom: »Detta säger 

Modren», inom klammer: str »Hans brott: att ha försvarat sig / Alltid 

korrekt mot sina hustrur. / ’När en man älskar en qvinna etc.’ / [ej str] 

Han får ungdom under sömnen». Ur den övriga texten bl.a. »Återigen en 
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mened»; »Han målar henne sådan hon är ([grek.] ’djuret’) men behöfver 

henne som modell för att fullborda taflan, därför tål han i det längsta»; 

»Sorgen: / öfver kärlekens illusoriska / natur = uppvaknandet. / 

Ledsnaden». 

4:13,4  Fol. blad (Manilla), »Spökskepparn». Under »I.» »Ett torg». Ur 

anteckningarna: »Hans längtan till hafvet. – / Han kan icke säga henne 

sanningen för då är charmen borta. Hon skall dyrkas»; »Slutet: Han får 

veta att hans försoning endast kunde ske genom lidandet, följaktligen ej 

genom en trogen hustru». 

4:13,6  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Spök-Skepparen». Ovanför rubriken: 

[grek.] ’Andersens sagor’. Under rubriken: »Roman» och under denna 

rubrik »Prolog» som inledning till ett drama skisserat i fem akter. Ur 

prologen bl.a. »I en sjöstad i (Holland.)», »På torget Breflådan full». 

Under »Akt II» bl.a. »Han kan döda henne om han vill, men han vill inte, 

ty han älskar henne. Men hvar gång han ger nåd, hämnas hon». Under 

rubriken »Konstanter» bl.a. »Han tiger om hennes ’Hjelp mig!’ ’att döda 

mig!’». 

4:13,7  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900), »Holländarn». Troligen skiss till drama 

i fem akter. Under »III.» bl.a. »Hon upptäcker hans tunga öde. Han sörjer 

med henne»; under »V.», »b)» »Han får veta försoningens hemlighet: 

genom lidandet». 

Strödda utkast 

A. Kring Merlin 

 

3:20,5  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1395), »Merlin». Personlista med bl.a. 

»Merlin», »Viviane», »La Démon» och »La Vierge» samt »Prologue» 

med bl.a. »I Klostret. Jungfrun förföras af Demonen». Därefter schema 

för drama i 5 akter. 
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3:20,7  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Merlin Trollkarlen». Ur den inledande 

texten: »Merlin var född af en demon och en jungfru»; »Giftes med 

Viviane». 

3:20,8  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Ambrosius». Under rubriken »Scenerie» 

bl.a. »Nunnans sofkammare», »Demonernas Samlingsplats», »Merlin 

hos Viviane». »Hos Artus. Riddarne af Runda Bordet». 

B. Den överfyllda brevlådan 

 

4:1,1  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik mitt på sidan »Damné». Bland 

anteckningarna: »Breflådan är full så att ett bref sticker opp!». 

4:20,13            Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898). Rubrik mitt på sidan »Dramer». Under 

rubriken »Spökerier» bl.a. »Breflådan som är öfverfylld». 

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

anteckningarna: »Den öfverfyllda breflådan». 

6:2,6  Blad 4:o (Manilla), »Sagor: Spökhistorier». Ur anteckningarna bl.a. 

»Breflådan är full». Troligen ej förarbete. 

C. Övrigt 

 

4:13,5  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Holländarn» med anteckningen »’Har svurit 

han skall in i hamnen om han så skall segla till domedag.’». 

4:24,11  Fol. blad (Manilla), utan rubrik. Under »Solnedgång» bl.a. »Holländarns 

monolog!», vilket bör syfta på hyllningen till kvinnokroppens skönhet. 

Troligen ej förarbete. 

4:13,3  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1903), »Holländarn. / ([grek.] 

’Pintorpafrun’)». Bland motiven: »Kurtis med Ukko». Ej förarbete. 
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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  

 239                 1 

 242                 5 

 245                 8 

 248               12 

 251               15 

 254               20 

 257               23 

 260               26 

 263               29 

 266               32 

 269               35 

 272               37 

 275               40 

 278               44 

 281               48 

 284               53 

 287               56 

 



 

 



 

HOMUNCULUS 



 



– TK 63 – 

 55 

Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 3:14,4. 

Manuskriptets första sida har överst titeln »Homunculus. / En Saga». Manuskriptet 

trycktes först efter Strindbergs död i Samlade Otryckta Skrifter I, 1918, ss. 255–262, 

med rubriken »HOMUNCULUS / EN SAGA». 
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Utgivarens egna ändringar 

I rollistan (291:2) har MS-formen »Fru Mot-ström» ändrats till Fru »Motström», eftersom 

samtliga replikrubriker och textomnämnanden i det följande av rollpersonen har 

sistnämnda form.  

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

 

 291: 2 Fru Motström / Fru Mot-ström 

 293: 7 Lögnrot / Lögnroth [formen »Lögnrot» används i det följande] 

 297: 11 Ge mej si / Ge’ mej si 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I noteras följande felläsning: 

262:12   Se (MS: Si) 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (KB, SgNM 3:14,4) består av ett lägg med text skriven med bläck 

på bladens båda sidor. Lägget, som är bundet med röd tråd, består av 10 blad. Först 

kommer 3 blad, paginerade 1–5, därefter 7 blad utan text. Papperssorten är Lessebo 

Bikupa med vattenstämpel 1901 och formatet ca 22,5 × 37,5 cm. 

På p. 3 har med ljusröd färgpenna gjorts två inskottsmarkeringar efter »bara!» 

(295:23) och på p. 4 har i marginalen (invid 298:7) med blyerts skrivits »Sven 

Andersson / Magister». 

Manuskriptet uppvisar ingen ändring av betydelse, utöver inskottet på p. 3 (295:24–

27, 296:1–4) 

En sida i MS återges som dok. nr 63:5. 
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Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga Biblioteket finns två centrala utkast samt en 

verkförteckning och några strödda anteckningar. 

Centrala utkast 

3:14,1+5         Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1902). På första sidan »Homunculus». 

Utkastet innehåller främst en synopsis till den historia, vars upptakt har 

dramatiserats i det bevarade fragmentet: »En fattig tidningsskrifvare 

uppfinner En Landsman i Amerika och lefver på notiser om honom. 

Utsätter honom för faror och äfventyr; gör honom till borgmästare. /  

En dag kommer en ’slägting’ och anmäler sig. Då besluter tidningsskrifvarn 

att döda sin Landsman. Men då vill slägtingen ärfva. Vänder sig till 

Utrikesdepartementet. Landsmannen konstateras aldrig ha funnits. / 

Slägtingen stämmer. Tidningsskrifvarn blir rädd för sin homunculus som 

vexer honom öfver hufvudet. Stämmes för bedrägeri; Slägtingen vittnar 

för, och Homunculus lefver opp som rättsobjekt. Nu komma flera 

arfvingar. / Men Slägtingen har belånat Den Store Landsmannen och är i 

skuld. Interpellation i Riksdagen; ministerkris; nya val; / 

Tidningsskrifvarn anger sig, men ingen tror honom. Han blir inför 

Domstol öfverbevisad om lögn (d.v.s. sista hans angifvelse att han 

ljugit.)» 

3:14,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Homunculus» med underrubriken 

»En Saga». Plan till dramatisering i fem akter. Två personlistor, 

»De Lefvande», resp. »De Döde och Overklige». I den förstnämnda: 

»Värdinnan: / Referenten: / Artisten: / Bygeln (Detektiv:)»; i den 

sistnämnda bl.a. »Lögnroths ana», »Magistern, det eviga exemplet». 

Under (Akt) I. bl.a. »Historien läses och afsändes»; II. »Verkningarne. 

Tidningen sprides: Begär mera manuskript: a) Hans barndomsöden. 

b) En interview om hans hemlif och planer; Absolutist»; »Slägtingen 

anmäler sig»; III. »James Andersons uppfinning»; »Han blir 



– TK 63 – 

 59 

hedersborgare i X Köping; Hans byst på stadshuset; han införes i Skolans 

lärobok; hans Samlade nykterhets Skrifter utgifvas»; IV. »James 

Anderson dödas. Porträttet kommer ut [klammer] Arftagarne. Referenten 

blir rädd»; »Ministerkris»; V. »Referenten blir förskräckt, anger sig. Tros 

ej», »James Anderson uppträder personligen vid Detektivens förhör». 

Verkförteckning 

6:2,4  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1902), »Historier». Bland de uppräknade: 

»Homunculus». 

Strödda anteckningar 

3:22,11  Fol. blad (Manilla), »Anden i Flaskan. / (Fugeras)» med följande text: 

»Värdinnans döda man, som lefver i minnet. / Cinnobers mor (och far) 

som afslöjas. / Suputs aflidna hustru. / Alla bevisa sig vara slägt med 

James Anderson». 

9:7,3 Fol. blad (Manilla), utan rubrik. Förteckning på två spalter över namn. 

I den högra spalten bl.a. »Lögnroth. / Stenkåhl». 

9:8,36              Fol. blad (Manilla), utan rubrik. Förteckningar över diverse öknamn, ofta 

karaktärsbetecknande. Under »Herrar» bl.a. »Sup-ut: / Lögn-rot» och under 

»Fruar» bl.a. »Mot-Ström». (Bild i textvolymen, s. 387.) 
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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  

 291                1 

 294                1 

 297                3 



 

STARKODDER SKALD 
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Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV; komplement-

text är U 1. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 5:10,33. På 

omslagets första sida (5:10,32) står »Starkodder Skald. / Forn-Nordiskt / Sagodrama. / 

af / August Strindberg». 

Upplaga på svenska 

Förspelet till Starkodder Skald (U 1) trycktes i tidningen Julqvällen 1906, ss. 8–10. 

Strindberg torde icke ha korrekturläst. 

Efter Strindbergs död trycktes såväl Förspelet som den bevarade början av första 

akten i Samlade Otryckta Skrifter I, 1918, ss. 263–291. 
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Utgivarens egna ändringar 

MS-formen »Thor» (312:9) har ändrats till »Tor», eftersom såväl replikrubriker som 

textomnämnanden i det följande har sistnämnda form.  

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

 

 305: 14 i Valhall / I Valhall / I Valhall 

 312: 9 Tor / Thor / Thor
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

I notavsnitten s. 307 f. har stavelserna i texten anpassats till respektive ovanför stående  

not genom bindestreck i vissa ord, t.ex. »So-len såg jag», »go-da öf-var». 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV (som följer MS), därefter U 1. 

 

305:15  bland de Jättars döttrar / bland de Jotnars döttrar [»Jotnars» ä t »Jättars» i MS] 

305:28  slik en friarbragd / slik en giljarbragd [»giljar» ä t »friar» i MS] 

306:  7  Tåga ut att hälsa / Tåga ut och helsa 

307:  6  gör ej bot med ondska / gör ej bot med an-dra 

309:24  Bildr, Buri / Bild, Buri 

309:25  Hræsvelgir / Hrosvelgir 

309:27  Burr och Bestla / Burn och Bestla 

311:14  halvt livlös med tomma ögon / halft tomma ögon 

312:  5  Thrymsvik, Löftbrott / Thrymsvik, Löflbrott 

313:10  gyllne ålders frid / gyllne ålderns frid 

315:  8  Guld och gods / Guld och godt 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I förekommer bl.a. felläsningarna 268:11 och helsa (MS: att 

helsa), 269:15 ondskan (MS: ondska), 271:28 Bilda (MS: Bildr), 279:8 Men (MS: Med) 

och 289:10 Hvad (MS: Var). 
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 Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet (KB, SgNM 5:10,33) består av ett omslag (SgNM 5:10,32+34) 

och två lägg med text skriven med bläck på bladens båda sidor. På omslagets tredje sida 

står »Starkodd: / Sago-Drama / af / August Strindberg.» Papperssorten är Lessebo 

Bikupa med vattenstämpel 1903 och formatet ca 22 × 37,5 cm. Det första lägget, som är 

bundet med gul tråd, består av 8 blad, paginerade 1–16, och innehållande Förspelet, 

samt 4 blad utan text, varannan sida paginerad med blyerts. Det andra lägget som är 

bundet med skär tråd, består av 5 blad, paginerade 17–25, samt 7 blad utan text, 

varannan sida paginerad med blyerts. Sistnämnda lägg innehåller den bevarade början 

på första akten. 

På p. 1 har ovanför »Förspelet» strukits »Första Akten». På pp. 5, 14 och 16 har 

notrader, med noter och text skrivna av Sg, blivit inklistrade. 

Med blyerts har överst på p. 1 med annan stil än Sgs (möjligen sättaren i Samlade 

Otryckta Skrifter) skrivits »3 sid» (s. 2 i omslaget saknar nämligen text); p. 2 flytt-

ningen av kommatecknet 304:16; p. 6 rättelsen »Spolar» 308:21 samt del av semikolon 

efter »hennes» 309:2; p. 7 »Bölthorn» 309:26; p. 17 (bläckpagineringen) överst t.h. 

»Starkodder Skald»; p. 21 »spörja» 322:6, ändringen ifylld med bläck; p. 23 »ulf» 

324:13, ändringen ifylld med bläck samt en ändring efter »Vaknade Du» p. 24, 325:27. 

Med blå färgpenna har ett kommatecken insatts p. 5 efter »gjorde» 308:10. 

En sida i MS återges som dok. nr 63:6. 
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Soljungfrurnas sång i Starkodder Skald och Solsången 

Soljungfrurnas sång i dramafragmentet Starkodder Skald (SV 63, s. 307 f.) består av 

fem sekvenser, som Strindberg med lätt parafrasering överfört från den isländska 

Solsången (Sólarljóð). Texten i dessa sekvenser jämförs nedan med motsvarande texter i 

A. A. Afzelius Eddaöversättning 1818; Afzelius egen reviderade version i Swenska 

Folkets Sago-häfder, 3, 1841; Georg Starbäcks version av Solsången i Berättelser ur 

svenska historien, 1, 1885; samt P.A. Gödeckes Eddaöversättning, uppl. 2, 1881 

(citeringarna återges i förenklad form och med modern stavning; Sgs ändringar i 

förhållande till Afz 1818 och 1841 understrukna). 

 

 

Sg 1906 Solen såg jag så mig tycktes som jag skådat Den Fördolde 

Afz 18          Solen såg jag så mig tycktes som jag skådat helig Gud 

Afz 41  Solen såg jag så mig tycktes som jag skådat helig Gud  

Stb 85  Solen såg jag så mig tycktes som jag skådat helig Gud 

Göd 81    Solen såg jag så mig tycktes som Herrans härlighet jag sett 

 

Sg 1906 Sina verk var mänska njuter säll är den det goda övar 

Afz 18  Sina verk var mänska njuter säll är den det goda övar 

Afz 41  Sina verk var mänska njuter säll är den det goda övar 

Stb 85  Sina verk var människa njuter säll är den det goda övar  

Göd 81  Sina gärningars frukt får en var säll den som gärna gott gör 

 

Sg 1906 För din vredes gärning som du övat gör ej bot med ondska 

Afz 18          För din vredes gärning som du övat gör ej bot med med mera ont 

Afz 41       För din vredes gärning den du övat gör ej bot med ökat missdåd 

Stb 85       För din vredes gärning som du övat gör ej bot med ont 

Göd 81  För de vredens dåd du verkat har söke du ej bot med brott 
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Sg 1906 Hugna den du har bedrövat med din godhet har du båtnad 

Afz 18  Den du bedrövat med godhet åter hugna det är själens båtnad  

Afz 41       Den du gjort sorg med godhet åter hugna det är själens båtnad 

Stb 85  Den du bedrövat med godhet åter hugna det är själens båtnad 

Göd 81  Men gläd den förgråtne med goda verk det är skönt för själen 

 

Sg 1906 Ingen fruktar som ej illa gjorde gott är menlös vara 

Afz 18     Ingen fruktar som ej illa gjorde gott är menlös vara 

Afz 41         Men ingen fruktar som ej illa gör gott är menlös vara 

Stb 85     Ingen fruktar som ej illa gjorde gott är menlös vara 

Göd 81         Ingen ängslas som ej ont gör säll den ej synd samkat 

 

Man lägger märke till att Strindbergs version avviker från Starbäcks i 4 av de 5 

sekvenserna. I andra sekvensen observerar man att Starbäck applicerat det 

rytmförstörande »människa» i st f »mänska». Viktig är Sgs ändring i första sekvensen 

av »helig Gud» i den kristna 1200-talsdikten till »Den Fördolde» i de hedniska 

tempeljungfrurnas sång. I andra sekvensen har Sg ensam troké i slutordet (ondska) till 

skillnad från de fyra övriga men i enlighet med sitt versschema (4-taktiga trokéer). 

Utkastet (SgNM 5:10,31) återges som dok. nr 63:7. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval av Sgs manuskriptändringar innehåller semantiskt eller stilistiskt 

viktigare ändringar. Ändringar som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och 

sådana där läsarten är osäker har icke medtagits.  

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

 

303:  1 /   1  e »Sagodrama [s. 301].»: Första Akten. str 

303:  7 /   1  e »skydd»: Emot sommarsolen str 

304: 16 /   2  e »jag»: är, det vet ä t är det, vet [troligen ändrat av rytmiska skäl] 

305: 28 /   3  e »slik en»: giljarbragd ä t friar-bragd 

308:  4 /   5  e »(Loke)»: Det ljög Du! Förbannad! ä t Jag nekar! Jag hatar! 

308:  8 /   5  e »hatar!»: Ondskorna det vålla att vi fara sorgsne vilse vägar 

   ä t Ingen  fruktar som ej illa gjorde, godt är menlös vara 

                               [jfr Solsången, utkastet 5:10,31] 

308:21 /   6  e »öga»: Väfver ä t Spolar 

309:  6 /   6  e »märker»: redan väfven ä t ren vårt dvergsnät 

309:18 /   7  e »Loke.»: Urtidsafveln / Ask och Embla str 

309:26 /   7  e »Hræsvelgir,»: Bötlhorn ä t Bölthorn 

311: 21 /   9  e »morgon!: [Går ut till venster.] / Scenförändring. / [Mörk 

   granskog.] str 

312:  5 / 10  e »Thrymsvik,»: Sejdskälm ä t Löftbrott 

316: 27 / 15  e »ej på»: oskyldt ä t harmlöst 

317: 18 / 16  e »tårar,»: Och i svedjan har ä t Ty i askan nu 

318: 17 / 17  e »tre»: korgar ä t kupor 

319: 20 / 19  e »att»: plocka vifvor ä t mjölka 

320:  7 / 19  e »qvällningen;»: ser ä t skönjer 

322:  6 / 21  e »Skall Du»: fråga mig det ä t spörja mig 

323:  2 / 22  e »han»: som befriaren str 

324: 13 / 23  e »eller»: varg ä t ulf 

325: 27 / 24  e »Vaknade»: Du nu! ä t Du? 
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Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket finns inte mindre än ett 40-tal utkast 

till Starkodder Skald och i samband därmed Starkad-sagan bevarade. De kan indelas i: 

a) Preliminära dramaplaner, b) Plan för dramat Starkodder Skald, c) Utkast med motiv 

till novellen Stig Storverks son, samt d) Strödda anteckningar. 

Preliminära dramaplaner 

5:10,3–4     Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1903). På första sidan »Starkodder Skald. 

Nedanför denna rubrik bl.a. »Merlin af mörker och ljus, frälsningen. / 

Orfeus Skalden. / Herakles»; »Den Fördolde» [jfr Solsångens uttryck]; 

»Asarne börja äkta Jettarnes Döttrar; det är då Loke vill ha en asynja åt sin 

son af Jette-ätt»; »Odin son af menniskan Börr och Jetteqvinnan Beistla; 

»Suttung var också jette»; »Jetten var ’barnafrom och barnaglad’»; 

»Gudarne sjelfva syndade: Bedrägeriet med Smeden som byggde Valhall /: 

Med Jetten Thrym – /: Mimer och Odins öga.» – I en högerspalt »De Tre 

Nidingsdåden» och »De Sex gåfvorna»: »Tre mansåldrar / Tre nidingsdåd». 

»Guld och Gods: / Men aldrig nog!», »Segra / Men såras», »Sjunga / Och 

glömma» [de två återstående faddergåvorna till Starkodder strukna, jfr 

nedan 5:10,5]. 

5:10,24 Blad 4:o (Lessebo Post), »Starkodder Skald». Personlista med bl.a. följande: 

»Stig Storverks Son; (född af Nare och Sigurlin.) uppfostrades hos 

Rossbarsgrane»; »Vikar, Fosterbrödern! (Första Nidingsdådet.) Kung 

Haralds Son,» »Herthiof dödade både Vikars och Starkodders fader»; »Alf. 

Vapensven»; »Veborg. Sköldmö. Viviane»; »Ale upsalakonung (Tredje 

Nidingsdådet.)»; »Fiskaren vid Bråviken». I de »Tre Åldrarne» är 

huvudpersonerna »1. = Vikar», »2. = Veborg» och »3. = Ale». 

5:10,25 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Personer». Listan upptar bl.a. 

»Storverk, son af Loke»; »Starkodder. Storverks Son med Sigurlin», 

»Sigurlin Stigs moder, Soljungfru»; »Rossbarsgrane Stigs och Vikars 

Fosterfader»; »Vikar Stigs Fosterbroder, son af konung Harald»; »Herthiof, 
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Sjökonung»; »Alf, Vapensven»; »Ale Fräkne Upsalakonung»: »Hother 

Vikars son»; »Veborg Sköldmö» [före »Starkodder» i namnlistan är str 

»Stig. Storverks Son», dvs. novellens Stig heter i dramatirseringen 

Starkodder]. (Bild i textvolymen s. 397.)

5:10,26 Fol. blad (Manilla), »Starkodder Skald». Personlista med i stort sett samma 

namn som i 5:10,25. Bl.a. »Narfve, Sonen – (Storverk)», »Stig (Nares och 

Sigurlins son) Starkodd». 

5:10,27 Blad 4:o (Lessebo Post), »Stig Storverks Son» med följande text: »1. / 

Kinnekulle. / Hos Omfale, Veborg. Torkil kommer; mördas. / Alf ([grek.] / 

’G af G’) / 2 / Bråviken. / 3. Sotaskär. / 4. / Mälaren. Soljungfrurna. / 5. / 

Upsala». 

5:10,28 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1903), »Stig / Storverks Son» med underrubriken 

»(Merlin.)». Dramautkast med prolog och indelning i fem akter. I prologen: 

»Loke och Balder tvista». Ur Akt I bl.a.: »Midsommarafton [klammer] 

Storverk Nare Loke, med hustru i båten; plåga hvarandra / Loke synes. Sejd 

kokas. / Valla bin»; »Balderslund. Sigurlin.»; Akt II: »I fremmande hof. 

Fosterbrodern. Den ljuse. Vikar»: Akt III: »Hos Valkyrian. (Omfale.)»; 

»Veborg. / Alf. / Torkil»; »I Qvalhem. Föryngras»; »Sol-Sången»; Akt IV: 

»Bråvallaslaget»; »Irrfärder. Heliga Grafven»; Akt V: »Upsala. Mordet. 

Ale Fräkne»; »Hother»: »Bålet». 

Plan för dramat Starkodder Skald 

5:10,29      6 fol. blad (Lessebo Bikupa 1903). (Jfr bild i textvolymen, s. 401.) På första 

bladet »Stig / Storverks Son. / Förspelet». Ur texten bl.a. »Midsommarnatt 

vid Mälaren. Till höger mörk granskog och grotta; till venster Lindar med 

Balderstempel. Loke och Narfve in i båt. – De söka mörker i grottan. Narfve 

stiger upp på klippan och ser Soljungfrurna som helsa solen med en sång. 

Jettarne falla in i sången. Sigurlin kommer ut; Narfves förtviflan – Loke 

lofvar honom Sigurlin – Kokar Sejd – Man ser Narfves hamn intränga i 

tempelgården, gå midt igenom muren – Det mörknar – Jettarnes sång – 

Landtfolkets midsommarsvaka. – alarm i templet – Sigurlin utsättes». 
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»Rossbarsgrane nämnes till fosterfader. – Kallas Stig Storverks Son – 

Namnet får han göra sig sjelf». – På andra bladet »Första Akten» med bl.a. 

rubrikerna. »Hos Herthiof» och »Vikars Död». Under »I.», vilket ev. avser 

första tablån, bl.a. »Sceneri: Två stugor, en till höger, en till venster, skilda 

af en gärsgård en källa och af rågången»; »Menglöd brygger mjöd»; »Björn 

på skogen. Vikar rädd»; »Grannarne: Griper Odindyrkare och Hialprek 

Torsdyrkare, äro fiender»; »Ingen stätta öfver gärsgården»; »Vikar är 

sinnessjuk af kärlek»; »Menglöd, Hialpreks dotter»; »Starkodder kommer 

har dödat björnen; men är sårad». – Det tredje bladet har rubriken »Första 

Akten» med följande text »1a Tablån. / Griper och Hjalprek. / Menglöd och 

Gunlöd. / Vikar –. / Starkodder./ Valla bin». – Fjärde bladet »Andra Akten» 

med bl.a. »Hos Sköldmön Veborg. / Torkil. Andra Nidingsdådet. / Alf». – 

Femte bladet »Tredje Akten» med följande text »Qvalhem. – Han föryngras. 

Sigurlin följer. / Bråvallen. / Trälar åt Fiskaren. Hother. / I fremmande 

land». – Sjätte bladet »Efterspelet med följande text »Upsala. Hos Ale 

Fräkne. Tredje Nidingsdådet. / Bålet. Sigurlin». Utkastet omfattar alltså plan 

till ett drama i 3 akter med förspel och efterspel. 

5:10,30 Blad 4:o (Lessebo Post), utan rubrik med följande text »1. / Två Vårdkasar, 

en till höger, en till venster; i fonden hafvet». 

5:10,31 MS, lapp (Motala Biljett), ca 11,5 × 19 cm, utan rubrik med den text ur 

Solsången, fr.o.m. »Solen såg jag» t.o.m. »menlös vara!», som utnyttjas i 

soljungfrurnas sång i Förspelet. Överst versschema med 4-taktiga trokéer. 

Utkastet återges som dok. nr 63:7 (jfr även ovan s. 68). 

Utkast och anteckningar till novellen Stig Storverks son, samtidigt underlag 
för dramatiseringen Starkodder Skald 

5:10,5 Fol. blad (Manilla). Mitt på sidan »Allmänt / och / Ordförråd. / Riks-

Runor». Bland anteckningarna »Pors-Öl». »Mjöd: Gulvifva», »Nöt-

Skogen». I en vänsterspalt de sex faddergåvorna: »Tre mansåldrar (Förnyas i 

hvarje.) / Ett nidingsdåd i hvarje.)», »Pengar och lösören (aldrig nog.) / Icke 

land och jord. (Försöker Odla en gång.) / Qvinnor och barn / Men andra ega 
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barnen». »Alltid segra / Men alltid stympas». »Dikta som tala / Men ej 

minnas», »Hedras af Stormän / Hatas af Småfolk», »Alltid vänner, / Men 

falska». 

5:10,6 Fol. blad (Manilla), »Anmärkningar» till »1o Starkadsagan» och »2o Hildur 

Horgabrud». Innehållet i anmärkningarna om Starkadsagan är citerat i 

textvolymen s. 392. 

5:10,7 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1903), »Starkad Storverks Son» med bl.a. 

följande text: »af jettars slägt, uppfostrades af Rosshårsgrane (Odin) Thor 

hatade honom emedan han var af den jetteslägt som vägrat Thor som måg». 

»Odin gaf Starkad att lefva i tre mansåldrar, Thor: att göra ett nidingsdåd i 

hvarje; Odin: gaf bästa vapen och bästa härklädnad; Thor: Hvarken land 

eller strand; Odin gaf rikedom, Thor: att han aldrig skall tycka sig ega nog; 

Odin gaf: Seger i hvarje strid, Thor: men i hvarje få svåra sar; Odin gaf: 

Skaldskap, Thor: att han skulle glömma hvad han diktat; och bli afskydd af 

menige man». »(Detta sista betyder väl: att när han icke mindes hvad han 

diktat, kunde han aldrig känna sin storhet eller vara något inför sig sjelf.)». 

»S. lönnmördade Ale i Upsala och irrade sedan med ondt samvete, 

erbjudande pengar åt den som ville döda honom. Råkade slutligen Hother 

hvars lif han räddat; denne vägrade men då H. fick veta att S. mördat hans 

far, så måste han.» »Starkad är en grekisk-tragedi-person. Hans öde är 

föreskrifvet af Gudarne, oundvikligt. Herkules». 

5:10,8 Halvt fol. blad (Van Gelder Zonen), »Med Segerhufva». Ur texten bl.a. 

»Starkodder = mördade Ale för guld, då han var i badet. Sedan sörjde S. 

deröfver och alla hans segrar kunde ej döfva samvetet. Döden undvek 

honom. Gick omkring med sin guldpåse för att köpa en mördare åt sig 

sjelf». Fyra faddergåvor anförs som i 5:10,3; den fjärde: »Odin: Skaldskap 

och afhållen af förnämliga män / Thor: Han skall glömma hvad han diktat 

och afskys af menige man». 

5:10,9 Blad 4:o (Lessebo Post), »Starkodd». Historiska paralleller främst till den 

datering av slaget vid Bråvalla, 740, som anförs i olika utkast. Här jämförs 

t.ex. med »Slaget vid Tours 732» och »Karl Martel: d. 747». 
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5:10,10 Fol. blad (Manilla), »Starkad». Ur texten bl.a. »Stig Storverks Son: / Son af 

Narfve och en Sol-jungfru. uppfostrad af Loke i all orättvisa och ondskap». 

5:10,11 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa), »Starkad». Ur texten bl. a. »Endast när han 

sjunger, kommer det latenta minnet upp, men glömmes efteråt. (Nares Son.) 

– Har jag sagt det? – Starkad är godtrogen och naiv; men när han beles 

därför blir han inbunden (Havamals visdomslära)». »Qvinnorna: a) Den 

starka = är oregerlig: Omfale. b.) Den milda = är tråkig». 

5:10,12 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa 1902), »Starkad». Ur texten bl.a. »På den 

grönskande ön, Avalon», »Hos Omfale – Valkyrja», »Andra Nidingsdådet: 

Dödar Hothars fader. i berserkagång och rus, svartsjuka». 

5:10,13 Halvt fol. blad (Lessebo Bikupa 1901), »Starkads-Sagan». Ur texten bl.a. 

»Balderslund: allting är hvitt [– – –] hvita stenar (offer altar) hvita 

blommor». 

5:10,14 Blad 4:o (Lessebo Post), utan rubrik. Ur texten bl.a. »Vårdkasarne vid 

Mälaren», »Bråvalla slag 740». 

5:10,15 Fol. blad (Manilla), »1 = Starkad». Ur texten bl.a. »Strid mellan godt och 

ondt». 

5:10,16 Halvt fol. blad (Manilla), »Starkad: Svensk». Ur texten bl.a. »Karakterer: / 

[grek.] ’Ellen’. [Sgs hembiträde] / [grek.] ’Ebba.’ [Sgs hembiträde], / [grek.] 

’G af G’. Vampyren. [Gustaf af Geijerstam] / [grek.] ’R.B.’ [Richard Bergh] 

/ [grek.] ’C.G.’ [Vilhelm Carlheim-Gyllensköld]». 

5:10,17 Halvt fol. blad (Manilla), »Starkad». Ur texten bl.a. »Född af En Svart och 

en hvit Alf. Eller af Loke och Faddrar Oden och Thor». 

5:10.18 Halvt fol. blad (Manilla), »Starkad». Ur texten bl.a. »S. berättar Sagor från 

fremmande land. / Prometheus». 

5:10,19 Halvt fol. blad (Manilla), »Starkodd». Ur texten bl.a. »Sigurd Ring: / 

Bråvallaslag = Veborg». 

5:10,20 Halvt fol. blad (Manilla), »Stark-Otter». Ur texten bl.a. »Stark-Otter 

(Herkules, Omfale /», »Merlin». 

5:10,21 Halvt fol. blad (Manilla), »Stark-Otter». Ur texten bl. a. »1. Födelse, 

Storverks Son af jetteätt och Ljusalfen Sigurlin. / 2. Faddergåfvor», 

»4 = Första Nidingsdådet. / Straffet. Minnet sviker när han skall säga en dikt / 
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Fiasko / 5 = Andra Nidingsdådet / Straffet = Qvinnan. Omfale. / 

Födelsemärket: / 6 = Tredje Nidingsdådet. Pengarne räcka aldrig. / Straffet: 

Får icke dö: / 7 = Död och Försoning. / Kristus». 

5:10,22 Blad 4:o (Lessebo Post), »Starkodd». Under »Personer» bl.a. »Starkodd / 

Veborg.» / »Alf; väpnaren». 

5:10,23 Fol. blad (Manilla), utan rubrik. Ur personlistan bl.a. »Ale, Konung i Upsala. 

/ Hans Gemål. / Starkad». 

 Strödda anteckningar 

5:10,1–2    Omslag 4:o (Lessebo Post). På första sidan »Starkodd». 

3:20,4 Fol. blad (Lessebo Bikupa 1905), »Myrdhin». Ur texten bl. a. »Merlin kan 

aldrig känna någon glädje af sin diktkonst, ty han minnes intet af hvad han 

skrifvit. I dödsstunden först börja alla dikterna slå upp, på en gång som ett 

sjungande panorama». 

3:20,11 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Silvester». Ur texten bl.a. »Silvester födes. / 

Får sina faddergåfvor af [klammer] Far: Mor: Starkad:». 

4:27,22 Blad 4:o (Manilla), »Dufvans Sång på Liljeqvist». Ur texten bl.a. »Starkodd! 

försoningsbehof». 

6:12,8 Fol. blad (Manilla), »Martyren». Ur texten bl.a. »Scener: / Valla bin: / 

Brygga mjöd». 

9:3,31 Fol. blad (Lessebo Bikupa), »Underliga Historier». Ur texten, som innehåller 

många motiv från Sgs vistelse i Lund mot slutet av 1890-talet, bl.a. 

»Starkodder». 
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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  

   303                 1 

 306                 4 

 309                 6 

 312               10 

 315               13 

 318               17 

 321               20 

 324               23 



 

 



TOTEN-INSEL
     (HADES) 
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Textläget 

Strindbergs originalmanuskript (MS) är bastext för textetableringen i SV.  

Manuskript 

Originalmanuskriptet finns på Kungliga biblioteket med signum SgNM 4:22,9. På 

omslagets första sida står »Toten-Insel. / (Hades.)» (4:22,8+10) .  

Manuskriptet trycktes först efter Strindbergs död i Samlade Otryckta Skrifter I, 1913, 

ss. 293–310, med rubriken »TOTEN-INSEL / HADES». 
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Utgivarens egen ändring 

MS har överst på p. 7 (SV 334:1) »2:o» som markering att andra tablån börjar. Denna 

markering har strukits, eftersom varken första tablån (s. 329) eller tredje (s. 345) har 

motsvarande angivelse. 

 

I Samlade Otryckta Skrifter I noteras bl.a. följande felläsningar: 

 

301:  8  kastade det i (MS: kastade i) 

304:23  hufvudmasken (MS: hufvudmaskan) 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet består av omslag (KB, SgNM 4:22,8+10) och ett lägg (4:22,9), 

obundet, med text, skriven med bläck på bladens båda sidor. Papperssorten är Lessebo 

Bikupa med vattenstämpel 1905 och formatet ca 22,5 × 37 cm. Lägget består dels av  
9 blad, paginerade 1–17, dels av 1 blad, paginerat 15 [b] med de strukna orden 

»1a Skådespelet / Åsnefesten / Prologen», dels slutligen av 2 blad utan text. 

Överst till höger på p. 15 [a] har »a», skrivet med brun färgpenna, och »47», skrivet  

med bläck, strukits med blå färgpenna, samt »14» strukits med bläck (bild i textvolymen  

s. 410); i stället har skrivits »Text» med ett hänvisningsstreck och pagineringen »15)». 

Ändringen markerar att här, efter p. 14 nederst »Assir [sitter som åskådare]» (343:7), 

skulle det skådespel (Pelikanen) infogas, som kommenteras i de följande replikerna. 

Under pagineringen »15)» har med blyerts tillskrivits »46» och sidantalet summerats  

»= 61.». 

Manuskriptet har blivit ganska skadat av att det svartlila bläcket på flera sidor har 

trängt igenom papperet och gjort texten svårläslig. Manuskriptet uppvisar få ändringar 

och av dem som är läsbara är ingen av större betydelse, utöver den på p. 15 som har 

kommenterats ovan. 

Ett avsnitt av en sida i MS återges som dok. nr 63:8. 



– TK 63 – 

 84 

Förarbeten 

I Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket finns fyra centrala utkast till pjäsen 

och några strödda anteckningar. 

Centrala utkast 

4:22,2–3     Omslag fol. (Manilla). (Jfr bild i textvolymen, s. 408.) På första sidans mitt 

»Hades: / Toten-Insel: / (Scheol:)». Under rubriken bl.a. »1o Toten-Insel: / 

2o En Dödskammare på Toten-Insel. Radamanthus: Opereras med Gardin, 

Afdelningsskärmar eller Fallucka». Under rubriken »Afklädningsrummet» 

en dialog mellan »B.G.B.K.» och »A» [= Assir?], bl.a. »A. ’Han håller ju 

med den sista han talar vid: / B. Ja, men det brukar man ju göra, ... (såvida 

det inte rör en medmänniskas väl och ve!) / [De le stort och bredt] / B Man 

är ju uppfostrad, förekommande, artig, tillmötesgående ... Eller vill ni vi ska 

vara upprigtiga...» 

4:22,4 Fol. blad (Manilla), »Damaskeringen. / Toten-Insel: / Mysterie-Banan». Ur 

texten bl.a. »Röster sorla»; »Båten med den döde: ’Och Gud skall aftorka 

alla tårar af deras ögon, och ingen död skall sedan vara, icke heller gråt icke 

heller rop icke heller någon värk varder mer, ty det första är förgånget.’»; 

»G.E.K.»; »I Lethe släckas minnena af allt fult och ondt, och endast 

impulserna till det goda (= afskyn för det onda) sitta qvar som instinkt när vi 

återfödas». 

4:22,5 Fol. blad (Manilla) »Toten-Insel». Ur texten bl.a. »[grek.] ’Philp’; vaknar 

upp efter dödssömnen: räkningar, hushållspengar, temaböcker, för sent i 

skolan»; »[grek.] ’Anna’: Märta, outvecklad – / Henry, utäten af dålig kost, / 

hushållspengarna stulna»; [grek.] Hugo Fröding: Karakter = ’man ska ha 

karakter’; »Menniskorna synas endast vara medier, omedvetna, drifna af 

andar – De veta icke hvilka de äro, veta icke hvad de göra ... Ofta klandrar 

man hos andra de fel man mest eger, utan att tänka på det; kanske man 

genom klandret reagerar mot sig sjelf och mot felet man eger». 
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4:22,6 Fol. blad (Manilla), »Sceneri». Utkast till pjäsens inledande scenanvisning 

s. 329. Avvikelser främst att på ön Läraren följes av sex svartklädda bärare 

och att båten som nalkas med den vita kistan är vit, icke som i pjäsen svart. 

Strödda anteckningar 

3:12,7 Fol. blad (Manilla), »Scheol. / (Gentagelsen.)». Motiv till nio scener. Bland 

dem »Scène: IV: Straffas för alla brottsliga tankar; drömmar etc. afsigter, 

bannor, hat. Afklädes fullständigt». 

4:8,6 Blad 4:o (Lessebo Post), »Stora Landsvägen. / II». I en tänkt fortsättning av 

livsskildringen i Stora landsvägen skulle »Dödens Ö» och »Stranden» 

tydligen bli slutstationer. 
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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  

 329                1 

 332                4 

 335                7 

 338              10 

 341              13 

 



 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

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

 

      skall ändras till: 

396:35  »Star- / kodder»    »Stark- / odder» 

408:  2  Toten-Insel.    Toten-Insel. (»C.L.» är troligen en allusion

        till målaren Carl Larsson.) 

436:32  s. 186, r. 22    s. 188, r. 16 

438:33  Persien     Peréen 

441:15  Cajus     Gajus 

469:  3  Genom öknar till Arvland Genom Öknar till Arvland 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 63:1.  Originalmanuskriptet till Genom Öknar till Arvland (SgNM 5:2,7), p. 9.   

Dok. nr 63:2.  Originalmanuskriptet till Hellas (SgNM 5:2,11), p. 1. 

Dok. nr 63:3. Originalmanuskriptet till Lammet och Vilddjuret (SgNM 5:2,14), p. 21. 

Dok. nr 63:4. Originalmanuskriptet till Holländarn (SgNM 4;13,9), p. 52. 

Dok. nr 63:5. Originalmanuskriptet till Homunculus (SgNM 3:14,4), p. 2. 

Dok. nr 63:6. Originalmanuskriptet till Starkodder Skald (SgNM 5:10,33), p. 14. 

Dok. nr 63:7. Soljungfrurnas sång i Starkodder Skald, utkastet SgNM 5:10,31. 

Dok. nr 63:8. Originalmanuskriptet till Toten-Insel (SgNM 4:22,9), p. 10. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



Dok. nr 63:1. Originalmanuskriptet till Genom Öknar till Arvland (SgNM 5:2,7), 
p. 9. (SV 21:1–22:18). Överst är struket »Första akten».



Dok. nr 63:2. Originalmanuskriptet till Hellas (SgNM 5:2,11), p. 1.



Dok. nr 63:3. Originalmanuskriptet till Lammet och Vilddjuret (SgNM 5:2,14), p. 21.



Dok. nr 63:4. Originalmanuskriptet till Holländarn (SgNM 4;13,9), p. 52 med Strindbergs 
versavskiljande markeringar (SV 282:18–283:19).



Dok. nr 63:5. Originalmanuskriptet till Homunculus (SgNM 3:14,4), p. 2.



Dok. nr 63:6. Originalmanuskriptet till Starkodder Skald (SgNM 5:10,33), p. 14.
Förspelet (SV 315:21–316:16), med noter av Strindberg inklistrade.



Dok. nr 63:7. Utkastet SgNM 5:10,31; sannolikt den äldsta versionen av Soljungfrurnas 
sång (SV s. 307 f.). Som så ofta när Strindberg skrev lyrik inleder han med det 
versschema, här 4-taktiga trokéer, som han avser att följa. 



Dok. nr 63:8. Originalmanuskriptet till Toten-Insel (SgNM 4:22,9), p. 10. 
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