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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 64, Teater och Intima Teatern. 

 

Förteckningarna registrerar normalt inte rena stavningsvarianter, ej heller flertalet 

interpunktionsändringar. Interpunktion och styckeindelning följer MS, medan 

arrangemangen vad gäller asterisker, avslutande streck, blankrader etc. följer U 1. Dessa 

skillnader mellan MS och U 1 förtecknas i normalfallet ej i variantapparaterna.  

Opreciserade sid- och radhänvisningar (utan angivande av det verk till vilket 

hänvisningen går) avser genomgående del 64 av Samlade Verk. Rubriker räknas som 

rader, däremot räknas ej asterisker och blankrader. 

För »Övriga texter» anges bas- och komplementtext, första publikationsdatum för 

tidningsartiklar, samt datering. De i denna avdelning i textvolymen avfotograferade 

dokumenten beskrivs kortfattat. 

Utgivaren har inte gjort några egna ändringar i Julius Caesar. 

Endast ett urval av förarbeten listas för de fem teaterbroschyrerna. En förteckning 

över material i Gröna Säcken (kartong SgNM 13) med anknytning till Sgs engagemang 

i Intima Teatern återfinns i Barbro Ståhle Sjönells otryckta Katalog över »Gröna 

Säcken» på Kungliga biblioteket. Del 2 (kartong 10–17), 2:2 Kartong 12–14 (1987; 

KB). Material med anknytning till teaterbroschyrerna, Intima Teatern och polemiken 

mot Albert Ranft finns även i SgNM E6 och E7; se Margareta Brundins otryckta 

Förteckning över Gröna Säcken. SgNM: D 68–E 25 samt osign. [I–II] (daterad januari 

2002; KB).  

Det har bevarats ett flertal exemplar av de fem teaterbroschyrerna med Sgs ändringar 

för hand inför eventuella nya upplagor. Dessa ändringsexemplar, vilka har utnyttjats vid 

textetableringen i Samlade Verk, förvaras dels i Strindbergs efterlämnade bibliotek på 

Strindbergsmuseet, dels i Kungl. biblioteket. Några av exemplaren i KB har tillhört 

förläggaren Karl Börjesson (vilken fått dem från Sg). De ställdes till John Landquists 

förfogande för dennes edition av Samlade Skrifter (se SS 50, s. 303 ff.), och fanns i 
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dennes kvarlåtenskap då SV 64 redigerades, men har skänktes år 2000 till KB (med 

undantag av ett ex. av Öppna Brev som innehåller en icke unik ändring). Övriga 

ändringsexemplar i KB inköptes år 2000, dvs. efter textvolymens färdigställande. 

De fem teaterbroschyrerna utgavs tillsammans i Samlade Skrifter del 50, under 

samlingstiteln »Öppna brev till Intima teatern» (1919). 

 

Redigeringen av SV 64 påbörjades av Bertil Nolin. Efter Nolins bortgång 1996 övertogs 

arbetet med volymen av Per Stam 1998. Den grund som lagts av Nolin har tagits till 

vara i det fortsatta arbetet (Nolins arbetsmaterial förvaras i Strindbergsredaktionens 

arkiv, Stockholms universitet). Stam har reviderat etableringen av texten, samt kraftigt 

genomarbetat och utökat kommentaren. Framför allt har avsnittet »Tillkomst och 

mottagande» omarbetats grundligt och kompletterats. Stam svarar också för urval och 

etablering av »Övriga texter», för urval av bilder samt författande av bildtexter och för 

tablåer. Vad gäller ordförklaringarna har däremot Nolins förarbeten legat till grund för 

flertalet av de i SV tryckta förklaringarna.  

 

Följande särskilda förkortningar används i TK 64: 

 

AT =  Afton-Tidningen 

 

Hamlet  =  Hamlet. Ett Minnesblad på årsdagen den 26 november tillägnat 

Intima Teatern 

 

Julius Caesar = Julius Caesar. Shakespeares Historiska Drama. Jämte några 

anmärkningar om Kritik och Skådespelarens Konst samt Ett 

Tillägg om Teater-Krisen och Teater-Trasslet; Tillägnat 

Intima Teatern 

 

Macbeth = Shakespeares Macbeth, Othello, Romeo och Julia, Stormen, 

Kung Lear, Henrik VIII, En Midsommarnattsdröm 
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Memorandum =  Memorandum Till Medlemmarne av Intima Teatern från 

Regissören 

 

SOS II =  August Strindberg, Samlade Otryckta Skrifter. Andra delen. 

Berättelser och dikter, utg. av Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, 

1919 

 

U 1:1 / U 1:2 =  första upplagan, första tryckningen / första upplagan, andra 

tryckningen (av Memorandum) 

 

Öppna Brev =  Öppna Brev till Intima Teatern 
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Upplagor på andra språk 

Den enda av utgivaren kända översättningen under Sgs livstid av de texter som ingår i 

SV 64 är utförd av Emil Schering och publicerades under titeln Dramaturgie, 

Strindbergs Werke, Deutsche Gesamtausgabe, Abteilung 6, Band 4 (1911; omtryckt 

flera gånger). Denna tyska samlingsvolym innehåller förutom Memorandum och de 

fyra följande teaterbroschyrerna även bl.a. Sgs »Prolog vid Intima Teaterns öppnande 

den 26:e november 1907» (SV 51, s. 214 f.) och en del av hans polemiska artiklar mot 

Falck (SV 64).  

I Dramaturgie är texterna ordnade ämnesvis under fem rubriker: »Die Kunst des 

Schauspielers», »Das Intime Theater», »Das historische Drama», »Shakespeare» resp. 

»Faust». De enskilda broschyrerna har alltså splittrats liksom uppsatserna i dem (vilket 

beskrivs översiktligt i Schwedische Literatur in deutscher Übersetzung 1830–1980. Eine 

Bibliographie, bearbeitet von Regina Quandt, herausgegeben von Fritz Paul und Heinz-

Georg Halbe. Fünfter Band, Autoren S, 1988, ss. 2130–2132). Det finns i breven från 

Sg inget omnämnande av hans egen roll i omdisponerandet av texterna (endast en 

uppmaning till Schering att översätta; brev till Schering 28/8 1908), ej heller någon 

kommentar till det tryckta resultatet. Att ett par i de svenska broschyrerna ej tryckta 

avsnitt, om »Folkungersage» (»Synopsis av de fyra första akterna») och om »Die 

Nachtigall von Wittenberg», har medtagits i Dramaturgie kan tyda på att Sg tillställt 

Schering kompletterande manuskript inför översättningen.  

På Strindbergsmuseet finns i Sgs efterlämnade bibliotek ett exemplar av Scherings 

översättning (1911). 



  

MEMORANDUM TILL MEDLEMMARNE AV 

INTIMA TEATERN FRÅN REGISSÖREN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Memorandum 

i SV. För broschyrens avslutande sidor, med rubriken »Till Intima Teaterns Personal», 

finns bevarade både Sgs handskrivna originalmanuskript och två maskinskrivna kopior 

– den ena kopian har fungerat som förlaga vid sättningen. Som komplementtext fungerar 

första och andra tryckningen av första upplagan av Memorandum (U 1:1 och U 1:2) (se 

»Tillkomst och mottagande» ss. 317, 320). Sg har läst korrektur på U 1:1. 

Vid etableringen har hänsyn också tagits till ändringar i den andra tryckningen, samt 

till ändringar som Sg infört för hand i två bevarade exemplar av första tryckningen.  

Jfr »Tillkomst och mottagande» ss. 317–331. 

Ytterligare ett ändringsexemplar har blivit känt efter publiceringen av SV 64 (1999). 

Ändringarna i detta förtecknas nedan, tillsammans med Sgs ändringar i de två andra 

exemplaren.  

Även ett korrektur till hela Memorandum, som fanns i KB men som ej hade 

uppmärksammats vid tiden för textetableringen i SV 64, har i mars 2005 förts till 

Strindbergssamlingarna i KB. Korrekturet beskrivs nedan s. 34 f. 

 

Originalmanuskriptet fungerade som tryckmanuskript till första upplagan (U 1) med 

titeln Memorandum / till / Medlemmarne / af / Intima Teatern / från / Regissören (35 s.; 

14 × 9,5 cm) som trycktes på A.-B. Fahlcrantz Boktryckeri i Stockholm och utkom på 

Björck & Börjessons Förlag därstädes (jfr dok. nr 64:1a). Priset anges till 50 öre på 

bakre omslaget. Första tryckningen (U 1:1) utkom under perioden 20–26 augusti 1908. 

Sg läste korrektur på denna upplaga, vilket framgår av det bevarade korrekturet och av 

Sgs korrespondens med förläggaren Karl Börjesson (Brev 17, ss. 25, 28, 32, 39). 

Sg sände huvuddelen av MS till Börjesson den 21 juli 1908. Det framgår av breven och 

MS att han av allt att döma levererade kompletterande MS till Börjesson under juli–

augusti, och att han kan ha läst korrektur i omgångar i takt med att nya inskjutningar 

levererades. Sg begärde nya korrektur flera gånger i början av augusti. 

Det har bevarats ett provtryck av främre omslaget på tjockt grått papper. Sg har 

längst ned på sidan skrivit följande med bläck, riktat till Börjesson: »Hvarför så 

sorgligt? Hvitt (dragande i gult) vore vackrast; men svagt grågrönt vore komplement till 



– TK 64 – 

 16 

det röda. / Ber om nya prof! / Förf.» (Strindbergsmuseets deposition, KB); se 

dok. nr 64:2. Sgs förslag att byta papper för omslaget till Memorandum följdes.  

Första tryckningen av första upplagan sändes ut med två olika papper för omslaget, 

det ena gult, det andra vitt och något tunnare.  

Redan under perioden 27 augusti–2 september samma år förelåg första upplagan i en 

andra tryckning med oförändrad titel (U 1:2). Den kallas av förlaget på titelsidan och på 

omslaget oegentligt för »Andra upplagan» (se dok. nr 64:1b). Omslagets papper är 

detsamma som det tunnare vita som användes för U 1:1. Skillnaderna mellan första och 

andra tryckningen är små; endast två ändringar som troligen härrör från Sg har 

tillvaratagits vid textetableringen i SV.  
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras SV, därefter MS och sist U 1:1/U 1:2. 

 

25:26 Kabale und Liebe / Kabal und Liebe / Kabal und Liebe 
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Ändringar i första tryckningen av första upplagan som 
införts i Samlade Verk  

Uteslutningarna 31:20–32:30 har gjorts i samband med korrekturläsning; textpartiet 

återfinns i det bevarade tidiga korrekturet. Möjligen har strykningarna föranletts av en 

vilja hos Sg att tona ned vad som kan uppfattas som anspelningar på Harriet Bosse eller 

någon annan. Det finns dock inga uppgifter om eller spår av påtryckningar mot Sg 

angående detta vad gäller Memorandum; jfr ändring i korrekturet registrerad nedan s. 35 

(32:6): »ett fastage» ä t »en matrona».  

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

 

  9:  4 Memorandum / Promemoria 

  9:16 föreställningar / föreställningar för mig 

11:  4 fem akter, hvarje akt / fem akter hvarje akt 

11:18 Victor Hugo / Victor Hugos Hernani 

13:17 detta Memorandums / denna Promemorias 

16:  2 tyckes vara / tyckes ju vara 

19:  1 Dåligt uttal / Slarfvigt uttal 

19:18 innantill / innantill på första repetitionen  

20:33 en sjelfbedragare / en stor sjelfbedragare 

21:29 förledas att / förledas genom att 

22:10 i motsats till / i motsats mot 

23:  7 hört den / hört 

31:20 schwung / täckhet 

32:  3 och se, på underverket / och se, kanske den största uppgift någon menniska 

haft att bära på scenen 

32:  6 en räsonnör utan röst / ett fastage i stället för en älfva; mensklighetens goda 

ängel som vid tronen skulle mana godt för de osälla var en furie som 

försökte se söt ut; med [»med» med blyerts] onda ögon som bragte olycka; i 

stället för fridens och nådens budskap, en räsonnör som grälade med Herren 

Zebaoth och hela menskligheten. Allt detta utan röst 
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32:11 sin gunstling ännu, sådan han varit / sin älflika gunstling ännu, sådan den 

varit 

32:12 hörde en stämma / hörde en silfverstämma  

32:16 kallas / vara 

32:24 fåfänga / kropp 

32:30 smärta / fina 

33:24 naturell, förmåga / naturell förmåga 

35:10 är det / är det är 

36:29 är nästan aldrig / är aldrig 

36:33 på en middagsbjudning vågar han icke, / en middagsbjudning vågar han icke 

mottaga 

37:23 den äran / äran 

39:26 mycket böcker / böcker 

40:  2 en ny pjes, Fadren, begagnar [jfr SgNM 13:1,14: »en ny pjes, (Fadren.)»] / 

en ny pjes, begagnar [så även i SgNM 13:1,13] 
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Ändringar i första tryckningen av första upplagan som ej 
införts i Samlade Verk 

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

 

11:26 vi har i senaste tid / vi ha i senaste tid 

12:12 i hvarandra, hufvud- och bipersoner behandlades som lika goda kålsupare, / 

i hvarandra,* [fotnotstext:] * Hufvud- och bipersonerna behandlades som 

lika goda kålsupare.  

12:21 i Paris; och / i Paris, och 

14:17 på ett annat sätt / på annat sätt 

15:17 att ses – / att ses. 

16:22 fingerna / fingrarna 

17:  6 ensamna / ensamma 

17:15 läsa / lära 

19:  9 en stor skådespelerska / en skådespelerska 

19:24 ett konseqvent skrik / att konsekvent skrika  

21:  5 en repetition. / en repetition: 

21:18 Orden karakter / Ordet karakter 

22:17 icke / ick 

22:30 säges / sägs 

22:32 sid 814, o. flerestädes / sid. 814 och flerestädes 

23:27 möjligt / möjlig 

26:  4 denna / denne 

26:24 som teater»: Ett [SV följer ändringsex. 1: »som teater’: ett» ] / 

som teater». Ett 

27:14 sken; och / sken, och 

28:20 såsom om / så, som om 

28:20 ensamna / ensamma 

29:  3 den stora skådespelarn / den store skådespelaren 

30:10 han / författaren 

31:19 behaget / anlaget 
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32:14 klena hufven / klena hufvuden 

32:32 trolldom; och / trolldom, och 

33:  8 väfven / väfnaden 

33:14 behöfver / måste 

35:11 saker man / saker, som man 

35:33 länge sen / länge sedan 

36:11 sina / sin 

36:12 Gross-Kophta; men / Gross-Kophta, men 

36:24 icke alls så / icke så 

37:24 Så kommer / Så komma 

38:16 lokalen, och / lokalen och 

39:  2 och allt detta / allt detta  

39:15 sig, men icke / sig och icke  

39:29 att sceniska / att den sceniska 

40:  6 hållas oppe / hållas uppe [även i SgNM 13:1,13 och 13:1,14] 

40:20 oviktiga [även i SgNM 13:1,13 och 13:1,14] / oviktigare  

41:  5 26e [SV: »26:e»] / 26. [även i SgNM 13:1,13 och 13:1,14] 
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Ändringar i andra tryckningen av första upplagan som 
införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras U 1:2, därefter U 1:1 och sist MS.  

 

23:  5 af stumt spel. / af stumt. / af stumt. 

36:11 sina Lustspel / sin Lustspel / sina Lustspel 
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Ändringar i andra tryckningen av första upplagan som ej 
införts i Samlade Verk 

Här förtecknas endast två triviala ändringar i U 1:2 (s. 21 r. 1–2); i översta högra hörnet 

av satsen tycks två typer ha lossnat, samt återinsatts fel.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras U 1:1, därefter U 1:2 och sist MS. 

 

28:27 ge ut / ge ur / ge ut 

28:28 heter / hetet / heter 
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Ändringar av Strindberg i två exemplar av första upplagan 
som införts i Samlade Verk 

Tre exemplar av U 1:1 av Memorandum med Sgs handskrivna ändringar har bevarats. 

Ex. 1 (SgKB 2000/7:1) och ex. 2 (Strindbergsmuseet, bok nr 3120) har använts vid 

textetableringen i SV. Även ex. 3 (SgKB 2000/83:1), vilket ej var tillgängligt vid 

textetableringen i SV, förtecknas nedan; ingen av ändringarna i detta ex. har påverkat 

etableringen. 

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

och sist MS. 

Ex. 1 

  9:15 och tanken / och med tanken / och med tanken 

26:24 som teater»: ett / som teater». Ett / som teater». Ett 

30:  3 som icke / som dock icke / som dock icke  

31:19 medfödda anlaget; / medfödda anlaget, / medfödda behaget, [SV följer MS 

»behaget», se ovan s. 20, samt accepterar ändringsexemplarets semikolon: 

»medfödda behaget;»] 

Ex. 2 

36:11 sina Lustspel / sin Lustspel / sina Lustspel  

Ex. 3 

12:11 iamb-dramat / Iamb-dramat / Jamb-dramat [SV: »jamb-dramat»] 

36:11 sina Lustspel / sin Lustspel / sina Lustspel  



– TK 64 – 

 25 

Ändringar av Strindberg i två exemplar av första upplagan 
som ej införts i Samlade Verk 

Tre exemplar av U 1:1 av Memorandum med Sgs handskrivna ändringar har bevarats 

(se ovan s. 24). I två av dessa finns ändringar som avvisats vid textetableringen i SV.  

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

och sist MS. 

Ex. 1 

23:  5 af stumt. [SV följer U 1:2: »af stumt spel.»] / af stumt spela. / af stumt. 

Ex. 2 

27:  5 Aktslut / Pjesens slut / Aktslut 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Memorandum fanns bland Sgs efterlämnade papper som 

skänktes av arvingarna till Nordiska museet där det förvarades 1915–22. Därefter 

deponerades materialet i KB där det nu förvaras (SgNM 13:1). MS är i gott skick. 

MS omfattar 45 manuskriptblad (samt två exemplar av en maskinskriven avskrift av 

»Till Intima Teaterns Personal», SgNM 13:1,13) och ett omslagsark. Broschyrens titel 

anges på omslagets framsida: »Memorandum / Till / Medlemmarne / af / INTIMA 

TEATERN / från / Regissören.» (dok. nr 64:3; se vidare nedan). 

MS består av elva separat paginerade sviter. Sg har både arbetat med tidigare skriven 

text (förordet till kammarspelen 1907) och kompletterat denna med inskjutningar. Av de 

olika delarna i MS framgår att textens disposition förändrats i och med inskjutningarna 

och tilläggen. Uppenbarligen har flera av dessa tillfogats på korrekturstadiet, då MS 

saknar relevanta tecken för placering av dem (dessa tecken torde ha funnits på det nu 

förlorade korrekturet).  

Manuskriptets papper är dels Manilla, dels Lessebo Bikupa med årtalet 1906 i 

vattenmärket; samtliga blad är i storleken folio. Texten är skriven på bladens ena sida 

(med undantag av SgNM 13:1,13) med numera svart bläck. All paginering återfinns i 

övre högra hörnet av bladen. I MS finns ändringar och markeringar med blyerts och 

färgpennor (röd och blå). Manuskriptbladen är vikta på mitten (förutom 13:1,9), några 

ytterligare en gång (SgNM 13:1,7; 13:1,8; 13:1,10; 13:1,13). Flertalet av Lessebo-

bladen har vikt marginal. 

Att MS har fungerat som tryckmanuskript framgår bl.a. av anteckningar av 

förläggare och sättare på enstaka sidor (SgNM 13:1,1 och 13:1,12 p. CΨ2).  

MS består av följande delar: 

 

SgNM 

13:1,1–2 1 ark folio (Manilla), omslag med titeln på första sidan: »Memorandum / 

Till / Medlemmarne / af / INTIMA TEATERN / från / Regissören.» 

Ordet »Memorandum» är ändrat av annan hand, trol. Börjesson, från 

»Promemoria» (jfr Brev 17, s. 25). Emblemet »INTIMA TEATERN» i 

rött och svart som efterliknar Carl Kylbergs för Intima Teatern är 
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fastlackat på bladet; det har antagligen framställts av Sg (det är klippt 

från ett bevarat ark med motsvarande hål och påskriften »Intima 

Teatern.», SgNM E6,6 (a)); under emblemet syns texten »Intima Teatern 

/ från». Den lotusliknande blomma som återfinns nedtill på Intima 

Teaterns program och affischer representeras av en inklistrad fransk lilja 

i svart och rött (se dok. nr 64:3 och bild nr 23 i textvolymen).  

Till höger om »INTIMA TEATERN» har Sg med blyerts skrivit »Detta 

clicheras och färgerna kopieras! Obs! Karmin, icke Cinnober eller 

Mönja.» Omslagets framsida har uppenbarligen använts som förlaga till 

framsidan på U 1:1. Omslagets framsida har även några andra 

anteckningar (delvis av Karl Börjessons hand), vilka troligen tillkommit i 

samband med sättning och tryckning. I övre högra hörnet: »1000 ex» 

med bläck (möjligen av Sgs hand); längst ned med bläck (centrerat, ant. 

av Börjessons hand): »Stockholm / Björck och Börjesson.»; och (till 

höger): »Titel lika» (betyder antagligen att tryckets titelsida skall se ut 

som framsidan); samt uppe till höger sättaranteckningar: »Bredd 21 cic / 

Sorbonne [struket: Petit Jensen ¼ mellanslag] / 37 rader pr sida». 

 

13:1,3 1 blad folio, opag. (Manilla), med förordet (SV, s. 9). 

 

13:1,4 6 blad folio (Lessebo Bikupa 1906), pag. 1–6, med rubriken »Begreppet 

Intim Teater.» på p. 1; en tidigare rubrik är struken med blå penna: 

»Företal.» (dvs. »Företal» till kammarspelen april 1907). På p. 1 har Sg 

skrivit en anvisning till sättaren: »/ Efter Förordet /» (med blå penna; en 

anvisning med blå penna »Bilaga 3.» är överstruken med röd penna). På 

p. 4 finns en strykning (med bläck resp. blå penna) av slutet på 1907 års 

»Företal» till kammarspelen.  

 

13:1,5 10 blad folio (Manilla), pag. 1–10 med röd penna. Av dessa sidor är 1–6 

ursprungligen paginerade 5–10 med bläck, vilket möjligen tyder på att de 

skrivits som en fortsättning på »Företal» i april 1907 (SgNM 13:1,4, 

pp. 1–4) dock ej i direkt anslutning till detta – Intima Teatern har 
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uppenbarligen öppnats då sidorna skrivs. På p. 5 har Sg gjort en asterisk 

med röd penna. Sg har gjort ändringar med blå penna på pp. 6, 8, 9. 

Längst ned på p. 7 har Sg gjort minnesanteckningar med blyerts, vilka 

sedan strukits (med blå penna) (motsvarar i SV 20:22, under 

»som vi veta.]»): »Studera rolen! Analys. Kollationeringen / Öfverlastad 

teknik. Läsa partituret! / Knep!»  

På p. 10 har Sg strukit följande (med bläck): »Här Inskjutes ur En ny Blå 

Bok. med Petit. / Karaktersteckning. sid 814. / Kung Lears Hustru 

sid 783. / Shakespeares Verldsåskådning sid 786.» 

 

13:1,6  2 blad folio (Lessebo Bikupa 1906), pag. a–b med röd penna.  

 Inskjutning med rubriken »Att åhöra, på scenen, och stumt spel.» på p. a. 

På samma blad återfinns högst upp Sgs anvisning till sättaren med blå 

penna: »/Före ’Manér’/» (samt skrivet och struket med blå penna: »Efter 

Förordet / Bil. 2.»). På p. b har Sg skrivit med blå penna i övre högra 

hörnet: »Bil 2». 

 

13:1,7 2 blad folio (Manilla), pag. 1–2. Inskjutning med rubriken »Placeringar.» 

på p. 1. På samma blad återfinns högst upp Sgs anvisning till sättaren: 

»Inskj ) efter / Åhöra, Stumt spel» med röd resp. blå penna [»Inskj»]. 

 

13:1,8 2 blad folio (Manilla), pag. Ψ1–Ψ2 (Ψ med röd penna). Inskjutning med 

rubriken »Manér.» på p. Ψ1. På samma blad återfinns högst upp Sgs 

anvisning till sättaren med röd penna: »Inskj. på rätta stället!»  

 

13:1,9 11 blad folio (Manilla), pag. 1–11. Överst på p. 1 finns ett kryss eller en 

asterisk med röd penna. 

 

13:1,10  1 blad folio (Manilla) med anvisningen: »Inskjutning Ψ sid 21» 

(med blyerts, Ψ med röd penna). Inskjutningen är gjord på 

korrekturstadiet – sidhänvisningen stämmer med korrekturet s. 21 (och 
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med U 1:1, s. 21); motsvarande tecken saknas vid motsvarande textställe 

i MS (SgNM 13:1,9, p. 2). Nedtill på p. 1 finns tre asterisker med blyerts. 

 

13:1,11 3 blad folio (Manilla), pag. BΨ1–BΨ3 (B med blå penna, Ψ med röd 

penna, siffror med bläck). Inskjutning med rubriken »Publikens 

Gunstling» på p. BΨ1. Tillägget har troligen gjorts på korrekturstadiet – 

anvisning eller tecken saknas vid motsvarande textställe i MS 

(SgNM 13:1,9, p. 7). Upptill på p. BΨ1 finns tre asterisker med blyerts. 

 

13:1,12 5 blad folio (Manilla), pag. CΨ1–CΨ5 (C med blå penna, Ψ med röd 

penna, siffror med bläck). Inskjutning med rubriken »Direktören.» på 

p. CΨ1. Tillägget har troligen gjorts på korrekturstadiet – anvisning eller 

tecken saknas vid motsvarande textställe i MS (SgNM 13:1,9, p. 7). På 

p. CΨ2 finns en sättaranteckning med blyerts (»sp.»). 

 

13:1,13+16 1 omslag folio (Lessebo Bikupa 1906; 4 opag. sidor) med rubriken »Till 

Intima Teaterns Personal.» på första sidan (13:1,13 recto+verso med text; 

13:1,16 recto+verso tomma sidor). En promemoria som Sg har daterat 

26/7 1908. Se »Tillkomst och mottagande» s. 284. 

 

13:1,14–15 Två maskinskrivna genomslagskopior på tunt papper (vardera 

2 hophäftade blad) av texten på SgNM 13:1,13 (ca 21,5 × 33 cm).  

 Avskriften 13:1,14 har fungerat som tryckförlaga och har av Sg 

paginerats a–b med röd penna. Sg har givit följande anvisningar med blå 

penna på p. a: »Bil 1.» (struket med blå penna: »Bilaga 1. Efter Manér»). 

Någon (trol. Sg) har först strukit men sedan återtagit rubriken med blå 

penna. Sg har med blyerts tillagt ett ord på rad 2 (e »ny pjes,»): 

»(Fadren.)», vilket i U 1:1 har blivit »Fadren,» (SV följer U 1:1). 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar har gjorts i MS med bläck, blyerts, samt röd och blå penna. De flesta är 

gjorda med bläck av Sg, oftast inne i raderna direkt vid första nedskrivandet av texten. 

Även ändringarna med blyerts och färgpennor torde ha gjorts av Sg. Någon enskild 

ändring kan dock ha gjorts av annan hand; ex.vis enstaka nödvändiga strykningar och 

ändringar av interpunktionen.  

Nedan förtecknas ett urval av Sgs ändringar med bläck, blyerts resp. färgpennor i 

MS, framför allt ändringar i »Företal» 1907 till kammarspelen, som används i 

inledningen av Memorandum, och ändringar i hans kritik av en enskild skådespelare (jfr 

ovan s. 18). Främst återges strykningar av längre passager av vilka en del ersatts med 

annan text. Om inget annat anges är ändringarna utförda med bläck. 

För Sgs och andras noteringar i MS redogörs ovan i avsnittet »Beskrivning av 

originalmanuskriptet». 

Handskriften är paginerad i olika sviter, vars signum anges inom parentes före MS 

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

 

  7:  2 / (13:1,1) 1 f »TILL»: Promemoria ä t Memorandum med blyerts [trol. 

Börjessons hand] 

  9:  1 / (13:1,3) 1 e »Då jag nu inträder»: som regissör ä t i regelbunden 

tjenstgöring 

  9:  4 / (13:1,3) 1 e »mina tal.»: [nytt stycke] I detta som jag kallar Promemoria 

säger jag ingenting nytt, utan sammanfattar endast hvad jag i 

små biljetter efter generalrepetitionerna meddelat artisterna i 

form af upplysningar ä t Jag kallar det Promemoria emedan jag 

icke säger något särskildt nytt, utan endast sammanfattar hvad 

jag i små biljetter efter generalrepetitionerna meddelat i form af 

upplysningar  

11:  1 / (13:1,4) 1 f »När man»: Företal.» [rubrik, str med blå penna] ä t Begreppet 

Intim Teater. [med anvisning om placering, ej som rubrik utan 

som inledning av nytt stycke] 

11:18 / (13:1,4) 1 e »den härstammade»: i sista hand tillagt med blyerts 
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11:27 / (13:1,4) 2 e »höra»: den praktiske tillagt med blyerts 

11:27 / (13:1,4) 2 e »store rollskrivaren.»: [nytt stycke] Detta drama hade med 

sina stora förtjenster samma brister som operan med dess 

nummer, solo str [därefter ännu ett struket ord] Men 

12:  9 / (13:1,4) 2 e »Dock i Mäster Olof»: (1a versionen) tillagt med blyerts 

12:12 / (13:1,4) 2 e »i varandra»: Ψ [samt i marg.:] Ψ) hufvud- och bipersoner 

behandlades som lika goda kålsupare, tillagt med blyerts 

12:20 / (13:1,4) 3 e »öppnade Antoine»: Zolas str med blyerts 

12:34 / (13:1,4) 3 e »Wien»: . [punkt] tillagd med blå penna 

12:38 / (13:3,4) 3 e »viss tystnad»: , [kommatecken] tillagt med blå penna 

13:  1 / (13:3,4) 3 e »spår»: , [kommatecken] tillagt med blå penna 

13:  3 / (13:1,4) 3 e »Das Band,»: jemte tillagt med blyerts 

13:  5 / (13:1,4) 3 e »och Brott.»: [nytt stycke] Nu i år ä t Nu i fjor 

13:  8 / (13:1,4) 3 e »behandlingen.»: I höstas öppnade Vallentin sin Hebbelteater 

ä t I höstas öppnades Hebbelteatern 

13:11 / (13:1,4) 4 e »Theater.»: I höst skall August Falck junior börja sin Intima 

Theater i Stockholm, sedan han i vintras framförde Fröken Julie 

på Folkteatern. [str med blå penna; därefter nytt stycke:] Det är 

hufvudsakligen för Falcks Theater jag skrifvit dessa tre 

Kammarspel, som nu gå ut i tryck. [str med bläck; därefter nytt 

stycke:] Detta är i korthet Kammarspelets historia. [str med blå 

penna; följt av:] Då jag antydt dess berättigande såsom den 

form nutidsmenniskan begär, har jag på samma gång derför 

icke dömt ut andra former. / April 1907. / August Strindberg. 

[str med bläck; namn och datering även str med blå penna] 

13:17 / (13:1,4) 4 e »uppslaget till»: denna boks författande ä t denna 

Promemorias författande [jfr ovan s. 18 om samma textställe] 

14:10 / (13:1,4) 5 e »att förgäves»: återfinna ä t söka upp 

19:  3 / (13:1,5) 5 e »kunskap finnes.»: * [asterisk] tillagd med röd penna 

19:10 / (13:1,5) 6 e »sitt vackra»: djupa register ä t trolska altregister 

19:27 / (13:1,5) 6 e »varför han»: är tillagt med blå penna 

19:27 / (13:1,5) 6 e »ty så låter»: sig ä t det med blå penna 



– TK 64 – 

 32 

19:27 / (13:1,5) 6 e »så ser det ut,»: ty ä t då med blå penna 

20:33 / (13:1,5) 8 e »självbedragare»: hvilken ä t som med blå penna 

21:23 / (13:1,5) 9 e »går fram själv,»: sminkad str 

21:29 / (13:1,5) 9 e »typer»: och tillagt med blå penna 

22:  8 / (13:1,5) 10 e »vill jag»: här trycka om några bitar ur ä t hänvisa till 

22:  8 / (13:1,5) 10 e »där jag»: visar ä t påpekat 

22:12 / (13:1,5) 10 e »o.s.v.).»: Här Inskjutes ur En Ny Blå Bok. med Petit. / 

Karaktersteckning. sid 814. / Kung Lears Hustru sid 783. / 

Shakespeares Verldsåskådning sid 786. str 

26:13 / (13:1,9) 1 f »Den skådespelare som öppnar»: * [asterisk eller kryss med 

röd penna; ej i U 1:1 el. SV] 

27:  3 / (13:1,9) 2 e »ny scen.»: [Der annorlunda är i rolen föreskrifvet, gäller 

naturligtvis icke detta] tillagt 

27:12 / (13:1,10) 1 e »det betyder»: : icke tillagt med blyerts 

27:27 / (13:1,10) 1 e »hållningen.»: * * * tillagt med blyerts 

29:27 / (13:1,9) 5 e »mest»: ,[kommatecken] tillagt med röd penna 

29:27 / (13:1,9) 5 e »bör han ha»: utslagsrösten; äfven ä t utslagsrösten. Äfven 

med röd penna 

31:19 / (13:1,11) BΨ1 e »erkännande»: den naturliga charmen ä t det medfödda 

behaget 

31:20 / (13:1,11) BΨ1 e »övervunnen av en»: naturlig ä t medfödd ä t naturlig  

31:20 / (13:1,11) BΨ1 e »naturlig»: gratie ä t täckhet [jfr ovan s. 18 om samma 

textställe] 

32:  5 / (13:1,11) BΨ2 e »som jag trodde»: öfverflödigt ä t obehöfligt 

32:28 / (13:1,11) BΨ3 e »läsa»: felen ä t gunstlingens fel 

33:25 / (13:1,12) CΨ1 e »sin man»: gifven str med blyerts 

35:32 / (13:1,12) CΨ5 e »icke bara»: eget ä t att ega med blyerts 

35:35 / (13:1,12) CΨ5 e »drama.»: Egmond ä t Egmont med blyerts 

36:  3 / (13:1,12) CΨ5 e »sträng i»: kompositionen ä t konceptionen  

36:11 / (13:1,12) CΨ5 e »själv»: Lustspelen ä t sina Lustspel med blyerts 

36:15 / (13:1,12) CΨ5 e »fullständigt.»: [nytt stycke] Af de gamle [– – –] den lugne 

Sofokles. flyttat från 36:8 e »på scenen.» med blå penna 
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37:29 / (13:1,9) 8 e »hastigt,»: den kan qvarhållas; tillagt med blyerts 

40:  2 / (13:1,14) 1 e »ny pjäs,»: (Fadren.) tillagt med blyerts 

40:19 / (13:1,13) 1 e »frasering,»: eller musikalisk interpunktion tillagt 

40:20 / (13:1,13) 1 e »oviktiga,»: samt en rigtig uppdelning af frasen tillagt 
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Beskrivning av korrekturet 

Ett ombrutet korrektur till första upplagan (U 1:1) av Memorandum har bevarats 

(SgKB 1969/54pf). Sannolikt är det fråga om ett första korrektur (jfr Sgs anteckning på 

korrekturets första sida; se nedan). 

Korrekturet användes ej vid textetableringen i SV. Det har ett KB-signum som anger 

accessionsår 1969, men det var ej registrerat i »Röda Lådan», dvs. den förteckning över 

Sg-manuskript, korrektur etc. som grundlades av Walter A. Berendsohn (1951–55) och 

senare kompletterades av Margareta Brundin (från 1978). Korrekturet fördes från 

handskriftsenhetens accessioner till Strindbergssamlingarna i mars 2005 (se anteckning 

på omslaget). 

Flertalet ändringar i korrekturet slår igenom i U 1:1 och har accepterats i SV; dock 

har Sg gjort ytterligare ändringar i ett senare korrektur (som ej har bevarats), vilka slår 

igenom i U 1:1 och accepteras i SV. Detta berör två poster nedan: 32:6 (hela textstället 

stryks i ett senare korrektur) och 33:23. 

Det ombrutna korrekturet, som består av två ark samt ett kvartsark (4 sidor), är 

paginerat [1–5], 6–35; sidan [36] är tom. Den tryckta broschyren har samma sidantal. 

Arksignaturer saknas. I korrekturet finns ändringar med blyerts av Sgs hand. På s. 21 

finns ett inskjutningstecken [ Ψ ] med röd penna, vilket korresponderar med 

SgNM 13:1,10 med anvisningen: »Inskjutning Ψ sid 21» (jfr ovan »Beskrivning av 

originalmanuskriptet»).  

Nedtill på den första sidan (s. [1]) har Sg skrivit följande med blyerts: »Önskas nytt 

korrektur och prof på omslaget! / Förf.» Jfr Sgs odaterade meddelande till Börjesson: 

»Väntar otåligt på nytt korr. på memorandum och Omslag» (trol. i början av augusti; 

Brev 17, s. 28). 

Korrekturet består av följande delar. Först anges arknummer och sidor, följt av 

motsvarande sidor i U 1:1: 

Ark 1, ss. [1]–16 (i U 1:1 ss. [1]–16). 

Ark 2, ss. 17–32 (i U 1:1 ss. 17–33). 

Ark 3, ss. 33–35[–36] (i U 1:1 ss. 33–35[–36]).  
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Strindbergs ändringar och markeringar i korrekturet 

Följande ändringar och markeringar i korrekturet har gjorts av Sg med blyerts. 

Inskjutningstecknet på s. 21 (SV 27:28) är gjort med röd penna. Om formen skiljer sig 

åt i U 1:1 ges denna inom parentes därefter. Sid- och radhänvisningar ges till SV, 

därefter sida i korrekturet.  

 

11:18 /  [5] e »från»: Victor Hugos Hernani ä t Victor Hugo  

12:11 /   6 e »operaliknande»: Gamb-dramat ä t Jamb-dramat (Iamb-dramat) 

13:17 /   7 e »uppslaget till»: denna Promemorias ä t detta Memorandums 

14:  6 /   8 e »väckes till»: banana [eller »banara»] ä t banala 

19:  1 / 13 e »prata!»: Slarfvigt ä t Dåligt 

20:33 / 15 e »kan vara»: en stor sjelfbedragare ä t en sjelfbedragare 

23:  7 / 17 e »fastän han»: hört 150 ä t hört den 150 

27:29 / 21 f »Den som äger huvudrollen»: Ψ tillagt med röd penna 

28:  4 / 21 e »själv sin»: entrée dermed ä t entrée; dermed 

32:  6 / 25 e »åtta gångna år:»: ett fastage ä t en matrona [texten saknas i U 1:1 och 

SV; jfr ovan s. 18 om samma textställe] 

33:23 / 27 e »varje artist»: naturellförmåga ä t naturell förmåga [SV: »naturell, 

förmåga»] 

34:19 / 28 e »att följa»: bublikens smak ä t publikens smak 

36:11 / 30  e »själv»: sin Lustspel ä t sina Lustspel 

36:11 / 30 e »Bürgergeneral och»: Gross. Kophta ä t Gross-Kophta 

40:12 / 34 e »Stort»: (icke stott) ä t (icke stot) 

40:26 / 34 e »punktionerna»: svagt höräs ä t svagt höras 
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Förarbeten 

Nedan redovisas ett urval dokument i Gröna Säcken med anknytning till Memorandum. 

(Jfr »Tillkomst och mottagande» s. 319.) 

Det tidigaste bevarade förarbetet torde vara det »Företal» till kammarspelen som Sg 

författade i april 1907 och som han sedan i juli 1908 omarbetade och använde som 

inledning till broschyren (SgNM 13:1,4; se ovan »Beskrivning av 

originalmanuskriptet»). I ett utkast till detta »Företal» (SgNM 13:7,4; se dok. nr 64:4 

och bild nr 7 i textvolymen) återfinns anteckningar som antyder flera av de idéer som 

Sg återkom till i företalet och i Memorandum samt i senare broschyrer. Av särskilt 

intresse är att Sg antecknar stödord som tyder på att han redan våren 1907 hade planer 

som var större än vad som rymdes i det förord han då författade – bl.a. utvecklade han 

diskussionerna om Shakespeare i de senare fyra broschyrerna och i En ny blå bok 

(publicerad i maj–juni 1908; fyra uppsatser i En ny blå bok trycktes om i Hamlet). 

Övriga bevarade utkast torde ha tillkommit i samband med författandet och 

sammanställningen av broschyren i juli–augusti 1908. De förtecknas nedan och avbildas 

som dok. nr 64:5–9. 

Om inget annat anges är texten i förarbetena och utkasten skrivna med bläck. 

Dokumenten redovisas i stort efter den ordning de kan knytas till textställen i 

Memorandum. 

 

SgNM 

13:7,3+6 Omslag i folio (Lessebo Bikupa 1905) med texten »Memorandum. / *» på 

framsidan med röd penna av Sgs hand. I omslaget ligger SgNM 13:4–5. 

 

13:7,4 1 blad folio (Manilla) med rubriken »Företal:»; text med bläck, blyerts och 

blå penna. Dok. nr 64:4; bild nr 7 i textvolymen. 

 

13:7,5 1 blad folio (Manilla) med rubriken »Studier / vid / Intima Teatern:»; text 

med bläck, blyerts och blå penna. Dok. nr 64:5; bild nr 33 i textvolymen. 
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13:7,7+9 Omslag i folio (Manilla) med rubriken »Skådespelar-Konsten.» mitt på 

första sidan; text på första sidan med bläck, blyerts, röd resp. blå penna. 

Dok. nr 64:6; bild nr 34 i textvolymen. 

 

13:7,8 Lapp (Manilla) med planering för senare delen av Memorandum; text med 

bläck. Dok. nr 64:7; bild nr 35 i textvolymen. 

 

13:7,1 1 blad folio (Manilla). Dok. nr 64:8. Ett textparti som möjligen var avsett 

för Memorandum (jfr texten ss. 15 och 16) eller för Julius Caesar: 

Det är svårt att skrifva om skådespelarens konst, emedan man griper efter något 

halft overkligt, och jag tror derför att kritik är mestadels subjektiv, beroende 

mycket på kritikens disposition, humör för stunden, fordringarne han ställer.  

  Det är lärorikt att läsa hvad en skådespelare sjelf som Rossi menar om sin 

konst, och i synnerhet att se hur svårt han har att reda ut sjelfva förloppet vid det 

konstnärliga danandet. 

13:7,30 1 blad kvarto (Lessebo Post). Utkast med regler för hur man skall författa ett 

drama. Flera av de musikaliska analogierna i utkastet återkommer i både 

Memorandum och övriga teaterbroschyrer. Dok. nr 64:9; bild nr 36 i 

textvolymen. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Handskriften är paginerad i olika sviter. Först anges sida i SV, därefter svitens signum 

och pagina i MS. Vid jämförelsen avses översta raden på resp. sida i SV, med undantag 

för kortare inskjutningar då både sida och rad i SV anges. Raden i SV motsvarar den 

första raden i inskjutningen. 

 

Sida i SV SgNM Pagina i MS  

 [7] 13:1,1 [1] 

  9 13:1,3 [1] 

11 13:1,4   1 

14    5 

15 13:1,5   1 

18    4 

21    8 

22:12 13:1,6   a 

23:22 13:1,7   1 

24:22 13:1,8   1 

27 13:1,9   2 

27:11 13:1,10   1 

30 13:1,9   6 

31 13:1,11   BΨ1 

33 13:1,12   CΨ1 

36:19 13:1,9   7 

39  10 

40 13:1,13/14 [1] 



– TK 64 – 

 39 

Manuskriptsviternas paginering 

Då manuskriptsituationen till Memorandum är komplicererad med många olika sviter av 

paginering förtecknas nedan de olika sviternas paginering samt motsvarande sidor i SV. 

Först anges svitens signum och därefter pagina i MS. I spalten »Rubrik/Beteckning» 

anges i kursiv rubriken (om sådan finns) på svitens första sida, i annat fall annan 

benämning. I spalten »SV» anges sidor i SV där manuskriptsviten börjar resp. slutar. 

 

SgNM Pagina Rubrik/Beteckning SV 

13:1,1–2 [1–4; omslag] Memorandum [7] 

13:1,3 [1]  förord   9 

13:1,4 1–6  Begreppet Intim Teater 11–14 

13:1,5 1–10 »Skådespelarkonsten är den svåraste» 15–22 

13:1,6 a–b  Att åhöra, på scenen, och stumt spel 22–23 

13:1,7 1–2  Placeringar 23–24 

13:1,8 1–2  Manér 24–26 

13:1,9 1–11 »Den skådespelare som öppnar pjäsen» 26–39 

13:1,10 [1]  »Inskjutning Ψ sid 21» [i korr.] 27 

13.1,11 1–3  Publikens Gunstling / »BΨ» 31–32 

13:1,12 1–5  Direktören / »CΨ» 33–36 

13:1,13/14 [1–2] Till Intima Teaterns Personal 40–41 

 

 



 



 

 

HAMLET. ETT MINNESBLAD 

PÅ ÅRSDAGEN DEN 26 NOVEMBER  

TILLÄGNAT INTIMA TEATERN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Hamlet i SV. 

För de fyra uppsatser som först trycktes i En ny blå bok (1908) och som trycktes om i 

Hamlet har det bevarade originalmanuskriptet till En ny blå bok fungerat som bastext. 

Som komplementtexter har första upplagan av Hamlet (U 1) och även första upplagan av 

En ny blå bok fungerat.  

MS saknas för ett kortare tillägg i uppsatsen »Karaktärsteckning» inför tryckningen i 

Hamlet – texten i SV från och med 75:32 »Blodiga Maria återinförde» etc. till 76:5 

»puritanerna).».  

Vid etableringen har hänsyn också tagits till ändringar som Sg infört för hand i två 

bevarade exemplar av första upplagan och en efterhandskorrigering i ett brev till 

förläggaren Karl Börjesson. 

 

Originalmanuskriptet fungerade som tryckmanuskript till första upplagan med titeln 

Hamlet / Ett Minnesblad / på årsdagen den 26 November / tillägnadt Intima Teatern / 

af / August Strindberg (44 s.; 14,5 × 10 cm); för de fyra uppsatserna från En ny blå bok 

fungerade denna skrifts första upplaga som tryckförlaga. Hamlet trycktes i Stockholm 

på Bröderna Lagerströms tryckeri och utkom på Björck & Börjessons Förlag därstädes 

under perioden 19–25 november 1908. Hamlet sändes ut med ett omslag av gult papper 

– samma som för (större delen av) första tryckningen av Memorandum – se 

dok. nr 64:10. Priset anges till 50 öre på bakre omslaget.  

Huvuddelen av MS till Hamlet leverades till Karl Börjesson omkring 

den 10 november 1908. Det framgår av Sgs korrespondens med Börjesson att Sg erhöll 

och läste korrektur på denna upplaga (Brev 17, s. 167). Sg kompletterade MS på 

korrekturstadiet någon gång mellan den 10 och 22 november.  

 

Som den enda av de fem teaterbroschyrerna illustrerades Hamlet med två bilder. Dessa 

är hämtade från Jocza Savits uppsats »Die Shakespeare-Bühne in München» i Neuer 

Theater-Almanach für das Jahr 1890. Den slaktade skriften återfinns i Sgs efterlämnade 

bibliotek; Strindbergsmuseet. Savits uppsats och de två illustrationer som fungerat som 

tryckförlagor finns i KB (SgNM 13:8,3–5).  
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SV skiljer sig från U 1 vad gäller ordningen och placeringen av de två 

illustrationerna (texten s. 59 f.). Det framgår av en anteckning av Sg med röd penna i 

MS (SgNM 13:2,2, p. 21) – »[Två illustrationer:]» – att bilderna skall in efter meningen: 

»Shakespeare-scenen i München egde detta utseende!» (SV 59:20). I vilken ordning 

bilderna skall placeras framgår dock inte. I U 1 är scenskissen (SgNM 13:8,4) placerad 

efter »finalens presto» (SV 59:6), och scenbilden (SgNM 13:8,5) efter »så förmå vi väl 

också» (SV 60:4). I SV har illustrationerna placerats i en annan, av utgivaren bedömd 

lämpligare, följd: först scenbilden, därefter scenskissen (SgNM 13:8,5 före 13:8,4).  
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Utgivarens egna ändringar  

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

 

65:20 skådespelerskor i allmänhet / skådespelerskor i allman / alla skådespelerskor i 

alla land 

80:31 seders spegel, vettets / seders spegel vettets / seders spegel vettets 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk  

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

 

43:  1 HAMLET / ETT MINNESBLAD / PÅ ÅRSDAGEN DEN 26 

NOVEMBER / TILLÄGNADT INTIMA TEATERN / AF / AUGUST 

STRINDBERG [i SV utan »AF / AUGUST STRINDBERG»] // Hamlet. 

49:  6 Nu refererar / Nu referar 

54:11 strykes / brukar strykas 

57:29 i Hamlets egen stil / för öfrigt i Hamlets egen stil 

59:  8 Hamlet kan ges ostruken / Hamlet bör ges ostruken 

63:19 i Erik XIV / i min Erik XIV 

63:32 Liksom Hamlet, Gyldenstern och Rosenkranz. / Liksom Hamlet och 

Gyldenstern och Rosenkranz. 

64:33 normand eller romare / Anglosaxare 

65:  4 En Ny Blå Bok / Blå Boken 

65:  6 (UR EN NY BLÅ BOK) / [saknas] 

65:  7 Se, huru vid kinematografen många ljusbilder måste tagas i följd för att få 

en enda rörelse till stånd / Se huru vid kinematografen många ljusbilder som 

måste tagas i följd för att en enda rörelse till stånd 

68:35 Det förtjänar [– – –] det synes [– – –] men uppblandadt / Den förtjenar  

[– – –] den synes [– – –] men uppblandad 

70:  4 (UR EN NY BLÅ BOK) / [saknas] 

75:20 uppfattningen / uppfattning 

75:33 Blodiga Maria återinförde strax därpå katolicismen. Och Elisabeth, under 

hvilkens regering Shakespeare blomstrade, upprätthöll den romerska 

liturgien och de katolska dogmerna (genom de 39 artiklarne) och detta till 

protestanternas stora harm. Shakespeare gör också ofta narr af 

protestanterna (puritanerna). / [ej i MS; ej i första upplagan av En ny Blå 

Bok] 

76:12 (UR EN NY BLÅ BOK) / [saknas] 

77:22 han förspillt / han sjelf förspillt 
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78:  2 (UR EN NY BLÅ BOK) / [saknas] 

79:26 jag anser / jag tror 

85:33 Der Hund ist ja ein Schau-Spieler zur Schau / Der Hund ist ja ein Schau-

spieler 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

45:  3 bok om S. / bok om Shakespeare 

46:  9 tablåer fyra eller fem / fyra eller fem tablåer  

46:36 komedi ini / komedi inuti 

47:27 den äkta sonen / den äldsta sonen 

50:  3 bror / broder 

50:17 omständlig / omständig 

52:  1 samvet / samvete 

52:22 hvilken spelas som / hvilken spelar som  

53:  3 lofvar gå / lofvar att gå 

53:24 se i syne / se i syner 

53:35 ini texten / i texten 

54:  6 stråla ut / stråla ur 

54:19 Kungen vredgas ej / Konungen vredgas ej 

54:20 att ej vi sågo / att vi ej sågo  

54:32 syndarns straff på vågskåln / syndarens straff på vågskålen 

55:19 trenne / tvenne 

55:23 och en skändad / och skändad 

56:12 gudahägn / gudshägn 

56:13 förrädarn vågar / förrädare vågar  

57:22 kan vi gissa / kan ni gissa 

57:28 lifvet i grafperspektiv / lifvet grafperspektiv 

59:20 Shakespeare-scenen i München egde detta utseende! [anvisning om 

införande om »[Två illustrationer:]», se ovan s. 43 f.] / Shakespeare-scenen 

i München ägde detta utseende.  

61:  5 Kristina spelar / Kristina spelas 

61:12 Svenska Scenens historia / svenska teaterns historia 

61:16 scen spelar / scen spelas 

62:18 författarskap / författareskap 
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62:31 upplagor; Polonius / upplagor i Polonius 

63:21 Rosenkrands / Rosenkranz 

63:23 Lene / Lena 

63:26 (el. Rumford el ???) / (eller Rumford eller ???) 

64:  6 sändas till England / sändes till England 

65:20 skådespelerskor i allman [SV: »allmänhet»] / alla skådespelerskor i alla land 

66:  2 och nödgas se / och nödgats se 

67:32 kanske sjelf / kanske sjäf 

68:  5 Skall man / Skulle man 

71:17 En som Guds / En sann Guds 

72:29 han röcks / han ryckts 

73:  5 spelar / spelas 

73:18 Hamlets hela vacklande / Hamlets vacklande 

73:30 kreatur ej / kreatur, ej  

74:19 Orleanska Jungfru / Orleanska jungfrun 

76:13 den största / den första 

76:14 aldra ömtåligaste / allra ömmaste 

77:27 Renässansmannen / ranässansmannen 

78:18 som förs / som föres 

78:27 eller ljuger / eller öfverdrifver 

79:12 replik / akt 

80:26 skildras ini / skildras inuti 

81:29 Det finns / Det finnes 

81:33 ett annat drag / ett drag 

82:25 inbegripen / ingripen 

82:32 illusionerna, rasar / illusionerna rasar 

83:34 Hagberg = tugga! / Hagberg-tugga! 

84:23 föreskrifter, då / föreskrifter, så 

84:32 och att alla / och alla 

85:23 Den goda skådespelaren / Den gode skådespelaren 

86:16 min nyaste / sin nyaste  

86:20 interpola / interpolera 
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Ändringar av Strindberg i två exemplar av första upplagan 
som införts i Samlade Verk 

Två exemplar av första upplagan av Hamlet med Sgs handskrivna ändringar har 

bevarats, båda i Sgs efterlämnade bibliotek på Strindbergsmuseet; ex. 1 och 2 (bok 

nr 580 resp. nr 3119).  

Som framgår av förteckningen handlar det i flera fall om rättelser av sättarmissar. 

Sg begär också att tre brev skall återges inom citattecken (63:17–64:21) vilket följs i SV 

(med komplettering av tre sluttecken). 

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

och sist MS. 

Ex. 1 

47:27 äkta / äldsta / äkta 

53:24 syne / syner / syne 

57:29 i grafperspektiv / grafperspektiv / i grafperspektiv 

62:31 upplagor; Polonius / upplagor i Polonius / upplagor; Polonius 

63:17 »Bäste / Bäste / Bäste  

63:28 »Bäste / Bäste  / Bäste  

64:21 »Bäste / Bäste  / Bäste  

78:10 det ena afskrädet! / ett af afskrädena! / ett af afskrädena! 

82:25 inbegripen / ingripen / inbegripen 

82:32 illusionerna, rasar / illusionerna rasar / illusionerna, rasar 

83:34 mouth i Hagberg = tugga! / mouth i Hagberg-tugga! / mouth i Hagberg = 

tugga!  

Ex. 2 

53:25 en brist / väl ingen brist / väl ingen brist 

63:17 »Bäste / Bäste / Bäste  



– TK 64 – 

 51 

Ändring av Strindberg i ett exemplar av första upplagan 
som ej införts i Samlade Verk 

Två exemplar av första upplagan av Hamlet med Sgs handskrivna ändringar har 

bevarats (se ovan s. 50). En av ändringarna i ett av exemplaren har avvisats.  

Sid- och radhänvisning ges till SV.  

Ex. 1 

83:  4 (Henrik VIII som jag fick höra tolkas vid universitetet lär vara författad af 

Fletcher till största delen, hvilket jag finner rimligt, då Shakespeare 

svårligen skulle ha förnedrat sig till att smickra den rysliga Elisabeth.) 

struket  
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Ändring av Strindberg i ett brev till förläggaren som 
införts i Samlade Verk 

Vid etableringen i SV tas också hänsyn till en efterhandskorrigering av Sg i ett brev 

till förläggaren Karl Börjesson 25/11 1908, av namnet »Cordelia» i Kung Lear. 

Se »Tillkomst och mottagande» s. 330 f. 

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

sist MS. 

 

47:26 Cordelia / Cornelia / Cornelia 

78:  8 Cordelia / Cornelia / Cornelia 

79:31 Cordelia / Cornelia / Cornelia 

80:12 Cordelia / Cornelia / Cornelia 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Hamlet fanns bland Sgs efterlämnade papper som skänktes av 

arvingarna till Nordiska museet där det förvarades 1915–22. Därefter deponerades 

materialet i KB där det nu förvaras (SgNM 13:2; 13:8,4–5). MS är i gott skick.  

MS består av 40 manuskriptblad och ett (numera delat) omslag med rubriken 

»Hamlet.» av Sgs hand på framsidan (SgNM 13:2,1); bladet har antagligen bildat 

omslag tillsammans med ett tomt blad (SgNM 13:2,4). MS kompletteras dels av text 

från En ny blå bok, dels av två bilder (se nedan). 

MS är paginerat i två separata sviter. Huvuddelen av MS har signum SgNM 13:2,2, 

p. 1–36. Sg har på korrekturstadiet gjort ett tillägg med fyra paginerade MS-sidor, 

SgNM 13:2,3, på vilka han nålat fast fyra brevkort (på pp. 3 och 4) som han sände 

Emil Schering våren 1907 (dateringar i den ordning de trycktes: 2/5, 9/5, 9/5, 25/4) men 

den 2 november 1908 bad att återfå. 

Manuskriptets papper är Lessebo Post (kvarto); alla blad är i storleken 

ca 22,5 × 28 cm. Texten är skriven med numera svart bläck på bladens ena sida. MS har 

ändringar och markeringar av Sgs hand med blyerts (framför allt i senare delen av MS) 

och färgpennor.  

Bladen i MS bär spår av vikning horisontellt på mitten (SgNM 13:2,2 och 13:2,3). 

I MS återfinns fingeravtryck som sannolikt härstammar från sättare (bl.a. pp. 1, 2, 15, 

26). Att MS har fungerat som tryckmanuskript framgår även av Sgs sättaranvisningar 

och av sättaranteckningar på de bifogade bildförlagorna.  

För de fyra uppsatserna från En ny blå bok fungerade versionerna i första upplagan 

som sättningsförlaga, enligt en anvisning i MS p. 24: »[Aftryck ur En ny Blå Bok enligt 

följande:]» med angivande av respektive uppsats sidnummer och längd i första upplagan 

av En ny blå bok (se nedan s. 54; SgNM 13:2,2). SV använder MS till En ny blå bok 

(signum SgA: Börjesson 5) som bastext för detta textavsnitt. MS till En ny blå bok 

beskrivs närmare i den textkritiska kommentaren till Samlade Verk del 66 (TK 66). 

MS till Hamlet består av följande delar: 
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SgNM 

13:2,1 1 blad med rubriken »Hamlet.» (antagligen främre delen av ett numera delat 

omslag tillsammans med det tomma bladet SgNM 13:2,4). 

 

13:2,2 36 blad (med spår av vikning) pag. 1–36. På p. 1 står den strukna rubriken 

»Young Hamlet.» (första ordet struket med bläck, det andra med blyerts). 

På p. 21 har Sg på nedre delen av bladet gjort en anvisning med röd penna: 

»[Två illustrationer:]» (jfr ovan »Utgivarens egna ändringar»). På p. 24 

finns en anvisning till sättaren med bläck (orden »En ny» skrivna med 

blyerts): »[Aftryck ur En ny Blå Bok enligt följande:]» och där under en 

inklistrad lapp med följande text med blyerts (siffrorna till höger, vilka 

anger längden i sidor i U 1, är skrivna i MS till höger om lappen):  

Sid. 814: Karaktersteckning.    5–4 

  786. Shakespeares verldsåskådning    5  

  750 Den vackra ålderdomen och den fula. 2  

  783 Kung Lears Hustru    2 

13:2,3 4 blad (med spår av vikning) pag. 1–4 (paginasiffran är understruken med 

röd penna). På p. 1 står med röd penna: »Inskjutes sid 20. Ψ». Inskjutning 

har troligen gjorts på korrekturstadiet; sidanvisningen överenstämmer med 

U 1, s. 20 (jfr SV 62:1); anvisning eller tecken saknas vid motsvarande 

textställe i MS. På pp. 3 och 4 har Sg nålat fast fyra st. brevkort adresserade 

till Emil Schering; brevkorten är numrerade 1–4 med röd penna (se ovan 

s. 53; bladen förkortas hädanefter S1–S4). Sg har med blyerts och blå penna 

redigerat texten på korten till Schering. Längst ned på p. 4 har Sg skrivit 

med röd penna: »Utgång! / * * *» 

 

13:2,4 1 blad, tomt (antagligen bakre delen av ett numera delat omslag tillsammans 

med SgNM 13:2,1). 
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13:8,4 »Die Shakespeare-Bühne in München». Slaktat tryck med bild (med spår av 

vikning) från Jocza Savits, »Die Shakespeare-Bühne in München», Neuer 

Theater-Almanach für das Jahr 1890. Bilden fungerade som förlaga för U 1. 

(Jfr texten s. 60.) Nedtill till vänster finns sättaranteckningar med blyerts: 

»9½ bredd / Höjden Ca ½». En del av den tryckta texten över och under 

bilden har också strukits med blyerts. 

 

13:8,5 »Shakespeare-Bühne in München», slaktat tryck med bild (med spår av 

vikning), sannolikt från Savits uppsats. Bilden fungerade som förlaga för 

U 1. (Jfr texten s. 59.) Under bilden har Sg givit en anvisning med blyerts: 

»Förminskas att den icke / kommer på tvären!» Nedtill till vänster finns 

sättaranteckningar med blyerts: »9½ [otydligt] / Bredd».  
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar har gjorts i MS med bläck, blyerts, samt röd och blå penna. De flesta 

ändringarna är gjorda med bläck av Sg, oftast inne i raderna direkt vid första 

nedskrivandet av texten. Här förtecknas ett urval av Sgs ändringar i MS. Särskilt 

uppmärksammas ändringarna i brevkorten till Schering. Om inget annat anges är 

ändringarna utförda med bläck. S1–S4 betecknar tillägget SgNM 13:2,3 pp. 1–4. Först 

ges sid- och radhänvisningar till SV, därefter sidhänvisningar till MS. 

 

45:  1 /   1 f »Det är»: Young Hamlet. str [»Young» str med bläck, »Hamlet» str med 

blyerts] [rubriken saknas i U 1/SV] 

47:  7 /   4 e »inneboende»: konceptionens form och en aldrig svikande tillagt 

49:34 /   8 e »Vålnaden som»: nu berättar för Hamlet att hans far blef mördad 

sedan farbrodern lockat modren ä t endast vinkar åt Hamlet 

53:34 / 13 e »lik»: det stryker vi ogeneradt, ty det har någon Skådespelare skjutit in. 

[trol. läsart] str 

58:31 / 20 e »väntat på honom»: Detta Shakespeares tillfälliga men genomgående 

Danskhat har jag sökt förklara deraf att han sjelf str 

63:15 / S3 e »Danmark.»: på Erik XIVs tid. på str 

63:17 / S3 e »Bäste Herr»: Schering ä t S. med blyerts 

63:26 / S3 e »Rumford el.»: annat ä t ? ? ? 

63:27 / S3 e »en ny»: Buddhistisk str med blyerts 

63:27 / S3  e »teori!»: Eder Aug Sg. str med blyerts 

63:28 / S3 e »Bäste Herr»: Schering ä t S. med blyerts 

64:  8 / S3  e »allvar o.s.v!»: Eder AugSg. str med blyerts 

64:21 / S4 e »Bäste Herr»: Schering ä t S. med blyerts 

64:32 / S4 e »synes varit»: Anglosax ä t Anglosaxare med blyerts [U 1/SV har 

»normand eller romare»]  

86:  6 / 33 e »kallas han;»: Ofelia säger: Härlig ungdoms makalösa blomster. tillagt 

med blyerts 

86:  6 / 33 e »makalösa blomster.»: det kan man räkna ut på hans moder ä t Och 

man kan räkna ut det på hans moder med blyerts 
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Förarbeten 

Nedan redovisas ett urval av dokument i Gröna Säcken med anknytning till Hamlet. (Jfr 

»Tillkomst och mottagande» s. 330 f.) 

Det tidigaste bevarade förarbetet torde vara anteckningar som tycks ha samband med 

spekulationerna i brevkorten till Schering våren 1907 (SgNM 13:7,10). 

För utkast och motivlistor som berör de fyra uppsatserna ur En ny blå bok som 

trycktes om i Hamlet, se TK 66. 

Övriga bevarade utkast bör ha tillkommit i samband med författandet och 

sammanställningen av broschyren i oktober–november 1908. De förtecknas nedan; 

några av dem avbildas som dok. nr 64:11–64:17. 

Om inget annat anges är texten i förarbetena och utkasten skriven med bläck av Sgs 

hand. Dokumenten redovisas i stort efter den ordning de kan knytas till textställen i 

Hamlet. 

 

SgNM 

13:6,2 2 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–2, med rubriken »Om / Draperi-banans 

Fördelar.» (p. 1). På bladen finns en kasserad inledning till en oavslutad 

uppsats som är ett försvar för »draperibanan» i uppsättningen av Kristina på 

Intima Teatern; argument och formuleringar återkommer i Hamlet (texten 

s. 60 f.). Dok. nr 64:11; bild nr 37 i textvolymen. – Texten har tidigare 

återgivits i SOS II, s. 221 f. 

 

13:7,10 1 blad kvarto (Lessebo Post) med rubriken »Hamlet. = 1600.». På bladet 

finns notiser med bläck och blyerts bl.a. kring Nils Gyllenstjerna och Holger 

Rosenkrands, jfr texten s. 63 f. Dok. nr 64:17. 

 

13:7,13 Lapp med anteckningar (delvis med anilinpenna) med fakta ur Shakespeares 

liv. Dok. nr 64:12. 
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13:7,14 1 blad folio (Lessebo Bikupa) med rubriken »Shakespeare.» och en 

förteckning över Shakespeares dramer. Dok. nr 64:13; bild nr 38 i 

textvolymen. 

 

13:7,11 1 blad kvarto (Lessebo Post) med rubriken »Hamlet: ’Young Hamlet.’». 

Ett utkast med synpunkter som återkommer i Hamlet. Texten är skriven med 

bläck och blyerts. På bladet finns också en understrykning med röd penna. 

Dok. nr 64:14; bild nr 39 i textvolymen.  

 

13:7,12 1 blad folio (Lessebo Bikupa) med rubriken »Shakespeare-Scenen.». Ett 

utkast med stödord vilka har motsvarigheter i Hamlet. Texten är skriven 

med bläck, blyerts samt röd och blå penna. Dok. nr 64:15; bild nr 40 i 

textvolymen. 

 

13:7,15 1 blad folio (Lessebo Bikupa) med rubriken »Shakespeare:». Bladet 

innehåller anteckningar om var »Hamlet-motivet» resp. »Bastarden:» 

uppträder i skaldens dramatiska författarskap. Dok. nr 64:16.  
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Om inte annat anges hänvisas till MS huvuddel (SgNM 13:2,2; pag. 1–36). Undantag 

utgörs av försättsbladet (SgNM 13:2,1), inskjutningen med de inklistrade brevkorten till 

Schering (SgNM 13:2,3) och uppsatserna från En ny blå bok (SgA: Börjesson 5). 

MS till de fyra uppsatser som först trycktes i En ny blå bok beskrivs i den textkritiska 

kommentaren till SV 66; här anges pagineringen enligt TK 66.  

Vid jämförelsen avses översta raden på resp. sida i SV, med undantag för kortare 

inskjutningar då både sida och rad i SV anges. Raden i SV motsvarar den första raden i 

(eller efter) inskjutningen. 

 

Sida i SV  Pagina i MS  

[43] [SgNM 13:2,1, opag.] 

 45   1 

 48   5 

 51   9 

 54 13 

 57 17 

 60 21 

 62 [SgNM 13:2,3, p. 1] S1 

 65 24 

 65:  4 [SgA: Börjesson 5] V[]b–f 

 70:  3 [SgA: Börjesson 5] V[]b–f/H29–34 (blå) 

 76:11 [SgA: Börjesson 5] V[]b 

 78:  1 [SgA: Börjesson 5] V[]b–c/H26–28 (blå) 

 80:19 24 

 83 28 

 86 33 

 88 36 



 

  



  

JULIUS CAESAR. SHAKESPEARES 

HISTORISKA DRAMA. JÄMTE NÅGRA 

ANMÄRKNINGAR OM KRITIK OCH 

SKÅDESPELARENS KONST SAMT ETT 

TILLÄGG OM TEATER-KRISEN 

OCH TEATER-TRASSLET;  

TILLÄGNAT INTIMA TEATERN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Julius Caesar i 

SV. Som komplementtext har första upplagan (U 1) fungerat. Vid etableringen har 

hänsyn tagits till en ändring som Sg infört för hand i ett bevarat exemplar av U 1. 

 

Originalmanuskriptet fungerade som tryckmanuskript till U 1 med titeln Julius Cæsar / 

Shakespeares historiska drama / jämte några anmärkningar om kritik och / 

skådespelarens konst samt ett tillägg / om teaterkrisen och teatertrasslet / tillägnadt / 

Intima Teatern / af / August Strindberg (40 s.; 14,5 × 9,5 cm) som trycktes i Stockholm 

på Bröderna Lagerströms tryckeri och utkom på Björck & Börjessons Förlag därstädes. 

Broschyren utkom den 16 december 1908 enligt annons i Svenska Dagbladet och ett 

brev från Sg till Emil Schering detta datum; Svensk Bokhandelstidning uppger att 

utgivningsperioden var 17–21 december 1908. Priset anges till 50 öre på främre och 

bakre omslaget. På bakre omslaget har också de tre första numren i serien »Intima 

Teaterns / publikationer af / August Strindberg» listats, dvs. Memorandum, Hamlet och 

Julius Caesar.  

Julius Caesar sändes ut med två olika omslag, ett gult (se dok. nr 64:18) – som 

Hamlet och de flesta exemplaren av Memorandum – och ett ljusgrönt (Anders Ollfors, 

August Strindberg i bibliografisk och bibliofil belysning, 1987, s. 28). 

Det framgår av Sgs korrespondens med förläggaren Karl Börjesson att han erhöll och 

läste korrektur på denna upplaga (4/12 1908). 

 MS till den första delen av Julius Caesar (dvs. avsnittet om Shakespeares drama) 

leverades till Karl Börjesson den 23 november 1908. Omkring den 1 december utökade 

Sg manuskriptet med uppsatsen »Om Teaterkrisen och Teater-trasslet» (Brev 17, 

s. 197 f.). Sg hade någon gång däremellan (ca 23/11–1/12) kompletterat manuskriptet 

med kortare avsnitt om skådespelarkonsten respektive om kritik; dessa avsnitt fogades i 

den tryckta broschyren till dess huvuddel (om Julius Caesar). Sg kompletterade också 

broschyrens två delar med kortare inskjutningar, både före sättningen och vid 

korrekturläsningen (jfr »Tillkomst och mottagande» s. 333 ff.). 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk  

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

 

  92:37 återkommer nu / återkommer nu tillbaka 

  92:38 ett djur / en djur  

  93:20 som en Vielgeschrei / som en Don Ranudo de Colibrados 

  94:27 Cassius’ skildring / Cassius’ skildringen 

  95:22 huru de män voro / huru de män 

  98:23 han skall slå / han slå 

103:16 för att utleta / för utleta 

104:35 Denna benägenhet / Denna medfödda benägenhet 

105:11 den oförtjänta skymfen / den oförtjenta skymf 

107:  6 själf och genom att icke / sjelf icke  

107:16 att skapa / att få skapa 

 

Om Teaterkrisen och Teater-trasslet 

117:  3 1888 / 1894 

117:  7 2,000 / 1,000 

117:17 1888 / 1894 

117:19 utdömdes denna / utdömdes äfven denna 

117:22 vidtagit förändringar / vidtagit några förändringar 

117:31 han sist dref / han dref 

118:  2 men gärna Oskarsteatern / [saknas] 

118:34 upplöstes. / rekryterades från andra teatrar. 

120:23 körer, eller Lear ha / körer, ha 

123:  7 skänktes (?) åt Operan, i hopp / skänktes åt Operan, troligen i hopp 

123:34 det väl att / det godt att 

127:12 då både byggherren och operett-fursten blefvo bålde riddare / då byggherren 

blef kommendör, fursten blef riddare 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

  89:  3 Drama. / DRAMA 

  89:  7 Teater-Trasslet; / TEATERTRASSLET 

  92:10 en kommentator / kommentator 

  93:19 nådansökningen / nådeansökningen 

  95:21 arbetat samman med / arbetat tillsammans med 

  95:28 lif, på / lif åt, på  

  97:13 misstänka / misstänkte 

  97:24 systerdotters son / systerdottersson 

  97:38 ramlar ner / ramlar ned 

  99:  1 katastroferna, som följas / katastrofen, som följes 

  99:21 sqvaller, men påstår sjelf att han icke går med sqvaller; andra påstår han / 

skvaller; andra påstår att han 

  99:27 med att / genom att 

  99:30 två Eglamour / två Eglamorer 

101:16 om man öfverseende / om man i öfverseende 

102:  9 1900 / 1908 

102:13 minns / minnes 

103:19 omottaglig / oemottaglig 

103:19 tvärn / tvären 

103:21 hellre blitt / hellre blifvit 

104:  5 behöfver inte / behöfver icke 

108:  7 spelas / spelad 

108:10 andra / andre 

109:  9 är bara bra / är bra 

111:  7 för tidigt göra / för tidigt att göra 

112:  4 konversationston / konversation 

112:18 halsådrorna / halsådrarna 
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Om Teaterkrisen och Teater-trasslet 

119:  3 kallas han kunglig / kallas den kunglig 

120:11 öppnade / öppnades 

120:33 menskors / människors 

121:  1 klä / kläda 

121:25 bit samtida krönika / bit krönika 

122:  4 Folkets Husteaterns / Folkets Hus’-teaterns 

122:  9 Kriser / Krisers 

123:  4 namn / namnen 

125:18 kostat 6 millioner, om det är värdt 6 millioner; om Personne / kostat 6 

millioner; om Personne 
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Ändring av Strindberg i ett exemplar av första upplagan 
som införts i Samlade Verk 

Ett exemplar av första upplagan av Julius Caesar med en av Sg handskriven 

korrekturändring har bevarats i Sgs efterlämnade bibliotek på Strindbergsmuseet (bok 

nr 580). Rättelsen korrigerar en sättarmiss.  

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

och sist MS. 

 

91:10 intresserar / irtresserar / intresserar 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Julius Caesar fanns bland Sgs efterlämnade papper som 

skänktes av arvingarna till Nordiska museet där det förvarades 1915–22. Därefter 

deponerades materialet i KB där det nu förvaras (SgNM 13:3,1–8, 13:2,22 och 13:7,2). 

MS som är i gott skick består av 57 manuskriptblad, ett blad med titelsida, en lapp 

med en fotnot och ett halvt blad med sättaranvisningar. MS har alltså fungerat som 

tryckmanuskript. 

MS är paginerat i flera separata sviter. Huvuddelen av MS till uppsatsen om 

Shakespeares »Julius Caesar» består av 17 blad (SgNM 13:3,2). Sg har i denna del av 

MS gjort tre tillägg på sammanlagt 20 paginerade blad (SgNM 13:3,4–6). Huvuddelen 

av MS till uppsatsen »Om Teaterkrisen och Teater-trasslet» består av 18 paginerade 

blad (SgNM 13:3,7), vilka kompletteras av två blad med inskjutningar gjorda i 

korrektur. All paginering återfinns i övre högra hörnet av bladen. 

Manuskriptets papper är till största delen Lessebo Post (kvarto; ca 22 × 28 cm). 

Texten i MS är skriven med numera svart bläck på bladens ena sida. MS har ändringar 

och markeringar med anilinpenna, blyerts samt röd och blå penna. Spår av andra händer 

finns på titelbladet (SgNM 13:3,1) och på ett halvt blad med sättaranvisningar 

(SgNM 13:3,3).  

MS består av följande delar: 

 

SgNM 

13:3,1 1 blad med rubriken »Julius Cæsar / Shakespeares Historiska Drama. / 

Jemte / några anmärkningar om Kritik / och Skådespelarens Konst samt Ett 

Tillägg / Om Teater-Krisen / och Teater-Trasslet; / Tillegnadt / Intima 

Teatern. / af / August Strindberg.» Längst ned står med blyerts av annan 

hand än Sgs (trol. Börjessons): »Stockholm / Björck & Börjesson.» 

 

13:3,2 17 blad (pag. 1–15; Ψ13, Ψ14) med rubriken »Julius Cæsar.» på p. 1. På 

flera blad finns markeringar och asterisker med färgpennor. På p. 14 är ett 

halvt blad (nedre delen av 13:3,3) inlackat. Texten på pp. 1–15 kompletteras 

av ett halvt blad med en not till p. 9 (SgNM 13:2,22, se nedan), en 
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inskjutning till p. 13 (pag. Ψ13), samt en inskjutning till p. 14 (pag. Ψ14). 

Markeringar med blå penna finns på pp. 14, Ψ14; ett nottecken »*» (p. 9); 

tecknet »Ψ» har gjorts med röd penna. 

 

13:2,22 Ett halvt blad med en not till p. 9; ovan till höger på bladet texten »not! *9» 

(med bläck och röd penna). Bladet har en markering för flytt av stycke med 

röd penna. 

 

13:3,3 Ett halvt blad (opag.) med anvisningar till sättaren av Sgs hand med bläck, 

anilinpenna och röd penna: »Obs! noga Ψ = Inskjutning i texten. / * = 

Fotnot! / Försumma icke icke spatier utgångar och   *   *   
* !» Nedtill på 

bladet finns några (svårtolkade) anteckningar av annan hand med blyerts.  

 

13:3,4 5 blad, pag. 1a–1e, utan rubrik; med paginering och markeringar med röd 

och blå penna, samt ändringar med anilinpenna. Nedtill på p. 1e och på 

baksidan av p. 1d finns ett inskjutningstecken med blå penna, dock utan 

text. 

 

13:3,5 3 blad, pag.  a)–c) (med bläck och blå penna). Ovan till höger på p. a) finns 

anvisningen: »(Inskjutes i Skådespelarkonsten.)» med anilinpenna. 

 

13:3,6 12 blad, pag. 1–12. På p. 1. finns en struken rubrik »Om Kritik.»; på samma 

sida finns ett »f.» med röd penna t.h. om pagineringen. Ändringar har gjorts 

i texten med anilinpenna. 

 

13:3,7 18 blad, pag. 1–18, med rubrik på p. 1: »Om / Teaterkrisen och Teater-

trasslet.» Pagineringen är gjord med bläck och blå penna; på bladen finns 

markeringar med röd och blå penna. 

 

13:7,2 1 blad (litet format) med en inskjutning till korrektur (s. 32 i U 1). Ovan t.h. 

på bladet finns en markering Ψ med röd penna och siffran »32» med blyerts. 

(Markering på motsvarande ställe i MS saknas.) 
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13:3,8 1 blad, pag. Ψ40, med en inskjutning till korrektur (s. 40 i U 1, dvs. slutet på 

broschyren). Pagineringen finns ovan t.h. och är skriven med röd penna (Ψ) 

och med anilinpenna (40). (Markering på motsvarande ställe i MS saknas.) 

På bladet finns tillägg med anilinpenna. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

MS innehåller ändringar endast av Sgs hand, med bläck, anilinpenna, blyerts samt röd 

och blå penna. De flesta ändringarna är gjorda med bläck, oftast inne i raderna direkt 

vid första nedskrivandet av texten. Här redovisas endast några enstaka utvalda 

ändringar. Om inget annat anges är ändringarna utförda med bläck. 

Handskriften är paginerad i olika sviter, vars signum anges inom parentes före MS 

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

 

100:25 / (13:3,2) 14  e »i dramat se människan, som intresserar oss.»: 

(Jfr: Dramatiska Behandlingar af Gustaf II Adolf och Carl XII 

m.fl.) str  

106:32 / (13:3,5)   a  e »ett obeskrivligt plus [– – –] bildning, humor.»: Exempel: Emil 

Hillberg, De Wahl (med frågetecken), Nils Personne (när rolen 

passar) str 
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Förarbeten 

Endast ett utkast som säkert kan knytas till broschyren Julius Caesar har återfunnits. 

Efter detta registreras ytterligare två utkast som kan ha anknytning till samma verk.  

 

SgNM 

E6,2 (e) 1 blad kvarto (Lessebo Post). Utkast med tre rubriker och text med bläck 

och anilinpenna. Dok. nr 64:19.  

  I utkastet listas några nyckelord för essän om Shakespeares Julius 

Caesar, under rubriken »Cæsar:»: »Kompositionen = / Bipersoner = / 

Casca = / En bra scen = Grälet. / David Hume = ».  

  För uppsatsen om teaterkrisen finns följande noteringar under rubriken 

»Teatern:»: »Krisen = / Operan = / Operetten / Gluntarne = / Biografen / 

Demokraten / Folkets Hus / Prisen = / Raderna = / Pjeserna / [inom 

klammer till höger om orden »Operetten» och »Gluntarne»] Bach. / 

Haydn. / Beethoven. / Rossini. / [inom klammer till höger om 

kompositörerna] Kristiania =». 

  För anmärkningarna om »skådespelarens konst» står under rubriken 

»Skådespelarn:»: »Tendens = / Lugné Poe = ». 

Två utkast som kan ha anknytning till Julius Caesar 

SgNM 

13:6,5 1 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1. Texten har rubriken »Statens / 

Musikaliska Behof.» (se dok. nr 64:20) vilket möjligen kan kopplas till 

Julius Caesar och uppsatsen »Om Teaterkrisen och Teater-trasslet» (jfr 

texten bl.a. ss. 116 f., 124). – Texten har tidigare återgivits i SOS II, 

s. 250. 



– TK 64 – 

 73 

Statens 
Musikaliska Behof. 

Staten såsom nationen, har intet behof af teatrar, ty den dramatiska konsten 

ingår icke i uppfostran och skådespelarkonsten läres endast på scenen; men 

med musiken är det annat, och med rätta. Barnen skola sjunga, och dertill 

kräfvas sånglärare; kyrkan fordrar organister och uppsjungare; armén 

behöfver oboister och trumslagare, hofvet behöfver kapell och hofsångare. 

Derför håller staten en skola, som nyss kallades akademi och nu heter 

konservatorium. Men det är något annat också, som påfordrar tillvaron af en 

musikskola. En tragedi, Goethes Faust, kan allmänheten läsa och njuta af 

utan att den ges, men Beethovens Missa solemnis kan endast 5 personer i 

Sverge läsa och få en tarflig njutning af, och klaverutdraget ger intet begrepp 

om kompositionen. Mästerverken måste gifvas, af musici, som äro utbildade 

från ungdomen, och derför understöder staten den musikaliska utbildningen. 

13:7,1 1 blad folio (Manilla) med ett textparti möjligen avsett för Julius Caesar 

eller för Memorandum (citeras ovan s. 37; se dok. nr 64:8). 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Handskriften är paginerad i olika sviter. Först anges sida i SV, därefter svitens signum 

och pagina i MS. Vid jämförelsen avses översta raden på resp. sida i SV, med undantag 

av kortare inskjutningar då raden i SV anger den första raden i inskjutningen. 

 

Sida i SV SgNM Pagina i MS  

 [89] 13:3,1    [1] 

  91 13:3,2      1 

  95       6 

  96 not 13:2,22    *9 

  99 13:3,2    12 

  99:29  Ψ13 

103 13:3,4    1a 

107 13:3,5      b 

111 13:3,6      5 

115     11 

119 13:3,7      5 

119:30 13:7,2    [1] 

123 13:3,7    11 

127     17 

128 13:3,8 Ψ40 
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Manuskriptsviternas paginering 

Då manuskriptsituationen till Julius Caesar är komplicererad, med flera olika sviter 

med olika paginering, förtecknas nedan de olika sviterna av paginering samt 

motsvarande sidor i SV. 

Först anges svitens signum och därefter pagina i MS. I spalten »Rubrik/Beteckning» 

anges i kursiv rubriken (om sådan finns) på svitens första sida, i annat fall annan 

identifikation. I spalten »SV» anges sidor i SV där manuskriptsviten börjar resp. slutar. 

 

SgNM Pagina Rubrik/Beteckning SV 

13:3,1 [opag.] Julius Cæsar [etc.] [titelsida]  [89] 

13:3,2  1–15; Ψ13, Ψ14 Julius Cæsar   91–102 

13:2,22  *9  not   96 

13:3,3 [opag.] Anvisningar till sättare     

13:3,4  1a–1e Om skådespelarkonsten 102–106 

13:3,5  a–c  »(Inskjutes i Skådespelarkonsten.)» 106–108 

13:3,6  1–12 Om Kritik. 108–115 

13:3,7  1–18 Om Teaterkrisen och Teater-trasslet 116–127 

13:7,2  Ψ  inskjutning (trol. i korr.) 119 

13:3,8  Ψ40 inskjutning (i korr.) 127–128 

 

 



 



 

SHAKESPEARES MACBETH, OTHELLO, 

ROMEO OCH JULIA, STORMEN, 

KUNG LEAR, HENRIK VIII, 

EN MIDSOMMARNATTSDRÖM 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för etableringen av Macbeth i SV. 

Som komplementtext fungerar första upplagan (U 1).  

Vid etableringen har hänsyn också tagits till ändringar som Sg infört för hand i två 

bevarade exemplar av första upplagan.  

Ytterligare ett ändringsexemplar har blivit känt efter tryckningen av SV 64 (1999). 

Ändringarna i detta förtecknas nedan, tillsammans med Sgs ändringar i de två andra 

exemplaren. 

 

Originalmanuskriptet fungerade som tryckmanuskript till första upplagan med titeln 

Shakespeares / Macbeth • Othello / Romeo och Julia • Stormen • Kung / Lear • Henrik 

VIII • En mid- / sommarnattsdröm / af / August Strindberg (79 s.; 14 × 9,5 cm) (på 

främre omslaget Shakespeares / Macbeth, Othello, Romeo / och Julia, Stormen, Kung / 

Lear, Henrik VIII och En / midsommarnattsdröm. Af / August Strindberg; jfr 

dok. nr 64:21) som trycktes i Stockholm hos Bröderna Lagerström och utkom på Björck 

& Börjessons Förlag därstädes. Priset anges till 1 kr på främre omslaget. Macbeth 

utkom under perioden 21–27 januari 1909; utgåvan annonserades i Dagens Nyheter den 

21 januari (Brev 17, s. 208). På bakre omslaget förtecknades »Intima Teaterns / 

publikationer af / August Strindberg», dvs. de tre första teaterbroschyrerna, men 

ingenstans angavs att Macbeth var den fjärde skriften i serien. Broschyren sändes ut 

med ett omslag med grönbrunt papper som skilde sig från de tidigare broschyrerna. Sg 

beklagade i brev till förläggaren Karl Börjesson att broschyren fått »ny drägt» utan 

emblemet »Intima Teatern» (27/1 1909). Börjesson förklarade att detta skett av 

obetänksamhet och brådska. 

Det framgår av Sgs korrespondens med Börjesson och av ändringsmönstret mellan 

MS och U 1 att han erhöll och läste korrektur på denna upplaga. Korrespondensen i 

kombination med MS visar även att Sg levererade MS i omgångar under perioden slutet 

av november fram till den 23 december 1908. Sg kompletterade MS på korrekturstadiet 

någon gång mellan slutet av december och omkring den 20 januari 1909.  

Två uppsatser i det MS som levererades till Börjesson uteslöts före tryckning: 

»Goethes Faust» som senare kom att ingå i Öppna Brev och »Om Elevspektakel» som 
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förblev otryckt (återges i SV 64 i avdelningen »Övriga texter»). (Se »Tillkomst och 

mottagande» s. 353 ff.) 
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Utgivarens egna ändringar  

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

 

129:  1 SHAKESPEARES / MACBETH, OTHELLO / ROMEO OCH JULIA, 

STORMEN, / KUNG LEAR, HENRIK VIII, / EN 

MIDSOMMARNATTSDRÖM [SV kombinerar titelsidan, utan »AF / 

AUGUST STRINDBERG», och titeln på främre omslaget, utan »och» i 

uppräkningen); jfr ovan »Textläget»] // [saknas i MS] // SHAKESPEARES / 

MACBETH • OTHELLO / ROMEO OCH JULIA • STORMEN • KUNG / 

LEAR • HENRIK VIII • EN MID- / SOMMARNATTSDRÖM  

 

En Midsommarnattsdröm 

182:30 bruka. En / bruka, En / bruka; en 

185:27 some / som / som 



– TK 64 – 

 82 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk  

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

 

Macbeth 

129:  1 SHAKESPEARES / MACBETH • OTHELLO / ROMEO OCH JULIA • 

STORMEN • KUNG / LEAR • HENRIK VIII • EN MID- / 

SOMMARNATTSDRÖM [jfr ovan »Textläget» och »Utgivarens egna 

ändringar»] // [saknas i MS]  

132:24 skränfock, hvilken / skränfock, som 

136:  3 skall bli than / skall than 

137:29 hvilka ordna / som ordna  

138:28 hvilket dock / som dock 

138:31 har Shakespeare / har Shakespeare har 

139:  3  jag tror att författaren ämnat att lektorn skulle / jag tror att han 

(författaren) ämnat att han skulle 

139:14 utföras / utfördes 

139:17 ton» hvilken / ton» som 

141:20 Lady Macduff / Lady Macbeth 

141:30  en hastig / en för hastig 

141:31  att det fordras / att fordras 

 

Othello 

146:31 Desdemona: »O nej / Desdemona. »O nej  

146:33 Emilia: »Ej / Emilia. »Ej 

153:32 för oloflig beblandelse / för beblandelse 

 

[Romeo och Julia] 

158:27 domare i kommittén. / domare i komitén. [nytt stycke] Härmed lemnar jag 

Shakespeare på en tid eller för alltid. Dessa korta studier ha nemligen lärt 

mig att den Skalden inte är att leka med; och att man inte kan skrifva en 
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recension (recension!) på nattqvisten efter att ha sett en amputerad 

Shakespeares pjes!  

 

Stormen 

161:  1  Inga alls / Inga alla alls 

163:  4 som man vill höra / som man höra 

163:37 ty du talar / ja Du talar 

164:  2 sömn». / sömn 

 

Kung Lear 

 

166:  1 Kung Lear / Lear 

167:26 Cordelia / Cornelia 

 

Henrik VIII 

173:34 enär / då 

174:29 beröfvad / afklädd 

175:18 Af allt detta / Allt detta 

 

En Midsommarnattsdröm 

184:  7 Nu är det så / Nu är ju så 

185:  8 heart / hart 

187:11 kvick / qvickt 

188:33 vinet.» / vinet. 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

Macbeth 

131:10 alltför / allt för 

131:13 själamordet / själsmordet 

131:21  berömmes / benämnes 

131:30 slutar scenen med / slutar senare med  

132:31 kan förmå / kunde förmå 

133:27 monster / mönster  

134:22  icke o.d. / icke o.s.v.  

134:36 första två / de första två 

135:  4 kallade då / då kallade  

135:24 vackert styggt / vackert är styggt 

135:28 Landslagen / landtlagen 

136:12 bekämpas. Men / bekämpas. [nytt stycke] Men 

136:30 nåd / råd 

136:33 akten. Der / Akten. [nytt stycke] Där 

137:  9 Förrn / Förr 

137:17 scen spelar / scen spelas 

138:18 och en troende / och troende 

138:19 vedergällning. Hans / vedergällning. [nytt stycke] Hans 

139:  9 stryka så kunde / stryka, kunde 

139:17 sluter / slutar 

141:  6 vara hon som är / vara, hon är 

141:  8 orimligt. En / orimligt. [nytt stycke] En 

141:14 är förrädare / är en förrädare 

141:26 sagt ut / sagt t  

142:26 fromt / from 

142:31 kanske / kanska  
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Othello 

144:20  underofficern / underofficer 

144:27 när »han / »när han 

145:29 som vi göra! / som vi göra. 

146:  1  henne. Hvem / henne: Hvem 

147:31  förställer / förställde 

149:14 lägre / högre 

150:21 måste ju komma / måste komma 

151:18 förbereder / förbereda 

153:  2 menskors / mänskans 

153:13 oändligt medlidande / vänligt medlidande 

154:27 som man kan / som kan kan  

155:  6  utelemnas / utelämnats 

155:22 inqvartering så kunde / inkvartering kunde 

155:25  allusion / illusion 

 

[Romeo och Julia] 

156:16 Denna Rosaline / Denne Rosaline 

156:18  suffragitana / suffragita 

156:31 har sina sidor / har sidor 

157:22 men jag tror / men tror 

157:26 concetti / confetti 

157:31 Hon säger / Han säger 

158:  1 högtanständigt / högt anständigt 

158:14 Horatio / Horatis 

 

Stormen 

160:17 afsked till / afsked af 

160:18 verkade / verkande 

161:30 förut / först 

164:  1 ställe). / ställe): 

165:  4 * / [blankrad utan asterisk] 
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165:12 för oss stiliseradt / oss för stiliseradt 

165:13 bouquet på lanken / bouquet på tanken 

 

Kung Lear 

166:  5 hur / huru 

167:14 finnas / finnes 

167:22 denna / samma 

167:30 värde / värda 

167:31 * / [saknas] 

168:  5  förbannelser / förbannelse 

168:25 och som hånar / som hånar  

168:31 * / [saknas] 

169:  2 menskors / mänskans 

 

Henrik VIII 

171:  3  bränner man fingerna / bränner fingrarna 

171:18 svarta svanor / svarta fanor 

171:20 * / [saknas] 

171:23 mötes man först af / mötes man af 

172:37 då faller / så faller 

173:14 frikännt / frikändt  

173:20 majestetsbrott / majestjätsbrott 

173:21 första / bästa 

174:  1 utelemnar / utlämnar 

175:15 framhåller / fasthåller 

176:  9  dukar / drakar 

176:23 Wolsey. / Wosley. 

176:28 formeln / formel 

 

En Midsommarnattsdröm 

178:17 fordrar / fordras 

178:20  Theseus / Thescus 
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178:22 Hermia / Hermina 

180:29 borde / kunde 

181:  3 observeradt / oobserveradt  

181:10 de får / de få 

181:28 * / [blankrad utan asterisk] 

182:19 kroppar / knoppar 

183:10 de sämsta / den sämsta 

184:  2 Julia låtes säga / Julia säger 

184:14 sedan / redan 

185:10 Due but / One but 

185:13 öppnar / öppnas 

185:23 be / bee 

185:37 smyga / smyger 

186:23  tidsbestämning / tidbestämning 

188:10 öfversättning, Vi [SV: »öfversättning. Vi», se nedan ss. 89 och 91] / 

öfversättning, vi 

189:  2 epitet.) [SV: »epitet).»] / epitet.  
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Ändringar av Strindberg i två exemplar av första upplagan 
som införts i Samlade Verk 

Tre exemplar av första upplagan av Macbeth med Sgs handskrivna ändringar 

har bevarats. Två av dessa har använts vid textetableringen i SV: ex. 1 och ex. 2 

(SgKB 2000/7:2a och 2b).  

Även ändringarna i ex. 3 (SgKB 2000/83:2), vilket har blivit känt efter tryckningen 

av SV 64 (1999), förtecknas nedan; ingen av ändringarna i detta exemplar påverkar 

etableringen. 

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

och sist MS. 

Ex. 1  

Macbeth 

141:27 endast en gissning / bara en gissning / bara en gissning  

 

Othello 

156:  2 e »lite nedanför.»: * * * / [blankrad] / [blankrad]  

 

[Romeo och Julia] 

157:26 concetti / confetti / concetti  

157:31 Hon säger / Han säger / Hon säger  

158:14 Horatio / Horatis / Horatio  

 

Stormen 

165:11 för oss stiliseradt / oss för stiliseradt / för oss stiliseradt  

 

Henrik VIII 

173:15 frikänt / frikändt / frikännt  

173:17 nämnes / nämnas / nämnas 

173:20 majestätsbrott / majestjätsbrott / majestetsbrott 

174:14 O Lindblad [SV följer ex. 2] / A.F. Lindblad / A.F. Lindblad  
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176:  9  dukar / drakar / dukar  

176:23 Wolsey. / Wosley. / Wolsey.  

176:28 formeln / formel / formeln  

 

En Midsommarnattsdröm 

178:14 För att en trött människa bekvämt skall kunna njuta af ett teaterstycke bör 

fabeln / För att som trött människa bekvämt kunna njuta af ett teaterstycke 

skall fabeln / För att som trött människa bekvämt kunna njuta af ett 

teaterstycke skall fabeln  

178:20 Theseus / Thescus / Theseus 

178:22 Hermia / Hermina / Hermia  

182:14 röster, hjärtan / röster hjärtan / röster hjärtan  

183:27 eljes är thērefōre en spondé / eljes är thěrefōre en spondé / eljes är thērefōre 

en spondé  

184:  8 stafvelser / stafvelse / stafvelse  

184:30 O is / O and is / O and is  

185:  2 in one key / on one key / on one key 

185:  6 an union / a union / a union  

185:10 Due but / One but / Due but  

185:23 be / bee / be  

188:10 öfversättning. Vi / öfversättning, vi / öfversättning, Vi  

189:  2 epitet.) [SV: »epitet).»] / epitet. / epitet.)  

189:22 Otto Lindblad / Adolf Lindblad / Adolf Lindblad 

Ex. 2 

Macbeth 

141:27 endast en gissning / bara en gissning / bara en gissning 

142:31 kanske / kanska / kanske  

 

Othello 

150:11 er säng ert hushåll / er säng ett hushåll / er säng ett hushåll  
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154:27 som man kan [– – –] hvilken icke / som kan kan [– – –] som icke / som man 

kan [– – –] som icke  

156:  2 e »lite nedanför.»: * * * / [blankrad] / [blankrad]  

 

[Romeo och Julia] 

157:26 concetti / confetti / concetti 

157:31 Hon säger / Han säger / Hon säger  

158:14 Horatio / Horatis / Horatio  

 

Stormen 

165:11 för oss stiliseradt / oss för stiliseradt / för oss stiliseradt  

 

Henrik VIII 

173:15 frikänt / frikändt / frikännt  

173:17 nämnes / nämnas / nämnas 

173:20 majestätsbrott / majestjätsbrott / majestetsbrott  

174:14 O. Lindblad / A.F. Lindblad / A.F. Lindblad 

176:  9  dukar / drakar / dukar 

176:23 Wolsey. / Wosley. / Wolsey. 

176:28 formeln / formel / formeln  

 

En Midsommarnattsdröm 

178:14 För att en trött människa bekvämt skall kunna njuta af ett teaterstycke bör 

fabeln / För att som trött människa bekvämt kunna njuta af ett teaterstycke 

skall fabeln / För att som trött människa bekvämt kunna njuta af ett 

teaterstycke skall fabeln 

178:20 Theseus / Thescus / Theseus 

178:22 Hermia / Hermina / Hermia  

181:  5 detta yngel utaf plågor är frukten af Oberons / detta yngel utaf plågor är 

frukten utaf Oberons / detta yngel utaf plågor är frukten utaf Oberons  

182:14 röster, hjärtan / röster hjärtan / röster hjärtan 
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183:27 eljes är thērefōre en spondé / eljes är thěrefōre en spondé / eljes är thērefōre 

en spondé 

184:  8 stafvelser / stafvelse / stafvelse  

184:30 O is / O and is / O and is  

185:  2 in one key / on one key / on one key  

185:  6 an union / a union / a union 

185:10 Due but / One but / Due but  

185:23 be / bee / be   

186:26 innanför Gravesend [delvis utsuddat] / utanför Gravesend  

188:10 öfversättning. Vi / öfversättning, vi / öfversättning, Vi  

189:  2 epitet.) [SV: »epitet).»] / epitet. / epitet.)  

189:22 Otto Lindblad / Adolf Lindblad / Adolf Lindblad 

Ex. 3 

Macbeth 

133:27 monster / mönster / monster  

 

Othello 

150:11 er säng ert hushåll / er säng ett hushåll / er säng ett hushåll  

156:  2 e »lite nedanför.»: * [variant av asterisk] / [blankrad] / [blankrad] 

 

[Romeo och Julia] 

156:  3 När jag nyligen återvände till ROMEO OCH JULIA [Sg markerar att här 

börjar diskussionen av ett nytt Shakespeare-drama, som inte fått en egen 

rubrik] / När jag nyligen återvände till Romeo och Julia / När jag nyligen 

återvände till Romeo och Julia  

157:26 concetti / confetti / concetti  

157:31 Hon säger / Han säger / Hon säger  

158:14 Horatio / Horatis / Horatio 

 

Stormen 

165:11 för oss stiliseradt / oss för stiliseradt / för oss stiliseradt  



– TK 64 – 

 92 

 

Henrik VIII 

173:17 nämnes / nämnas / nämnas 

174:14 Otto Lindblad / A.F. Lindblad   

176:  9  dukar / drakar / dukar  

176:23 Wolsey. / Wosley. / Wolsey.  

 

En Midsommarnattsdröm 

178:20 Theseus / Thescus / Theseus  

178:22 Hermia / Hermina / Hermia  

189:22 Otto Lindblad / Adolf Lindblad / Adolf Lindblad 
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Ändring av Strindberg i två exemplar av första upplagan 
som ej införts i Samlade Verk 

Tre exemplar av första upplagan av Macbeth med Sgs ändringar har bevarats (se ovan 

s. 88). En ändring som återfinns i två av exemplaren har avvisats. 

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

och sist MS.  

Ex. 1 och ex. 2 

Macbeth 

141:26 sagt t cynismerna / sagt cynismerna / sagt ut cynismerna [SV följer MS] 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet till Macbeth fanns bland Sgs efterlämnade papper som skänktes 

av arvingarna till Nordiska museet där det förvarades 1915–22. Därefter deponerades 

materialet i KB där det nu förvaras (SgNM 13:4,1–7).  

MS som är i gott skick består av sammanlagt 77 blad, fördelade på sex separat 

paginerade sviter och en inskjutning (som gjorts på korrekturstadiet).  

Manuskriptets papper är Lessebo Post (kvarto; ca 22,5 × 28 cm). Texten har skrivits 

med numera svart bläck på bladens ena sida. All paginering återfinns i övre högra 

hörnet av bladen, om ej annat anges. MS har ändringar och markeringar av Sgs hand 

med färgpennor och anilinpenna.  

Att MS har fungerat som tryckmanuskript framgår av Sgs korrespondens, 

blyertsanteckningar i MS och spår i detta av sättarens fingrar. I MS återfinns också ett 

tillägg med blyerts (på 13:4,5, p. a). 

I MS ingår följande delar: 

 

SgNM 

13:4,1 17 blad, pag. a1–a17, med rubriken »Macbeth.» på första sidan. Blå penna 

har använts i pagineringen (bokstaven »a») på alla sidor, och i 

överstrykningar på p. a9). Markeringar med röd penna finns på p. a7. På 

baksidan av p. 15 är bladet paginerat »6ΨΨ» (med bläck, ΨΨ med röd 

penna) men sidan saknar text. På baksidan av p. 17 finns en enkel 

blyertsskiss (några linjer utan tydlig koppling till MS). 

 

13:4,2 20 blad, pag. 1–12 i övre högra hörnet; med inskjutningar till p. 3: Ψ3, ΨΨ3 

och till p. 4: Ψ4, ΨΨ4, ΨΨΨ4, ΨΨΨΨ4, ΨΨΨΨΨ4, ΨΨΨΨΨΨ4 (Ψ med röd 

penna); pag. a–t i övre vänstra hörnet med röd penna. På p. 1 finns rubriken 

»Othello.». Sg har gjort inskjutningsmarkeringar med röd penna pp. 3, 4 

och 7, och en strykning med blå penna p. 5, samt ändringar med 

anilinpenna. 
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13:4,3 1 blad, utan rubrik, i övre högra hörnet finns ett inskjutningstecken med 

rödpenna. Det rör sig antagligen om en inskjutning i korrekturet; texten 

motsvarar slutet av »Othello» (U 1, s. 35 f.). (Markering på motsvarande 

ställe i MS saknas.) 

 

13:4,4 9 blad, pag. 1–9, med rubriken »Stormen.» på p. 1. I MS finns en ändring 

med anilinpenna (p. 1). 

 

13:4,5 6 blad, pag. a–f, med rubriken »Lear.» på första sidan (p. a). Till vänster om 

rubriken finns med annan hand blyertstillägget: »Kung». På p. a har någon 

(troligen ej Sg) skrivit in romerska siffran »I» med blyerts i övre vänstra 

hörnet. 

 

13:4,6 9 blad, pag. 1–9, med rubriken »Henrik VIII.» på p. 1. På p. 1 har någon 

(troligen ej Sg) skrivit in romerska siffran »II» med blyerts i övre vänstra 

hörnet. På p. 7 i marginalen står det med blyerts: »62»; motsvarar U 1 s. 62 

(SV 175:24). 

 

13:4,7 15 blad pag. A–O. Med rubriken »En / Midsommarnattsdröm.» på p. A.  

På p. A har någon (troligen ej Sg) skrivit in romerska siffran »III» med 

blyerts i övre vänstra hörnet. 

 

MS till »Om Elevspektakel» har en märkning med romerska siffran »IIII» med blyerts i 

övre vänstra hörnet på första bladet, på samma sätt som 13:4,5–7 har märkts med 

romerska siffrorna I, II och III med blyerts på respektive första blad. MS till »Om 

Elevspektakel» torde alltså ha levererats tillsammans med de tre MS som beskrivs ovan 

och som trycktes i Macbeth. (MS till »Goethes Faust» har ej denna märkning.) Se nedan 

s. 164. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Ändringar har gjorts i MS med bläck, anilinpenna och färgpennor. Flertalet av 

ändringarna är gjorda med bläck av Sg, oftast inne i raderna direkt vid första 

nedskrivandet av texten. Några få ändringar kan ha gjorts av annan hand; ex.vis enstaka 

ändringar av interpunktionen. Jfr även tillägget med blyerts i SgNM 13:4,5, som 

redovisas på föregående sida. 

Här förtecknas endast en av Sgs ändringar i MS. Sg har strukit med blå penna, den 

nya texten är skriven med bläck. 

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

signum, därefter pagina). 

 
137:21 / (13:4,1) 9  e »Denna konung»: är Jakob Den första, Maria Stuarts son, 

hvilken providentielt nog, efterträdde Elisabeth, som icke ville 

gifta, skall hafva sändt Shakespeare ett tacksägelsebref derför 

att han ä t är Edvard Bekännaren. 
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Förarbeten 

Inga särskilda förarbeten till Shakespeare-studierna i Macbeth har registrerats. 

Sg sysselsatte sig med Shakespeares författarskap från sommaren 1908 och fram till 

vintern 1909. De förteckningar över Shakespeares liv och verk som tidigare registrerats 

i samband med Hamlet och Julius Caesar kan naturligtvis också kopplas samman med 

Macbeth (och med Shakespeare-omnämnanden i Öppna Brev): SgNM 13:7,13 och 

13:7,14 (dok. nr 64:12 och dok. nr 64:13).  
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Handskriften är paginerad i olika sviter. Först anges sida i SV, därefter svitens signum 

och pagina i MS. För 13:4,2 anges båda pagina-sviterna, med siffror resp. bokstäver. 

Vid jämförelsen avses översta raden på resp. sida i SV. 

 

Sida i SV SgNM Pagina i MS  

131 13:4,1 a1 

135  a6 

139  a11 

143  a17 

144 13:4,2 1 / a 

148  4 / f 

152  ΨΨΨΨΨ4 / k 

156  8 / p 

159 13:4,3 Ψ 

160 13:4,4 1 

164  6 

166 13:4,5 a 

170  f 

171 13:4,6 1 

175  6 

178 13:4,7 A 

182  F 

186  J 

190  O 
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Manuskriptsviternas paginering 

Då manuskriptsituationen till Macbeth är komplicererad, med flera olika sviter med 

olika paginering, förtecknas nedan de olika sviternas paginering samt motsvarande sidor 

i SV. 

All paginering återfinns i övre högra hörnet av bladen. Först anges svitens signum 

och därefter pagina i MS. I spalten »Rubrik/Beteckning» anges i kursiv MS:s rubrik 

(om sådan finns) på svitens första sida, i annat fall annan identifikation. I spalten »SV» 

anges sidor i SV där manuskriptsviten börjar resp. slutar. 

 

SgNM Pagina Rubrik/Beteckning SV 

13:4,1 a1–a17 Macbeth  131–143 

13:4,2 1–12 [a–t];  

 Ψ3–ΨΨ3 [d–e],  

 Ψ4–ΨΨΨΨΨΨ4 [g–l] Othello 144–158 

13:4,3 Ψ [opag.] Inskjutning (i korr.); slutet av »Othello» 158–159 

13:4,4 1–9  Stormen 160–165 

13:4,5 a–f  Lear 166–170 

13:4,6 1–9  Henrik VIII 171–177 

13:4,7 A–O En Midsommarnattsdröm 178–190 



 



 

ÖPPNA BREV TILL INTIMA TEATERN 
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Textläget 

Sgs bevarade originalmanuskript (MS) är bastext för huvuddelen av etableringen av 

Öppna Brev i SV. För uppsatsen »Det historiska dramat» är ett av Sg bearbetat urklipp 

från Svenska Dagbladet den 2 april 1909 bastext (samma dokument användes som 

tryckmanuskript till broschyren 1909). För några sidor som saknas i MS (motsvarande 

de avslutande sidorna i Öppna Brev, SV 239:27–243:24) är ett bevarat första korrektur 

med Sgs handskrivna ändringar bastext.  

Som komplementtext fungerar första upplagan av broschyren Öppna Brev. Vid 

etableringen har hänsyn också tagits till en ändring som Sg infört för hand i ett bevarat 

exemplar av första upplagan.  

Ytterligare ett ändringsexemplar har blivit känt efter tryckningen av SV 64 (1999). 

Ändringarna i detta förtecknas nedan tillsammans med Sgs ändringar i det tidigare 

kända exemplaret. 

 

Originalmanuskriptet fungerade som tryckmanuskript till första upplagan med titeln 

Öppna Bref / till / Intima Teatern / från / A. Strindberg (71 s.; 14,5 × 9,5 cm; se 

dok. nr 64:22) som trycktes på A-B. Fahlcrantz’ boktryckeri, Stockholm, och utkom på 

Björck & Börjessons Förlag därstädes. Priset anges till 1 kr på bakre omslaget. Öppna 

Brev utkom under perioden 14–20 oktober 1909. På bakre omslaget förtecknades 

»Intima Teaterns / publikationer af / August Strindberg», dvs. alla fem teaterbroschyrer. 

Öppna Brev sändes ut med ett omslag av tjockt grått papper (jfr provtrycket av omslaget 

till Memorandum, dok. nr 64:2).  

Sg levererade MS i omgångar, de första manuskripten i slutet av 1908 och i början av 

januari 1909. Fler MS levererades den 12 juni 1909, med ytterligare kompletteringar på 

korrekturstadiet i september. Uppsatsen »Om Elevspektakel» som sattes och ingår i det 

bevarade korrekturet uteslöts före tryckning (den återges i SV 64 i avdelningen »Övriga 

texter»). (Se »Tillkomst och mottagande» s. 359 ff.) 

Sg erhöll och läste korrektur. Som framgår av korrespondensen läste Sg ett första 

korrektur som Börjesson förlorade (ca 13/9), sedan ett nytt första korrektur (sannolikt 

det korrektur som är bevarat), samt ett andra korrektur (efter 18/9). Det bevarade 

ombrutna korrekturet med ändringar av Sgs hand finns i KB (SgKB 78/95 och 
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SgKB 2002/54pf). Det första arket av korrekturet var ej tillgängligt vid textetableringen 

i SV, men finns nu i KB som köpte in det år 2002. Jfr »Tillkomst och mottagande» 

ss. 364–367 och nedan s. 117 ff. 

Två tidigare publicerade uppsatser 

Två uppsatser i Öppna Brev hade publicerats tidigare: »Ur Några Förord till Historiska 

Dramerna» i Emil Scherings översättning både i Königin Christine. Mit dem schwedisch 

noch nicht veröffentlichten Essay Strindbergs über seine schwedisch-historischen 

Dramen, August Strindbergs Schriften. Deutsche Gesamtausgabe [– – –] Abteilung I, 

Band 8 (1903), och i Berliner Tageblatts litterära bilaga den 3 december 1903 samt 

därefter i en återöversättning till svenska i Svenska Dagbladet den 7 december samma 

år under rubriken »August Strindberg om sina historiedramer».  

Broschyrens andra uppsats, »Det historiska dramat», trycktes alltså första gången i 

Svenska Dagbladet den 2 april 1909.  

Detta innebär att tryckningen i Öppna Brev 1909 av »Ur Några Förord till Historiska 

Dramerna» och »Det historiska dramat» ej kan betecknas som första upplagan; 

begreppet används därför inte om broschyren i variantförteckningarna nedan. 

Censuringrepp i »Goethes Faust» 

En uppsats i Öppna Brev blev föremål för censuringrepp, godkänt av Sg. »Goethes 

Faust» hade tidigare varit avsedd för Macbeth. Vid diskussionen mellan Börjesson och 

Sg i samband med planeringen av Macbeth i slutet av 1908 bad Sg förläggaren att ta 

bort de passager som var anstötliga. Börjesson markerade ett längre avsnitt i MS med 

blyerts (pp. 3–6; se nedan), men man enades därefter om att spara uppsatsen till senare. 

(Jfr »Tillkomst och mottagande» s. 355 f.) När uppsatsen ånyo blev aktuell för 

tryckning i Öppna Brev (i september 1909) markerade Börjesson två kortare partier i 

korrekturet. Sg tycks ha accepterat Börjessons förslag till strykning och strök i 

korrekturet enligt Börjessons markeringar (se »Tillkomst och mottagande» ss. 362–365; 

jfr nedan s. 107, posterna 225:4 och 225:7). 
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Utgivarens egna ändringar  

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

1909. För sista delen av »Begreppet Stilisera m.m.» (från och med 239:27) saknas MS; 

där citeras i stället korrekturet, vilket har fungerat som bastext. 

 

Ur Några Förord till Historiska Dramerna 

193:21 Faran [– – –] hon. / »Faran [– – –] hon.» / »Faran [– – –] hon.» 

 

Begreppet Stilisera m.m. 

242:10  Celibatärprästerna / Celibatärpesterna / Celibatärpesterna 
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Ändringar i broschyren 1909 som införts i Samlade Verk  

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras broschyren 1909, därefter MS. För 

sista delen av »Begreppet Stilisera m.m.» (från och med 239:27) saknas MS; där citeras 

i stället korrekturet, vilket har fungerat som bastext. 

 

191:  1 ÖPPNA BREF / TILL / INTIMA TEATERN // [saknas; titel av annan 

hand på titelblad:] Teater 

 

Ur Några Förord till Historiska Dramerna 

193:  1 UR NÅGRA FÖRORD TILL / HISTORISKA DRAMERNA // 

Förord / till / Historiska Dramerna 

193:  7 Goethe. / Goethe. 

193:26 då denne / då han 

197:18 (Se Emil Hildebrands Sveriges Historia, der Magnus är fullkomligt 

rentvådd.) / [saknas] 

198:  7 med spanjoren Alfons / med Alfons 

200:24 drar / skjuter 

 

Det historiska dramat 

210:  1 motiveras genom / motiveras af 

210:12 själarnes / själarnas 

 

Antonius och Kleopatra 

212:  9  älskar / tycker om 

213:21 charmfullt / charmefullt 

216:32  i hvilkens armar / i hvars armar 

217:12  Cneii / Cnei 

 

Goethes Faust 

222:  3 endast hos / endast (tyvärr) hos 

224:  3 okunnigt! / okunnigt, pekoral! 
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225:  4 dålig. [SV: »dålig!»] / dålig! Då ser det ut som om den »ädle tänkaren» 

bara på elakhet velat utplåna Johan Anderssons verk och sätta sitt namn i 

stället på Goethes vara. Det är firnarverk eller illgerning, och att den 

store kompromissarien lyckades med sin humbug, det har han att tacka 

en viss liga för. V.Rs öfversättning, misslyckad i alla afseenden, har 

enhälligt helsats som mästerverk af kritiken! Döm deraf om kritiken, hur 

usel och värdelös den skall vara! Och döm då om den ruttenhet, i 

moraliskt estetiskt och litterärt afseende, som Prof. K.W i G.H.T 

representerar, han som ensam skrifvit upp fabriksmärket V.R.  

225:  7 är den god. / är den god. [nytt stycke] Till Direktörer, som vilja spela 

Faust, skall jag skänka denna upplysning, som är värd pengar: 

Anderssons öfversättning som är relativt god, kostar ingenting att ge, 

men Rydbergs som är dålig kostar pengar. Jag tror dock ingen direktör i 

Sverige vågar spela Anderssons öfversättning, ty då blef han ihjelslagen 

af det hemliga sällskapet V.R. Under sådana förhållanden lefva vi och 

arbeta här i landet! 

230:13 inkräkta / inkränkta 

233:34 »låt gå / låt gå  

233:36 genomskinlig duk.» Detta / genomskinlig duk.» (Goethe lärde sin Faust i 

ett Kasper-skåp!) Detta 

233:37 Detta omintetgjorde / Detta snobberi omintetgjorde  

234:  4 fullt. Men / fullt. Jag har sedan planen är fastställd kallat det: »Ett försök 

att återinföra och förmäla De Sköna Konsterna på Scenen.» Men 

234:20 med hartass / med rotting och hartass 

235:11 för tre år / för två år 

235:16 onödigt / blifvet onödigt 

237:13 nattkaféet / Auberge des Adrets 

 

Begreppet Stilisera m.m. 

238:  1 BEGREPPET STILISERA M.M. / Begreppet Stilisera: 

238: 5 Monnas / »Fruns» 

238:32 verkar / verka 



– TK 64 – 

 108 

239:  3 abstrakta gester / abstrakta sparsamma gester 

239:27 * * * / LITTERÄR ÄGANDERÄTT 

241:23  Men der fins äfven / Men der äfven 
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Ändringar i broschyren 1909 som ej införts i 
Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras MS, därefter broschyren 1909. För 

sista delen av »Begreppet Stilisera m.m.» saknas MS; från och med 239:27 citeras i 

stället korrekturet, vilket fungerat som bastext. 

 

Ur Några Förord till Historiska Dramerna  

193:13 en biperson nästan / nästan en biperson 

193:24 kapplöpning / kapplöpningen 

194:29 och se – hjelten / och hjelten 

195:23 gatspråk / gatospråk 

197:  7 klosterreglor / klosterregler 

198:25 Sakkunnige / sakkunniga 

198:25 Professorn / Professor 

201:  7 uppgifvas / uppgifves 

202:20 äreminne / äreminnen 

203:  6 Kyrkhistoria / Kyrkohistoria 

203:28 den samma / densamma 

204:  4 mémoires / memoarer 

204:21 landsmän. Nåväl / landsmän. [nytt stycke] Nåväl 

205:18 katastrofdrama / katastrofsdrama 

206:19 7 (?) millioner / 2 millioner 

206:35 katastrofdrama / katastrofsdrama 

 

Det historiska dramat 

208:  1 i aflägsen tid / i en aflägsen tid 

208:37 slutligen friheten / friheten 

209:  7 Den Siste Riddaren / Den Sista Riddaren 

 

Antonius och Kleopatra 

211:22 Sköka.» [nytt stycke] Straxt / sköka». Straxt 
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211:29 andra 40 då / andra 40 år, då 

213:14 icke syl / icke en syl 

213:31 erinrar hon sin / erinrar hon sig 

214:35 omotståndliga / oemotståndliga 

217:  5 ½ 6 / 1/6 6 

217:19 att söka henne / att råka henne 

217:36 fruktan-att-förlora / fruktan – att – förlora 

218:  8  formen / former 

218:15  dödsscenen / dödscenen 

218:27 Der finns / Der finnas 

 

Richard II 

220:  8  veta och minnas att / veta att 

 

Goethes Faust 

221:14  redan / sedan 

221:20 jag slutar / jag sluter 

223:  6 vilsna lopp [nytt stycke] är tungt! / vilsna lopp är tungt!  

223:19 inte aning / inte en aning 

224:31 den ena [– – –] den andra / den ene [– – –] den andre 

225:24 gaf. [blankrad] Han skattar / gaf. [nytt stycke] Han skattar 

226:  3 maken, du? / maken, då? 

227:  1  ute i / uti 

227:24 länder. Men / länder. [nytt stycke] Men 

228:32  tog till / tog då till 

229:  1 en Torso. Väl! / En Torso. [nytt stycke] Väl! 

229:10 Forstmästarn / Jägmästarn 

230:  8 tjugo / tjugu 

230:26 Nu hade man sett att på en period af förkonstling, längtan till natur och 

förenkling följde. / Nu hade man rätt att på en period af förkonstling, få 

tillbaka förenkling. 

230:30  på teatern / på teater 
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231:16 säges / sägs 

231:28 kommer de / kommer den 

232:16 17 tablåer / 37 tablåer 

233:26 Drömbilder / Drömbilden 

233:26 icke heller ansträngt sig / icke ansträngt sig 

236:29 inlåtit / intåtit 

 

Begreppet Stilisera m.m. 

238:25 ett nytt land, en ny tid / ett nytt land och en ny tid 

239:11 naturalistiskt, dock / naturalistiskt. Dock 

239:24 Inferno. [blankrad] Ordet stilisera / Inferno. [nytt stycke] Ordet stilisera  
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Ändringar av Strindberg i två exemplar av 
broschyren 1909 som införts i Samlade Verk 

Två exemplar av Öppna Brev 1909 med Sgs handskrivna ändringar har bevarats. Ett av 

dessa (ex. 1) studerades vid etableringen av texten i SV (det fanns då i John Landquists 

kvarlåtenskap, jfr ovan s. 9 f.). Exemplaret har diverse markeringar som inte påverkar 

etableringen, samt en texträttelse, vilken motsvarar MS-formen.  

Det andra ändringsexemplaret (ex. 2; SgKB 2000/83:3) har blivit känt efter 

tryckningen av SV 64 (1999). På en punkt (SV 200:21) påverkar detta exemplar 

etableringen, vilket även noteras i förteckningen över »Errata» (nedan s. 189). Noteras 

kan att Sg på den tomma sista sidan (s. [72]) med blyerts har antecknat sidantalet i 

samtliga fem teaterbroschyrer och räknat ut summan: »35 / 44 / 40 / 36 / 79 / 71 / 

269 sidor.» Jfr Sgs diskussion med Börjesson om att samla de fem broschyrerna i en 

samlingsvolym (»Tillkomst och mottagande» s. 372 ff.). 

Ännu ett exemplar av Öppna Brev har bevarats i Sgs efterlämnade bibliotek på 

Strindbergsmuseet, bok nr 718, men detta exemplar innehåller inga korrigeringar av 

texten. 

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

broschyren 1909 och sist MS. 

Ex. 1 

Goethes Faust 

232:16 17 tablåer / 37 tablåer / 17 tablåer  

Ex. 2 

Ur Några Förord till Historiska Dramerna 

200:21 sina ungdomsideal / sin ungdomsideal / sin ungdomsideal  

[Errata, se nedan s. 189] 

 

Goethes Faust 

232:16 17 tablåer / 37 tablåer / 17 tablåer 

236:29 inlåtit / intåtit / inlåtit  
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Originalmanuskriptet fanns bland Sgs efterlämnade papper som skänktes av arvingarna 

till Nordiska museet där det förvarades 1915–22. Därefter deponerades materialet i KB 

där det nu förvaras (en översikt över signum ges nedan). MS är i gott skick.  

MS består av sammanlagt 63 blad, fördelade på fem separat paginerade sviter samt 

titelsida, omslag och en inskjutning i korrektur.  

Manuskriptets papper är Lessebo Post (kvarto; ca 22 × 28 cm) resp. Lessebo Bikupa 

1898 och 1900. Texten på flertalet av bladen är skriven med numera svart bläck på 

bladens ena sida, med undantag för SgNM 1:2,27 som har text på båda sidorna. MS har 

ändringar och markeringar av Sgs hand med blyerts, färgpennor och anilinpenna. All 

paginering återfinns i övre högra hörnet av bladen (med undantag av MS till »Ur Några 

Förord till Historiska Dramerna» som är skrivet på båda sidor av bladen; versosidornas 

paginering finns överst till vänster). 

MS har också några blyertsmarkeringar av Karl Börjesson och en del fingeravtryck 

som sannolikt härstammar från sättare. 

Att MS har fungerat som tryckmanuskript framgår av Sgs korrespondens och 

fingeravtrycken från sättaren. 

MS består av följande delar: 

 

SgNM 

13:5,1 1 blad kvarto (Lessebo Post). En förkastad titelsida till Öppna Brev med 

rubriken »Shakespeares [Antonius str] / Antonius och Cleopatra / m.m. / 

Goethes Faust. / Jemte några anmärkningar / om regie och uppsättning. / 

Tillegnadt / Intima Teatern / af / Strindberg.». Texten har strukits med två 

lodräta streck och ändrats till »August Strindberg» (upptill) och »Teater» 

(nedtill) med blyerts av annan hand (sannolikt Karl Börjessons, efter Sgs 

brev till denne 12/6 1909; jfr bild nr 47 i textvolymen). 

 

1:2,26–28 Omslag (Lessebo Bikupa 1898), med rubriken »Förord / till / Historiska 

Dramerna» på första sidan. 
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1:2,27 5 ark (10 blad), pag. 1–16, samt 4 tomma sidor (2 lägg med 2 resp. 3 ark; 

Lessebo Bikupa 1900); bladen har vikt marginal. Texten, till »Ur Några 

Förord till Historiska Dramerna» (till och med SV 205:13), är skriven på 

båda sidorna av bladen. På p. 16 är ett blad med rubriken »Carl XII» 

fastklistrat; bladets paginering »1» har ändrats till »16». I texten finns 

ändringar med bläck och anilinpenna; på p. 4 finns en strykning med blå 

penna. 

 

2:6,23 4 lappar (delade blad kvarto; Lessebo Post) utan rubrik; den första lappen 

med ett inskjutningstecken med röd penna »Ψ»; paginering: C XII 1–

C XII 4. »C XII» syftar på avsnittet om Karl XII i »Ur Några Förord till 

Historiska Dramerna». Inskjutningen har gjorts i korrektur. I det bevarade 

korrekturet finns på s. 17 ett motsvarande inskjutningstecken, »Ψ C XII». 

I texten finns ändringar med rött bläck. 

 

1:2,24 1 blad kvarto (Lessebo Post), med ett fastklistrat tidningsurklipp, »Det 

historiska drama[t]», Svenska Dagbladet 2/4 1909 (två spalter). I urklippet 

finns talrika understrykningar med blyerts, ett kryss med röd penna ovan till 

höger, samt två stycken inskjutningstecken med bläck. På bladet finns två 

motsvarande inskjutningar skrivna för hand med bläck. Bladet med 

urklippet är vikt två gånger men saknar spår av sättare eller andra händer. 

Det torde trots detta ha fungerat som tryckmanuskript.  

 

13:5,2 16 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–16, med rubriken »Antonius och 

Kleopatra.» på p. 1 och rubriken »Richard II.» på p. 15. I texten finns 

ändringar med blyerts (pp. 4, 8, 9, 13, 14). 

 

13:5,3 1 blad kvarto (Lessebo Post); utan text. Har antagligen fungerat som bakre 

omslag, med 13:5,1 som främre del. 

 

13:5,4 25 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–24, Ψ6. Med rubriken »Goethes 

Faust:» på p. 1. I texten finns ändringar med blyerts, inskjutningstecken och 
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strykning med röd och blå penna. Det finns även markeringar med blyerts, 

sannolikt av förläggaren Karl Börjesson (jfr ovan s. 104): ett vertikalt streck 

i vänstra marginalen pp. 3–6, från »och han saknar allt sinne för välljud» till 

»(tungt)» (SV 222:29–225:5); vissa ord och meningar har satts inom 

parentes p. 4: »eller i 2a Delen denna (usla) vers! (Hören!)» och »(Mannen 

har ju inte en aning om sång!)» (SV 223:17 och 19). Parenteserna i båda 

dessa textställen har införts i broschyren 1909 och accepteras också i SV. 

 

13:5,5 3 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–3, med rubriken »Begreppet Stilisera:» 

på p. 1. I texten finns ändringar med blyerts. 
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Ändringar i originalmanuskriptet 

Sg har gjort ändringar i MS med bläck, blyerts, anilinpenna, samt färgpennor. De flesta 

ändringarna är gjorda med bläck, oftast inne i raderna direkt vid första nedskrivandet av 

texten. Det finns inga spår av ändringar av andra händer i MS, förutom markeringarna 

med blyerts av Börjesson i »Goethes Faust» (se ovan ss. 104 och 114 f.). Några enstaka 

ändringar med blyerts kan ha gjorts av annan hand; ex.vis ändringar av interpunktionen. 

Här registreras endast en längre strykning i MS. 

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

signum, därefter pagina). 

 

234:20 / (13:5,4) 20  e »En svart tavla med hartass är Skolan o.s.v.»: För första 

gången på Intima Teatern införa vi musiken. Vi ha fruktat den 

förut, emedan den lätt kan spela ner texten och införa 

fremmande stämningar. Nu ha vi tänkt oss att en besättning af 

sex stråkinstrument skulle bäst ledsaga och lyfta de ställen, som 

böra lyftas. / Likaså skall choreografien, jag undviker ordet 

balletten, tillgodoses, så att på lämpliga ställen införes 

pantomim i Duncans stil, hvilken eger representanter inom 

Intima Teatern. str med röd penna 
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Beskrivning av korrekturet 

Ett ombrutet korrektur till första upplagan av Öppna Brev har bevarats. Att det är fråga 

om ett första korrektur kan man sluta sig till av Sgs och förläggaren Börjessons 

korrespondens. Sg har senare läst ett andra korrektur (se ovan s. 103 f.).  

Som nämnts ovan (s. 103) fungerar en del av korrekturet som bastext för 

etableringen i SV. Det gäller det textparti till vilket MS saknas (uppsatsen »Litterär 

äganderätt» i korrekturet; SV 239:27–243:24).  

Vid textetableringen i SV var ej hela korrekturet tillgängligt. Det första arket (ss. [1]– 

16) saknades, men detta ark har senare inköpts av KB (SgKB 2002/54pf). De två 

delarna av korrekturet har samma bladstorlek, samma papperskvalitet, och texten i 

skarven mellan ark 1 och ark 2 motsvarar ordalydelsen i MS. Ark 1 har dock ändringar 

med bläck, medan resten av korrekturet har ändringar med blyerts. Titelsidan (ark 1; 

s. [1]) saknar tryck (den saknar alltså även arksignatur), men Sg har med blyerts och röd 

penna (understrykningen av »Intima Teatern») angivit titeln: »Öppna Bref / Till / Intima 

Teatern [Clichén] / Från / A. Strindberg.» Se dok. nr 64:23. Titeln har alltså fastställts 

först i samband med läsningen av första korrekturet (jfr »Tillkomst och mottagande» 

s. 364 f.). Ordet »Clichén» syftar på Carl Kylbergs emblem för Intima Teatern. Samtliga 

ändringar i första arket har införts i den tryckta broschyren och har etablerats i SV (med 

ett undantag: hakparenteserna kring inskjutningen 197:18 har i broschyren förvandlats 

till vanliga runda parenteser, vilket följs i SV). Dock ger det nu tillgängliga korrekturet 

också den kompletterande informationen att Sg i ett tillägg till rubriken »Förord till 

Historiska Dramerna» begärt en inledande versal på ordet »några» (»Ur Några»), som i 

broschyren 1909 återges genomgående med versaler (»UR NÅGRA»), men i SV med 

gemen (»Ur några», SV 193:1). Denna information om Sgs ändring i korrekturet 

påverkar alltså etableringen av rubriken, och alla citeringar av denna rubrik, vilket 

noteras i förteckningen över »Errata» (nedan s. 189). 

Den andra delen av korrekturet (SgKB 78/95) är paginerad 17–75(–[78]). Den 

tryckta broschyren är på 71 sidor, efter uteslutning av en uppsats och en rubrik (se 

nedan). Arksignatur: »Strindberg: Teater.». I korrekturet finns ändringar med blyerts av 

Sgs hand. Börjesson har på ss. 46–47 med blyerts givit förslag till strykningar i 
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»Goethes Faust», vilka Sg har accepterat genom att stryka texten mellan Börjessons 

markeringar. 

På s. 17 finns en markering med röd penna om att en inskjutning om dramat Karl XII 

i »Ur Några Förord till Historiska Dramerna» skall monteras in: »Ψ C XII» (»C XII» är 

något bleknat; jfr inskjutningen SgNM 2:6,23). 

Uppsatsen »Om Elevspektakel» ingår i korrekturet, placerad efter »Goethes Faust», 

men Sg har markerat att den skall uteslutas (möjligen för att polemiken mot Ranft var 

överspelad, se »Tillkomst och mottagande» s. 366).  

Korrekturet avslutas med en uppsats som har rubriken »LITTERÄR 

ÄGANDERÄTT». Denna rubrik utgick senare av utrymmesskäl; själva uppsatsen 

trycktes i broschyren (se »Tillkomst och mottagande» s. 366 f.).  

Korrekturet består av fem ark. Först anges arknummer, sidor, uppsatsrubrik m.m., 

följt av motsvarande sidor i broschyren 1909; därefter vilka uppsatser som (helt eller 

delvis) ingår i arket (rubrikerna återges här efter etableringen i SV). 

 

Ark 1, ss. [1]–16 (broschyren ss. [1]–16): 

Titelsida (s. 1), 

»Ur Några Förord till Historiska Dramerna» (ss. 3–16).  

 

Ark 2, ss. 17–32 (broschyren ss. 17–34):  

»Ur Några Förord till Historiska Dramerna» (s. 17),  

»Det historiska dramat» (ss. 19–24),  

»Antonius och Kleopatra» (ss. 25–32). 

 

Ark 3, ss. 33–48 (broschyren ss. 35–50):  

»Antonius och Kleopatra» (ss. 33–36),  

»Richard II» (ss. 37–39),  

»Goethes Faust» (ss. 41–48). 

 

Ark 4, ss. 49–[64] (broschyren ss. 50–62).  

»Goethes Faust» (ss. 49–60), 

»Om Elevspektakel» (ss. 61–64) (uppsatsen utgår i broschyren). 



– TK 64 – 

 119 

 

Ark 5, ss. [65]–75 (samt ss. [76–78] utan text) (broschyren ss. [63]–71): 

»Begreppet Stilisera» (ss. 65–68) (publicerades som »Begreppet Stilisera m.m.»), 

»Litterär äganderätt» (ss. 69–75) (publicerades sist i »Begreppet Stilisera m.m.»). 

Strindbergs ändringar och markeringar i korrekturet 

Följande ändringar och markeringar i korrekturet har gjorts av Sg med bläck, blyerts 

och röd penna. Ändringarna i ark 1 är gjorda med bläck (utom på s. [1]); ändringarna i 

övriga ark med blyerts. Avvikelser från detta mönster noteras. Sid- och radhänvisningar 

ges till SV, därefter anges sida i korrekturet.  

 

SgKB 2002/54pf  

191:  1 / [1] Öppna Bref / Till / Intima Teatern [Clichén] / Från / A. Strindberg. tillagt 

[med blyerts; understrykning av »Intima Teatern» med röd penna] 

193:  1 / [3] f »Förord till»: Ur Några tillägg ovan raden [i högra marginalen en 

anteckning med samma hand: »Obs!»] 

193:26 / [5] e »väg»: då han springer ä t då denne springer 

197:18 /  9 e »(Fullkomligt osant.) Etc.»: Ψ [inskjutningstecken; med följande 

inskjutning i marginalen:] Ψ [Se Emil Hildebrands Sveriges Historia, der 

Magnus är fullkomligt rentvådd.] 

198:  7 / 10  f »Alfons»: Spanjoren tillagt 

198:25 / 10 e »Hagbergs översättning av»: Shakespeares ä t Shakespeare 

199:12 / 11 e »fula orden»: tillkomma ä t tillkomna 

200:24 / 12 e »vid öronen och»: skjuter fram honom ä t drar fram honom 

203:16 / 15 e »med själva»: Österrika ä t Österrike 

204:10 / 16  f »hjälp»: tredja ståndets ä t tredje ståndets 

 

SgKB 78/95 

205:14 / 17 e »sista akt.»: Ψ C XII [markering med röd penna för inskjutning] tillagt 

209:33 / 24 e »alla»: andra; han ä t andra tänka; han 

209:37 / 24 e »redan»: erkännt och ä t erkännt, och 
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210:12 / 24 e »bakgrund;»: själarnas ä t själarnes 

210:17 / 24 e »efter»: Scriptares ä t Scriptores  

212:  9 / 28 e »Han»: tycker om att festa ä t älskar att festa 

212:28 / 29 e »Därpå»: periflerar ä t persiflerar  

212:36 / 28 f »kriget»: [oläsl.]sinska [de första bokstäverna i ordet som motsvarar 

»Perusinska» är överstrukna och därför oläsliga; till vänster finns även en 

markering och ett frågetecken; troligen har ordet återgivits fel i 

korrekturet] 

212:36 / 28 e »med ett»: menniskoffer ä t menniskooffer 

213:  3 / 29 e »därför att»: Lextus ä t Sextus 

213:30 / 30 e »själv»: hon hviskar ä t han hviskar 

216:15 / 33 e »ställe, och»: går efter ä t går, efter 

216:32 / 33 e »Kleopatra»: i hvars armar ä t i hvilkens armar 

217:12 / 34 e »från»: Cuei ä t Cnei 

217:22 / 34 e »dem; »: Oneas ä t Æneas 

220:  9 / 39 e »huset»: Lancester ä t Lancaster 

220:  9 / 39 e »son till»: Gannt ä t Gaunt 

220:11 / 39 e »Henrik V»: är. Falstaffs ä t är, Falstaffs  

221:15 / 43 e »Helena»: nu 2:a ä t ur 2:a 

221:24 / 43 e »utmärkta»: fetnoter ä t fotnoter 

221:29 / 44 e »kommentar»: (Redams ä t (Reclams 

222:  3 / 44 e »sedan»: endast (tyvärr) hos ä t endast hos 

222:10 / 44 e »ich»: wohl, Euch ä t wohl Euch 

222:21 / 44 e »icke till»: Ottave sinne ä t Ottave Rime 

223:  1 / 45 f »är ju»: Som omkring ä t »Som omkring» 

225:  4 / 46 e »dålig!»: Då ser det ut som om den »ädle tänkaren» bara på elakhet 

velat utplåna Johan Anderssons verk och sätta sitt namn i stället på 

Goethes vara. Det är firnarverk eller illgerning, och att den store 

kompromissarien lyckades med sin humbug, det har han att tacka en viss 

liga för. V.R:s öfversättning, misslyckad i alla afseenden, har enhälligt 

helsats som mästerverk af kritiken! Döm deraf om kritiken, hur usel och 

värdelös den skall vara! Och döm då om den ruttenhet, i moraliskt, 
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estetiskt och litterärt afseende som Prof. K.W. i G.H.T. representerar, 

han som ensam skrifvit upp fabriksmärket V.R. str 

225:  7 / 47 e »är den god.»: [nytt stycke] Till Direktörer, som vilja spela Faust, skall 

jag skänka denna upplysning, som är värd pengar: Anderssons 

öfversättning, som är relativt god, kostar ingenting att ge, men Rydbergs 

som är dålig, kostar pengar. Jag tror dock ingen direktör i Sverige vågar 

spela Anderssons öfversättning, ty då blef han ihjelslagen af det hemliga 

sällskapet V.R. Under sådana förhållanden lefva vi och arbeta här i 

landet! str 

226:13 / 48 e »verkligheten»: förhållandet motsatta ä t förhållandet det motsatta 

227:25 / 49 e »icke»: eger, och ä t eger; och 

227:27 / 49 e »Filemon och»: Buncis ä t Baucis 

227:31 / 49 e »Lemurerna»: kommo ä t komma 

227:33 / 49 e »mänskligheten»: förenats ä t försonats 

227:35 / 49 e »änglarne»: bortföra sedan ä t bortföra, sedan 

227:38 / 49 e »sidans»: fetnot ä t fotnot 

228:19 / 50 e »Faust.»: Boïts ä t Boïto 

229:10 / 51 e »mera pittoreskt!»: Faustmästarn ä t Jägmästarn 

229:28 / 51 e »Brunnen,»: Blucksberg ä t Blocksberg 

230:  2 / 52 e »där»: Blucksberg ä t Blocksberg 

230:  6 / 52 e »ju»: Oberammergans ä t Oberammergaus 

230:25 / 52 e »naturalistfåran;»: Oberammergans ä t Oberammergaus 

230:26 / 52 e »hade man»: rätt att få en period af förkonstling, längtan till natur och 

förenkling följde. ä t rätt att på en period af förkonstling, få tillbaka 

förenkling. 

231:14 / 53 e »vackra»: dekorationer så ä t dekorationer, så 

232:  8 / 54 e »med»: pengar och ä t pengar, och  

232:14 / 54 e »förenkling.»: Komponeradti ä t Komponeradt i  

232:38 / 55 e »Scholander»: prejudicerade ä t projicierade 

233:19 / 56 e »båge och»: funder ä t fonder 

233:36 / 56 e »genomskinlig duk’.»: (Goethe lärde sin Faust i ett Kasperskåp!) str 
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234:  4 / 56 e »steget ut fullt.»: Jag har sedan planen är fastställd kallat det: »Ett 

försök att återinföra och förmäla De Sköna Konsterna på Scenen.» str 

234:14 / 57 e »från»: Molièra-scenen ä t Molière-scenen 

234:20 / 57 e »tavla med»: rotting och hartass ä t hartass 

235:11 / 58 e »(på Folkteatern)»: för två år sedan ä t för tre år sedan 

235:32 / 58 e »såsom»: disatt ä t ditsatt 

236:32 / 59 e »älskade»: svårighet ä t svårigheter 

237:13 / 60 e »kvar i»: Anberge des Adieto ä t nattkaféet 

237:19 / 60 e »färgton»: åstadkommes ä t åstadkomms 

238:  1 / 61 f »Begreppet Stilisera»: OM ELEVSPEKTAKEL [– – –] pjesen till 

förevändning. str [uppsatsen »Om Elevspektakel» ss. 61–64 har strukits; 

den återges i SV 64 i avdelningen »Övriga texter» ss. 429–430] 

238:  5 / 67 e »efter»: »Fruns» ä t Monnas 

238:  9 / 67 e »’Det»: var oskrifvet ä t var skrifvet 

238:12 / 67 e »Mig!»: Mer det ä t Men det 

238:22 / 67 e »över»: att jad ä t att jag 

239:  3 / 68 e »operans»: abstrakta sparsamma gester ä t abstrakta gester 

239:  9 / 68 e »till att»: vilja skapa ä t vilja slopa 

240:16 / 71 e »Charlotte»: Birch-Pfieffers ä t Birch-Pfeiffers 

240:18 / 72 e »Bells»: Jane Eure ä t Jane Eyre 

240:31 / 72 e »Litteratur»: angifväs ä t angifvas 

240:35 / 72 e »utan»: stämplades ä t stämpla 

241:  5 / 72 e »upplyst kritik.»: [nytt stycke] Jag har aldrig bearbetat, förstört eller 

stulit, och jag tror ingen har beskyllt mig för sådant, men jag är inte 

säker. str 

241:  5 / 72 e »upplyst kritik.»: [nytt stycke] Ty härom dagen fick jag besök af en 

idiot ä t Härom dagen fick jag dock besök af en person 

241:  7 / 72 e »narren i»: Bjällbojarlen ä t Bjälbojarlen 

241:12 / 72 e »Men han»: ville i sin dumhet insinuera ä t ville insinuera 

241:13 / 72 e »skrev»: Bjällbojarlen ä t Bjälbojarlen 

241:15 / 73 e »med att»: ta bort blod ä t ta blod 

241:31 / 73 e »på»: scenen och ä t scenen, och  
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242:  2 / 73 e »fick se»: Wambers ä t Wambas 

242:10 / 74 e »1880»: grundligs ä t grundligt 

242:26 / 74 e »samma»: motion ä t motiv 

242:26 / 74 e »men»: vanställd ä t vanställdt 

243:  2 / 74 e »Jag»: nemnde ä t nämnde 

243:11 / 75 e »finnes»: ingen entrée ä t ingen fri entrée 

243:13 / 75 e »till»: min mästare. ä t mästaren. 
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Förarbeten 

Nedan redovisas ett urval av dokument i Gröna Säcken med anknytning till Öppna 

Brev. (Jfr »Tillkomst och mottagande» s. 369.)  

 

SgNM 

13:7,16–19 1 ark (Lessebo Post), omslag till SgNM 13:7,17–18, med rubriken 

»Faust:» på första sidan. Rubriken är skriven med bläck; på samma sida 

finns också anteckningar med anilinpenna. 

 

13:7,17 1 blad folio (Manilla), vikt två gånger, med rubriken »Faust. / Andra 

Delen.» på första sidan. Under rubriken finns anteckningar av Sgs hand 

med bläck och blyerts. De har antagligen tillkommit i samband med Sgs 

försök att bearbeta texten till Goethes Faust för Ranfts räkning, se Sgs 

uppsats »Goethes Faust» (texten s. 228 f.). Dok. nr 64:24. 

 

13:7,18 1 blad kvarto (Lessebo Post), med rubriken »Goethes Faust.» på första 

sidan. Under rubriken har Sg gjort anteckningar om verkets tillkomst, 

historia, idé etc. med bläck, blyerts och anilinpenna. Dok. nr 64:25. 

 

De förteckningar över Shakespeares liv och verk som tidigare registrerats i samband 

med Hamlet och Julius Caesar kan möjligen också kopplas samman med Shakespeare-

omnämnanden i Öppna Brev (jfr ovan s. 97): SgNM 13:7,13 och 13:7,14 (dok. nr 64:12 

och dok. nr 64:13). 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Handskriften är paginerad i olika sviter. Först anges sida i SV, därefter svitens signum 

och pagina i MS (från SV s. 239 rad 27 anges sida i korrekturet). Vid jämförelsen avses 

översta raden på resp. sida i SV. 

 

Sida i SV SgNM Pagina i MS  

193 1:2,26/1:2,27   [1], 1 

196 1:2,27    5 

199     8 

202   12 

205  [16] 

208 1:2,24  [1] 

211 13:5,2    1 

214     5 

217   10 

220   15 

223 13:5,4    3 

226  Ψ6  

229   11 

232   15 

235   19 

238 13:5,5    1 

241 SgKB 78/95  72 
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Manuskriptsviternas paginering 

Då manuskriptsituationen till Öppna Brev är komplicererad, med flera olika uppsatser 

med olika signum, förtecknas nedan de olika uppsatserna och deras paginering samt 

motsvarande sidor i SV. För de sista sidorna i Öppna Brev saknas MS, i stället anges 

sida i korrekturet. 

Först anges svitens signum och därefter pagina i MS. I spalten »Rubrik/Beteckning» 

anges i kursiv MS:s rubrik (om sådan finns) på svitens första sida, i annat fall annan 

identifikation. I spalten »SV» anges sidor i SV där manuskriptsviten börjar resp. slutar. 

 

SgNM Pagina Rubrik/Beteckning SV 

1:2,26/28 [omslag] Förord till Historiska Dramerna 193 

1:2,27 1–15, [16] [Ur Några Förord ...] 193–205 

2:6,23 ΨC XII 1–4 [tillägg till Carl XII] 205–206 

1:2,24 [1] Det historiska dramat 207–210 

13:5,2 1–14 Antonius och Kleopatra 211–219 

 15–16 Richard II 220 

13:5,4 1–24 Goethes Faust 221–237 

 Ψ6 [tillägg] 225–226 

13:5,5 1–3 Begreppet Stilisera 238–239 

SgKB 78/95 69–75 Litterär äganderätt 239–243 

 



 

ÖVRIGA TEXTER 



 

 



 

Promemorior m.m. till Intima Teatern 

under perioden 1907–1909 
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De 19 dokumenten i denna avdelning kommenteras i den ordning de återges i SV 64. 

Kuvert har bevarats till många av de brev och andra dokument som sänts per post eller 

levererats med bud el.dyl. till August Falck. Kuverten förvaras i anslutning till 

dokumenten i KB men medtas ej i beskrivningen.  

 

Ett flertal av dokumenten i avdelningen har tidigare publicerats, antingen som tryckt 

text eller i faksimil, i Strindberg och teater (1918; utg. av August Falck), August 

Strindberg, Samlade Otryckta Skrifter. Andra delen. Berättelser och dikter (1919; utg. 

av Vilhelm Carlheim-Gyllensköld; »SOS II»), August Falck, Fem år med Strindberg 

(1935), och/eller August Strindbergs Brev 16–18 (1989–1993); i några fall även i andra 

publikationer. Se ingressen i textvolymen s. 377 ff. 
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P.M. 

Odaterad promemoria, skriven omkring den 26 juni 1907 (se textvolymen ss. 268 ff., 

378). Den återges som bild i textvolymen s. 382. 

Ett delat folioblad (Lessebo Bikupa), utan paginering, vikt två gånger (KB; Brev till 

Falck. T 36:1). Bladet har spaltlinjering i rödkrita. Texten är skriven med bläck. 

Dokumentet är tidigare återgivet i SOS II, s. 231, i Fem år med Strindberg, s. 56 

(i faksimil), och i Brev 16, s. 36 ff. 
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[Brev den 14 november 1907 om Intima Teaterns 
uppsättning av Pelikanen] 

Brevet är daterat av Sg den 14 november 1907 (p. [4]; SV s. 384). Texten i SV är 

etablerad med originalmanuskriptet (ett brev till August Falck) som bastext.  

MS består av ett ark brevpapper, vikt en gång, 4 opaginerade sidor (KB; Brev till 

Falck. T 36:1). Texten är skriven med bläck på samtliga sidor; en teckning, som också 

återges i SV, är gjord med bläck. I brevet finns en understrykning med röd penna.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 10 f. (i faksimil), citerat i 

Fem år med Strindberg, s. 61 f., och återgivet i Brev 16, s. 102 f. 
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Till Kristina: Små anmärkningar på Stora Förtjänster. 

Odaterad promemoria, skriven ca 26 mars 1908 (se textvolymen ss. 283, 379). Texten i 

SV är etablerad med originalmanuskriptet som bastext. 

MS består av 1 blad folio (Lessebo Bikupa 1905), utan paginering (KB; Brev till 

Falck. Fol. T 36:8). Bladet är vikt två gånger. Texten är skriven på bladets ena sida med 

bläck; tillägg har gjorts med blyerts.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 34 f. (i faksimil), i Fem år 

med Strindberg, s. 142 ff., och i Brev 16, s. 102 f. 
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P.M. till Påsk! 

Dokumentet kan dateras via kuvertets poststämpel, den 6 april 1908. Texten i SV är 

etablerad med originalmanuskriptet som bastext.  

MS består av två stora visitkort med namnet »AUGUST STRINDBERG» förtryckt 

(KB; Brev till Falck. T 36:2). Korten är numrerade 1 och 2. Texten är skriven med bläck 

på båda sidorna av korten; några teckningar, som också återges i SV, är gjorda med 

bläck.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 40 f. (i faksimil), i Fem år 

med Strindberg, ss. 147 f. och 162 (delvis i faksimil), samt i Brev 16, s. 241 f. 
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P.M. 

Promemorian är daterad av Sg den 26 april 1908 (p. [8]; SV s. 391). Texten i SV är 

etablerad med originalmanuskriptet som bastext.  

MS består av två ark brevpapper, vikta en gång; 8 opaginerade sidor (KB; Brev till 

Falck. T 36:3). Texten är skriven med bläck på samtliga sidor.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 46 ff. (i faksimil), i Fem 

år med Strindberg, s. 200 ff. (delvis), i August Strindberg, Från Fjärdingen till Blå 

tornet. Ett brevurval 1870–1912 sammanställt av Torsten Eklund (1946), s. 238 f., i 

August Strindberg, Brev. Valda och kommenterade av Torsten Eklund (1965), s. 238 f., 

och i Brev 16, s. 278 ff. 
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Inventions-Dekorationerna. 

Dokumentet är av August Falck daterat till den 30 juli 1908 (Strindberg och teater, 

s. 64; Fem år med Strindberg, s. 207). Det återges som bild i textvolymen s. 392. 

Två halva blad (Lessebo Bikupa 1906 [p. 1]), pag. 1–2 (med blyerts) (KB; Brev till 

Falck. T 36:3). Texten är skriven med bläck (p. 1) och blyerts (p. 2 och nedtill på p. 1).  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 64 (i faksimil, ej 

fullständigt), i SOS II, s. 243 f., i Fem år med Strindberg, s. 206 f., och i Brev 17, 

s. 23 f. 
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P.M. till »Fadren». 

Promemorian är daterad av Sg den 18 augusti 1908 (p. [3]; SV s. 393). Texten i SV är 

etablerad med originalmanuskriptet som bastext.  

MS består av ett ark brevpapper, vikt en gång, 4 opaginerade sidor (KB; Brev till 

Falck. T 36:3). Texten är skriven med bläck på de tre första sidorna.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 70 f. (i faksimil), det 

citeras i Fem år med Strindberg, s. 210 f., och är återgivet i Brev 17, s. 38. 
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Till Intima Teaterns Personal.  
(Om uttal av främmande ord särskilt namn.) 

Promemorian är daterad av Sg den 27 september 1908 (p. 2; SV s. 395). Texten i SV är 

etablerad med originalmanuskriptet som bastext.  

MS består av 2 blad kvarto, pag. 1–2, vilka ligger i ett omslag (nu delat) med texten 

»Till / Intima Teaterns / Personal.» (samtliga blad Lessebo Post) (KB; Brev till Falck. 

Fol. T 36:8). Texten är skriven med bläck.  

Dokumentet är tidigare återgivet i SOS II, s. 226 f., och i Brev 17, s. 101. 
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Stående Dekorationer. 

Odaterad promemoria, sannolikt från 1908–1909. Den återges som bild i textvolymen 

s. 396.  

1 blad kvarto (Manilla), utan paginering (SgNM 13:6,3). Texten är skriven med bläck; 

även teckningarna är gjorda med bläck.  

Dokumentet är tidigare återgivet i SOS II, s. 223 f. 
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Strindbergs-Dramer med En Dekoration. 

Odaterad förteckning, sannolikt från 1908–1909. Dokumentet återges som bild i 

textvolymen s. 397.  

1 blad kvarto (Manilla), utan paginering (SgNM 13:7,31). Texten är skriven med 

bläck, blyerts och blå penna. På bladet finns också några streck gjorda med blyerts.  

Dokumentet är tidigare (ofullständigt) återgivet i SOS II, s. 225. 
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Former som kunna begagnas från och med Medeltid 
ända till nu. 

Dokumentet är odaterat, men är sannolikt från 1908–1909. Det återges som bild i 

textvolymen s. 398 f.  

Ett folioblad, utan paginering, med uppklistrade urklipp ur Petit Larousse illustré 

(Johan Falcks donation, Strindbergssällskapet; Strindbergsmuseet). Texten är skriven 

med blyerts.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Fem år med Strindberg, s. 131 (i faksimil). 
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Damaskus I. (Med draperibana eller stående dekoration.) 

Odaterad promemoria, troligen från sommaren–hösten 1908. Den återges som bild i 

textvolymen s. 400 f.  

2 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–2 (KB; Brev till Falck. Fol. T 36:8). Texten är 

skriven med bläck och blyerts; teckningarna är gjorda med bläck och blyerts; på p. 1 

finns understrykningar med röd penna.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 118 f. (i faksimil), 

i SOS II, s. 240 f., i Fem år med Strindberg, s. 323 f. (i faksimil), och i Brev 17, s. 53 ff. 
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Till Damaskus. [Med Draperibanan] 

Odaterad promemoria, troligen från sommaren–hösten 1908. Den återges som bild i 

textvolymen s. 402.  

1 blad kvarto (Lessebo Post), vikt en gång, utan paginering (KB; Brev till Falck. 

Fol. T 36:8). Texten är skriven med bläck.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 116 (i faksimil), i SOS II, 

s. 239, och i Brev 17, s. 55 f. 
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Damaskus I. Stående Fond. 

Odaterad scenskiss, troligen från sommaren–hösten 1908. Den återges som bild i 

textvolymen s. 403.  

Lapp av kartong, vikt en gång, utan paginering (KB; Brev till Falck. Fol. T 36:8). 

Text och teckningar är gjorda med blyerts.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Fem år med Strindberg, s. 327 (i faksimil), och i 

Brev 17, s. 57 (i faksimil). 
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P.M. till Rus. 

Odaterad promemoria, troligen från november–december 1908. Den återges som bild i 

textvolymen s. 404.  

Lapp (Lessebo Post), utan paginering (KB; Brev till Falck. T 36:4). Texten är skriven 

med bläck på båda sidorna.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 87 (i faksimil), i SOS II, 

s. 236, och i Brev 17, s. 188 f. 
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P.M. om »Rus» 

Odaterad promemoria, troligen från november–december 1908. Den återges som bild i 

textvolymen s. 405.  

Lapp (Manilla), utan paginering (KB; Brev till Falck. T 36:4). Texten är skriven med 

blyerts på båda sidorna.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 87 (i faksimil), det citeras 

i Fem år med Strindberg, s. 249, och återges i Brev 17, s. 189. 
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P.M. om Drömspelet. 

Odaterad promemoria, troligen från december 1908. Den återges som bild i textvolymen 

s. 406.  

1 blad kvarto (Lessebo Post), utan paginering, vikt en gång (KB; Brev till Falck. 

Fol. T 36:8). Texten är skriven med bläck.  

Dokumentet är tidigare återgivet i Strindberg och teater, s. 96 (i faksimil), i SOS II, 

s. 234 f.; det citeras till större delen i Fem år med Strindberg, s. 275, och återges i 

Brev 17, s. 191 f. 
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Drömspelet. Barrièr-Emblémer. 

Odaterad promemoria, troligen från december 1908. Den återges som bild i textvolymen 

s. 407 f. 

Lapp (Lessebo Post), utan paginering (KB; Brev till Falck. Fol. T 36:8). Texten är 

skriven med blyerts på båda sidorna.  

Dokumentet är tidigare återgivet i SOS II, s. 232 f.; det citeras delvis i Fem år med 

Strindberg, s. 272, och återges i Brev 17, s. 192 f. 
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Drömspelet: En stående Dekoration. 

Odaterad scenskiss, troligen från perioden december 1908–höst 1909. Den återges som 

bild i textvolymen s. 409 f.  

Två korrespondenskort, utan paginering (KB; Brev till Falck. T 36:5). På det ena 

kortet finns en scenskiss/teckning med blyerts och siffror med bläck; det andra kortet 

har text på båda sidorna med bläck och blyerts.  

Dokumentet är tidigare återgivet i i Strindberg och teater, s. 97 (i faksimil), i Fem år 

med Strindberg, s. 273 (i faksimil, ej fullständigt), och i Brev 17, s. 243 f. 

 

 

 



 

Två artiklar om »Teaterkrisen och Teater-trasslet» 

i december 1908 
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[Opublicerad insändare, 18 december 1908] 

Insändaren är daterad av Sg 18 december 1908 (p. 3; SV s. 413). Texten i SV är 

etablerad med originalmanuskriptet som bastext.  

Manuskriptet består av 3 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–3 (SgNM 13:6,4). 

Texten är skriven med bläck.  

Texten har tidigare tryckts i SOS II, ss. 247–249, med rubriken »Om teaterkrisen». 
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Faktum kvarstår! Och frågetecknen! 

Artikeln är daterad av Sg den 18 december 1908 (SV s. 415). Texten i SV är etablerad 

med första upplagan i Dagens Nyheter den 19 december 1908 som bastext. Original-

manuskriptet har inte återfunnits.  

Texten har ej tidigare tryckts om. 

Tidningens redaktionella huvudrubrik var »Strindbergs teaterkampanj» med 

underrubriken »Nya och gamla frågor om Dramatens och Operans affärer» med en kort 

ingress. Efter Sgs artikel blev hans frågor föremål för en osignerad redaktionell 

kommentar. Här citeras tidningens rubrik, ingress och kommentar: 

Strindbergs teaterkampanj. 
Nya och gamla frågor om Dramatens och Operans affärer. 

 

 Med anledning af vår artikel i gårdagens nummer, Strindberg på krigsstråt, där vi till 

besvarande upptogo några af de frågor som Strindberg i sin senaste broschyr uppställer 

angående Dramatiska teaterns och Operans affärer, fingo vi i går afton motta följande 

bref från författaren: 

[Sgs artikel, se SV s. 414 f.] 

*  * 

* 

 Utan att för dagen inlåta oss på de nya frågor som hr Strindberg i sin artikel 

framställer, vilja vi likväl påpeka att en del af hans spörsmål klart och tydligt besvarades i 

gårdagens artikel. 

 Hr Strindberg frågar: Har det existerat en fond på 700,000 kr till Operans drifvande? 

Hvar är den fonden, om den existerat? 

 I gårdagens artikel ges svaret: 

 En reservfond både fanns och finns. Den är omkring en half miljon och ger en 

afkastning på ungefär 27,000 kr., som tillfaller direktör Ranft som understöd. 

 Hr Strindberg skrifver vidare: 
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 Har Dramatiska teaterns lotteri icke utgifvit sin redogörelse, så är det finansministerns 

skyldighet affordra lotteri-konsortiet en sådan; och i denna redogörelse skall stå rediga 

svar på följande frågor etc. 

 Det är att hoppas att vi skola få dessa rediga svar, men för detta ändamål behöfver icke 

finansministern ingripa, ty, enligt hvad vi meddelade i går, har konsortiet ej 

redovisningsskyldighet förrän januari 1909 och lär dessutom ha ett respitår. 

 Angående direktör Michaelsons utlägg finns likaså klart besked i gårdagens artikel. 

Detta utlägg  skedde icke vid den tidpunkt hr Strindberg uppger i sin broschyr, nämligen 

februari 1908, utan under föregående sommar, då bolaget ännu ej var bildadt och 

finansministern alltså af formella skäl ej kunde utlämna några pengar. 

 



 



 

Sex polemiska texter riktade mot Albert Ranft från 

oktober 1907 och december 1908 



 



– TK 64 – 

 159 

Svensk Författarerätt. 

Artikeln är daterad av Sg den 17 oktober 1907 (p. 4; SV s. 420). Texten i SV är 

etablerad med det bevarade originalmanuskriptet som bastext (SgNM E7 I:1) och med 

första upplagan i Svenska Dagbladet den 18 oktober 1907 som komplementtext.  

MS består av 4 blad folio (Lessebo Bikupa 1905), pag. 1–4. Texten i MS är skriven 

med bläck, och har ändringar med samma penna.  

MS har fungerat som tryckmanuskript; det är välbevarat men smutsigt, bl.a. av 

fingeravtryck från sättaren. MS bär spår av minst två andra händer, troligen av både en 

redaktör och en sättare. Längst upp på p. 1 står med blyerts: »Korrektur i dag!»; där 

under finns en svårläst anvisning med blyerts om placering eller textstorlek. I MS finns 

enstaka ändringar med blyerts av annan hand; bl.a. p. 1: »Författarerätt» ä t 

»författarerätt»; »Herr Redaktör» ä t »Hr redaktör»; p. 4: »och förtjenst» str (trol. av 

annan hand; dock återfinns det strukna i tidningstrycket); p. 4 understrykning av namnet 

»August Strindberg». 

MS är vikt två gånger. MS-bladen är hålslagna i övre högra hörnet. På baksidan av 

pp. 1 och 4 finns stämpeln: »OCT 17 1907 1202 PM». 

Sg torde av anteckningen på p. 1 i MS – »Korrektur i dag!» – ha läst korrektur på 

texten, vilket kan förklara att de i MS strukna orden »och förtjenst» ingår i 

tidningstrycket. 

U 1 har genomgående »Hr» och »hr» för »Herr» i MS. SV följer genomgående MS. 

Texten har ej tidigare tryckts om. 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

418:  8 tantièmer: Paria [– – –] Kamraterna. Men mot / tantièmer: [nytt stycke] Paria 

[– – –] Kamraterna. [nytt stycke] Men mot 

420:16 lycka och förtjänst / lycka och förtjenst [de två sista orden är strukna med 

blyerts, troligen ej av Sg] 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

418:  5 e »min rätt.»: * * * [blankrad, tre asterisker, blankrad] I Maj 1906 / I maj 

1906  

418:10 helaftons program / helaftonsprogram 

418:11 1907; i annat / 1907, i annat 

418:23 oaktadt / enär 

419:  4 begrepp. [nytt stycke] Dermed / begrepp. Därmed  

419:23 parti, och / parti och 

419:27 Gustaf III med / Gustaf III, med 

419:29 Gustaf IIIs Svenska Teater [Detta som allvar, ehuru Dramaten var mig 

blifven »osympatisk».] Nu kom / Gustaf III:s Svenska teater. [nytt stycke] 

Detta som allvar, ehuru Dramaten var mig blifven »osympatisk». 

[nytt stycke] Nu kom 

420:10 Stockholm då / Stockholm, då 
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[August Strindberg svarar.  
En replik gentemot direktör Ranfts framställning af 

deras affärer.] 

Artikeln är daterad av Sg den 20 oktober 1907 (SV s. 421).Texten i SV är etablerad 

med första upplagan i Dagens Nyheter den 21 oktober 1907 som bastext. Original-

manuskriptet har inte återfunnits.  

Tidningens redaktionella huvudrubrik var »August Strindberg svarar. / En replik 

gentemot direktör Ranfts framställning af deras affärer» följt av en kort osignerad 

ingress: »Med anledning af intervjuen i gårdagens nummer med direktör Ranft och 

hans däri gjorda uttalanden om sitt förhållande till August Strindberg fingo vi i går 

motta följande:»  

Texten har ej tidigare tryckts om. 
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Öppen Skrivelse.  
Till Svenska Författarföreningens Juridiska Ombud  

[Häradshövding Lidforss]. 

Skrivelsen är daterad av Sg den 23 oktober 1907 (p. 3; SV s. 423). Texten i SV är 

etablerad med det bevarade originalmanuskriptet som bastext (SgNM E7 I:2).  

MS består av 3 blad folio (Manilla), pag. 1–3. Texten i MS är skriven med bläck och 

har ändringar med annat bläck samt strykningar med färgpennor.  

Den tidigare opublicerade artikeln skrevs ursprungligen som ett brev till 

häradshövding Erik Lidforss. Brevet avsändes aldrig och Sg omarbetade texten till en 

artikel genom att lägga till en ny överrubrik, »Öppen Skrifvelse», och genom att stryka 

brevets inledning och avslutning med blå penna; med röd penna strök han också brevets 

datering och underskrift. I SV har texten även den strukna texten etablerats inom 

hakparenteser. Se textvolymen ss. 416, 348. 
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Begreppet Ranft.  

Artikeln är odaterad. Texten är i SV etablerad med första upplagan i Dagens Nyheter 

den 23 december 1908 som bastext. Originalmanuskriptet har inte återfunnits.  

Tidningens redaktionella huvudrubrik var »Äfven Strindberg till attack mot Ranft. / 

Angriper skarpt de många teatrarnas direktör som teaterledare. / – Hvad den angripne 

svarar». I ingressen meddelas:  

 Gårdagen var en kritisk dag af första ordningen för de många teatrarnas direktör: först 

hofkapellets om julfridsstämning föga vittnande skrifvelse och så nedanstående angrepp 

af August Strindberg, som på sitt kända sätt drar i härnad icke mot Operachefen, utan mot 

Svenska teaterns direktör. Då skrifvelsen härrör från en författare af Strindbergs rang, har 

Dagens Nyheter ej velat vägra plats för densamma, ehuru vi reservera oss beträffande de 

hetsiga utfallen, hvilka direktör Ranft för resten själf blir i tillfälle att här nedan parera. 

Strindbergs skrifvelse, som har gifvits rubriken ’Begreppet Ranft’, lyder: 

Direkt efter Sgs artikel följer i DN »Ranfts replik» samt en kort redaktionell kommentar 

(se textvolymen ss. 349 ff., 424).  

Ett utkast med samma rubrik, »Begreppet Ranft.», har bevarats (SgNM E7 I:3; 1 blad 

kvarto, Lessebo Post) och återges i textvolymen som bild nr 42. 

Texten har ej tidigare tryckts om. 
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Om Elevspektakel. 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med det bevarade originalmanuskriptet 

om bastext och ett bevarat korrektur till Öppna Brev med Sgs egenhändiga ändringar 

som komplementtext (SgKB 78/95; ss. 63–64; korrekturet beskrivs ovan s. 117 ff.).  

MS består av två blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–2 (SgNM 13:6,1). Texten i MS 

är skriven med bläck på bladens ena sida. På p. 1 har någon (troligen ej Sg) skrivit in 

romerska siffran »IIII» med blyerts i övre vänstra hörnet, vilket visar att MS antagligen 

har levererats till förläggaren tillsammans med tre manuskript till Macbeth i december 

1908 (se ovan s. 95; jfr ovan ss. 79 f., 103). 

Den under Sgs livstid ej publicerade artikeln skrevs den 23 december 1908 eller 

något senare som svar på Ranfts genmäle i DN detta datum (se ovan s. 163). MS 

levererades tydligen till förläggaren Karl Börjesson i slutet av 1908, antagligen för att 

införas i den fjärde teaterbroschyren Macbeth. Dock kom denna broschyr att uteslutande 

ägnas Shakespeares verk varför två uppsatser, »Om Elevspektakel» och »Goethes 

Faust», utgick (se »Tillkomst och mottagande» s. 353 ff.). Båda uppsatserna 

aktualiserades under 1909 för införande i den femte broschyren Öppna Brev. De sattes 

upp för tryckning, men »Om Elevspektakel» ströks av Sg i det bevarade första 

korrekturet i september 1909. Anledningen till att Sg begärde att uppsatsen skulle utgå 

torde ha varit att polemiken mot Ranft var överspelad sedan de bägge försonats i 

samband med Sgs 60-årsdag (se »Tillkomst och mottagande» ss. 353, 366).  

Sg har gjort en rättelse i korrekturet, s. 63 (SV 429:25): Johanneson ä t Johannison. 

SV accepterar korrigeringen (e till i) men stavar namnet korrekt (med två s): 

Johannisson.  

Texten har tidigare tryckts i SOS II, s. 219 f. 

Ändringar i korrekturet som införts i Samlade Verk 

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

 

429:  7 Men jag har sett / Men jag sett 
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Ändringar i korrekturet som ej införts i Samlade Verk 

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

 

429:11 snart derpå stora / snart derpå voro de stora 

429:12 menskor / menniskor 
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»Ranft.» 
En Studie. 

Studien är daterad av Sg den 23 december 1908. Texten i SV är etablerad med det 

bevarade originalmanuskriptet som bastext (SgNM E7 I:4–5). Texten är tidigare 

opublicerad. 

MS består av 12 blad kvarto (Lessebo Post). Texten är skriven med bläck på bladens 

ena sida. Sg har gjort ändringar med anilinpenna och blyerts, samt markeringar med 

färgpennor. Bladen ligger i ett omslag (1 ark folio; Manilla) med rubriken »Ranft. / En 

Studie.» med bläck (en struken underrubrik lyder: »En Rättsmedicinsk Studie»). MS 

består av följande tre delar: 

* Ett (titel)blad med rubriken »’Ranft.’ / En Studie / af / August Strindberg.» och en 

ingress, daterat den 23 december 1908.  

* Fem blad, pag. a1–a4 (»a» genomgående med blå penna), samt en opaginerad 

inskjutning till p. a2. Sg har gjort ändringar med anilinpenna och skrivit två 

inskjutningstecken med röd penna. På p. a1 finns rubriken »Sju år hos Ranft / Eller / En 

modern arbetsgifvare.». På p. a3 finns rubriken »Historien om en Vexel.» (därunder, 

struket med bläck: »eller / Råd till unga Författare»). På p. a4 finns dateringen 

den 23 december 1908.  

* Sex blad, pag. b1–b6 (»b» genomgående med blå penna). På p. b1 finns rubriken 

»Ranft såsom Sådan:». Sg har gjort ändringar med blyerts och anilinpenna. 

Sg sände den 29 december 1908 »’Ranft.’ En Studie» till Börjesson för ett utlåtande 

om texten kunde tryckas som broschyr. Förläggaren avrådde och Sg följde rådet (se 

»Tillkomst och mottagande» s. 351 ff.). Antagligen beledsagades manuskriptet av några 

andra dokument. På p. a4 (SV 435:21) hänvisar Sg till en bilaga, »Se bil.», vilken inte 

säkert har identifierats, men som bör ha bestått av affärshandlingar m.m. (delar av 

materialet torde förvaras i SgNM E7 och Ep S53).  



 

Nio polemiska artiklar riktade mot August Falck 

november 1910–augusti 1911 
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Samtliga av Strindbergs nio polemiska artiklar riktade mot August Falck publicerades i 

Afton-Tidningen (AT), Stockholm. Fyra artiklar vars originalmanuskript har bevarats 

har etablerats med dessa som bastext och med den första upplagan i AT som 

komplementtext. De fem övriga artiklarna har etablerats med första upplagan som 

bastext. För en av dessa artiklar, »Intima Teaterns affärer», har MS kommit till 

utgivarens kännedom först efter textvolymens tryckning (1999). 

I två av artiklarna, »Den Refuserades Teater. (En kulturbild)» och »Intimiteter. (Från 

Intima Teatern)», har texten i MS ändrats, sannolikt av redaktören Valfrid Spångberg 

(se ingressen i textvolymen s. 440 ff.). Ändringarna, som delvis är av censurkaraktär, 

slår igenom i första upplagan i AT, men avvisas i SV. 

Tillkomsthistorien för samtliga artiklar behandlas översiktligt i »Tillkomst och 

mottagande» s. 305 ff. 

Samtliga artiklar har tidigare tryckts om i Samlade Skrifter del 53, Tal till svenska 

nationen samt andra tidningsartiklar 1910–1912, tr. 1919, ss. 341–365. 
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Intima Teatern. 
(Några beriktiganden.) 

Artikeln är daterad av Sg den 7 november 1910 (p. 5; SV s. 445). Texten i SV är 

etablerad med det bevarade originalmanuskriptet som bastext och med första upplagan i 

Afton-Tidningen den 7 november 1910 som komplementtext.  

MS består av 5 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–5 (SgKB 99/18pf). Bladen är vikta 

två gånger. MS är välbevarat men har lagningar med tejp på flera blad. Texten i MS är 

skriven med bläck på bladens ena sida. 

MS har fungerat som tryckmanuskript, vilket framgår av sättaranteckningar med 

bläck på övre delen av p. 1. Sättaren har även strukit parentesen kring underrubriken, 

vilket slår igenom i U 1.  

MS saknar genomgående citattecken kring dramatitlar, vilket har lagts till i U 1. 

MS använder emellanåt förkortningen »F.» (eller »F») för »Falck», medan U 1 har 

»Falck». SV följer genomgående MS i båda dessa fall; de registreras ej. Övriga 

skillnader mellan MS och U 1 förtecknas nedan. 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

443:  2 (Några berigtiganden.) / Några beriktiganden. 

443:  5 Drömspelet,* [fotnot:] * Drömspelet [– – –] grundade Intima Teatern. / 

»Drömspelet»*, [fotnot saknas] 

443:17 ensam, ändrades / ensam ändrades 

443:20 10 % / 10 procent 

443:25 ta bort min / ta bart min 

444:16 hyra, 4,500 Kr. / hyra, omkring 4,500 kr. 

444:21 20,000 Kronor berättas / 20,000 kronor, berättas 

444:28 o.fl. / och flera 

444:30 landsorten »för [– – –] pengar» i stället / landsorten, »för [– – –] pengar», i 

stället 



– TK 64 – 

 171 

444:32 förbindelser så / förbindelser, så 

444:33 aftalet om hans rätt / avtalet om – hans rätt 
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Intima Teaterns affärer. 

Artikeln är daterad av Sg den 8 november 1910 (p. 2; SV s. 446). Texten i SV är 

etablerad med första upplagan i Afton-Tidningen den 8 november 1910 som bastext. 

Sgs artikel följs i samma spalt av en artikel med rubriken »Hr Falcks förklaring», i 

vilken August Falck intervjuas om Sgs artikel i AT dagen före. 

Originalmanuskriptet till artikeln har kommit till utgivarens kännedom först efter 

textvolymens tryckning (1999). 

MS består av 2 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–2 (SgA 14). Texten i MS är 

skriven med bläck på bladens ena sida. MS är vikt två gånger.  

MS torde ha fungerat som tryckmanuskript, att döma av fläckar som sannolikt härrör 

från sättningsprocessen och en sättaranteckning med blyerts överst på p. 1. MS har 

rubriken »Varning!», vilket kan betyda att »Intima Teaterns affärer» är en redaktionell 

rubrik, ej Sgs. Skillnaderna mellan texten i MS och i U 1 är i övrigt minimala.  

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

446:  1 Intima Teaterns affärer. / –– / Varning! // Varning! 

446:  6 hyra, 4,500 kronor, av / hyra 4,500 Kronor af 

446:14 8 nov. / 8e nov. 
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S.L. 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med första upplagan i Afton-Tidningen 

den 12 november 1910 som bastext. Originalmanuskriptet har inte återfunnits.  
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Den Refuserades Teater. 
(En kulturbild) 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med det bevarade originalmanuskriptet 

som bastext och första upplagan i Afton-Tidningen den 9 december 1910 som 

komplementtext (rubriken har där stavningen »Den Refyserades Teater. 

(En kulturbild.)»).  

MS består av 9 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–9 (SgNM E4:3a; pp. 2–8 

förvarades tidigare i SgNM 13). Texten i MS är skriven med bläck på bladens ena sida. 

Artikelns huvudrubrik har i MS ändrats från »Renässans-Mannen.» till »Den 

Refuserades Teater.»  

MS har fungerat som tryckmanuskript, vilket framgår bl.a. av fläckar som sannolikt 

härrör från sättningsprocessen och en ändring av censurkaraktär på p. 5, vilken slår 

igenom i U 1 (men avvisas i SV): »märkte jag svindlaren, som» vilket med blyerts av 

(sannolikt) annan hand ändrats till »märkte jag att han» (SV 450:28). 

MS stavar genomgående »refusera» etc., medan U 1 föredrar stavning med y 

(»refysera» etc). Samma sak gäller ordet »sujetter» som i U 1 blir »syjetter». MS saknar 

genomgående citattecken kring dramatitlar, vilket har lagts till i U 1. SV följer 

genomgående MS i dessa fall. Övriga skillnader mellan MS och U 1 förtecknas nedan. 

 

Tillkomsten av artikeln har dokumenterats via ett bevarat läskpapper i mindre format 

som varit i Sgs ägo. Läskpapperet har givits som gåva från Fanny Falkner till Erik 

Vendelfelt i slutet av 1950-talet, och därefter från dennes änka Barbro Vendelfelt till 

Strindbergssällskapets mångåriga medlemssekreterare Carl Olof Johansson i mitten av 

1990-talet. Johansson sände utgivaren en kopia av läskpapperet efter att ha dechiffrerat 

några spegelvända rader som kunde kopplas samman med artikeln den 9 december 1910 

(brev från C.O. Johansson till utgivaren 27/11 2008). På nedre delen av läskpapperet 

kan läsas: »från både Bantorget och Birgerjarlsgatan!» (jfr SV s. 452 rad 18). 

Ytterligare en del av en struken mening kan läsas på läskpapperet, vilken motsvarar den 

ofullbordade och strukna sista meningen i MS (p. 9): »Om hans [oläsligt struket] 

förtjenster som teatermenniska har jag yttrat mig i mina teaterbrochyrer och» (jfr SV 

s. 453 rad 11). 



– TK 64 – 

 175 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

451:  7 o.s.v., o.s.v. / o.s.v. o.s.v. 

451:10 till och med / till ock med 

452:19 August Strindberg. [kursiveras i SV] / [saknas] 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

449:  4 Sorgespel / Sorgspel 

449:10 Blanchs teater, National / Blanchs teater National 

450:  2 mistat / mist 

450:  8 någonting bara skulder / någonting, bara skulder 

450:21 löner ansåg / löner, ansåg 

450:28 märkte jag svindlaren, som / märkte jag att han 

450:35 12,000 Kronor / 12,000 kronor per månad 

451:  2 en månad. [nytt stycke] På tredje / en månad. På tredje 

451:16 ända till att / ända tills att 

451:28 fordran 40,000 kronor / fordran, 40,000 kronor 

451:32 så har jag / då har jag 

452:  8 Himmelrikets Nycklar, o.fl. / »Himmelrikets nycklar» och flera. 

452:16 förställningskonsten / föreställningskonsten 



– TK 64 – 

 176 

Intimiteter. 
(Från Intima Teatern) 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med det bevarade originalmanuskriptet 

som bastext och första upplagan i Afton-Tidningen den 10 december 1910 som 

komplementtext.  

MS består av 6 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–6 (SgNM E4:3b). Texten i MS är 

skriven med bläck på bladens ena sida.  

MS har fungerat som tryckmanuskript, vilket framgår bl.a. av redaktionella 

ändringar, bl.a. av censurkaraktär, med blyerts eller anilinpenna (pp. 2–5), sannolikt av 

tidningens redaktör Valfrid Spångberg (de förtecknas nedan). Ändringarna slår igenom i 

U 1, men avvisas i SV (jfr ingressen i textvolymen s. 441).  

MS saknar genomgående citattecken kring dramatitlar, vilket har lagts till i U 1. 

SV följer genomgående MS i dessa fall. Övriga skillnader mellan MS och U 1 

förtecknas nedan. 

Utgivarens egna ändringar 

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

 

453:  7 1890 till – 1899. / 1890 till – 1999. / 1890 till – 1999. 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

454:  8 Ranft hade köpt / När Ranft köpt  

454:12 ännu på vilken! / ännu! på hvilken! 

455:28 August Strindberg. [kursiveras i SV] / [saknas] 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

453:  3 nämnde jag att / nämnde jag, att 

453:  4 7 år 1892–99 under / 7 år, 1892–99, under  

453:  9 fyra år 1901–1905 så / fyra år, 1901–1905, så 

453:14 i mitt lif; och / i mitt liv, och 

453:18  egenskaper som grundare och svindlare / egenskaper som grundare 

453:22 att gifva / att ge 

453:30 rättigheter. [nytt stycke] När Selander / rättigheter. När Selander 

454:  4 Svarta Handsken så / »Svarta Handsken», så 

454:12 hvilken!) [nytt stycke] Efter att / vilken!) Efter att 

454:17  en gengångare från Svarta Fanor, kallad / Vampyren, / hvilken // 

en gengångare från Svarta Fanor, vilken 

454:24 refyserat) då / refyserat), då 

454:35 Men detta / nidingsdåd / lyckades // Men detta nidingsdåd lyckades 

455:  3 Furnissörer och diskontörer af källarvexlar! / Furnissörer och diskontörer! 

455:  7 Detta att / Detta, att 

455:16 magt, och det der / makt och det där 

455:17 gesäll som / gesäll, som 

455:20 berätta. [nytt stycke] Skulle jag / berätta. Skulle jag 

455:23 dikta; men / dikta, men 

455:24 spelad och / spelad, och  

455:27 ehuruväl … han / ehuruväl – han 
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Ändringar av annan hand i originalmanuskriptet 

Följande ändringar har gjorts i MS med blyerts eller anilinpenna, sannolikt av redaktör 

Valfrid Spångberg (jfr ovan s. 176).  

Sid- och radhänvisningar ges till SV och till pagina i MS.  

 

453:18 / 2 e »egenskaper som grundare»: och svindlare str 

454:17 / 3 e »gengångare från Svarta Fanor,»: kallad / Vampyren str 

454:35 / 4 e »Men»: detta / nidingsdåd / lyckades ä t detta nidingsdåd lyckades 

455:  3 / 5 e »Furnissörer och diskontörer»: af källarvexlar str 
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Vid avskedet. 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med första upplagan i Afton-Tidningen 

den 12 december 1910 som bastext. Originalmanuskriptet har inte återfunnits.  
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Efterspelet. 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med första upplagan i Afton-Tidningen 

den 19 december 1910 som bastext. Originalmanuskriptet har inte återfunnits.  
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Intima Teatern 

Artikeln är odaterad. Texten i SV är etablerad med det bevarade originalmanuskriptet 

som bastext och första upplagan i Afton-Tidningen den 7 januari 1911 som 

komplementtext.  

MS består av 3 blad kvarto (Lessebo Post), pag. 1–3 (SgNM E6,1). Bladen är vikta 

en gång. Texten i MS är skriven med bläck på bladens ena sida.  

MS har fungerat som tryckmanuskript, vilket framgår bl.a. av sättaranteckningar med 

blyerts på p. 1 och p. 3 (bl.a. tillägg av Sgs namn). 

Ändring i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

461:  3 men affischer voro / men voro 

461:20 August Strindberg. / [saknas] 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

460:  5 400 kronor / 400 kr 

460:10 in alles / inalles 

460:14 Behållning / Ren behållning 

460:14 6000 Kronor / 6,000 kr. 

460:15 likafullt / lika fullt  

460:24 hvarken på / vare sig på 

460:28 ske företogos / ske, företogos  

461:  9 distinktionskorperal / distinktionskorpral 

461:17 Gref Turegatan 1 / Grevgatan 1 

461:19 F., W. och Ci / F.W. & C:i [SV: »F., W. & C:i»] 
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Beriktigande. 

Artikeln är daterad 2 augusti 1911 (SV s. 462). Texten i SV är etablerad med första 

upplagan i Afton-Tidningen den 3 augusti 1911 som bastext. Originalmanuskriptet har 

inte återfunnits.  

Artikeln infördes först i kvällsupplagan av AT 2 augusti 1911, samt dagen efter i 

tidningens huvudupplaga. De två tryckningarna har gjorts från samma trycksats och 

texterna är följaktligen identiska. 



 

STRINDBERGSTEXTER  

SOM ÅTERGES I AVSNITTET  

»TILLKOMST OCH MOTTAGANDE» 
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Två kortare notiser av Sg med anknytning till teaterbroschyrerna och/eller kontakter 

med Intima Teatern citeras utan normaliserad stavning i textvolymens kommentar, 

i avsnittet »Tillkomst och mottagande».  

Till. red. af Dagens Nyheter. 

Notis i Dagens Nyheter den 29 september 1909, under den redaktionella rubriken »Aug. 

Strindberg och Intima teatern». Inget manuskript är känt.  

Texten återges i SV efter första upplagan i tidningen. (SV s. 297.) 

Intima Teatern. 

Notis i Afton-Tidningen den 29 december 1910. Texten citeras i SV efter Brev 19, 

s. 224. (SV s. 312.) 

Som tryckmanuskript till notisen har ett brevkort till Valfrid Spångberg, poststämplat 

den 29 december 1910, använts (KB, Ep S53). Jfr Björn Meidal, Brev 19, s. 224 not 4. 



 



 

ERRATA 
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Förteckning över errata 

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

 

       första tryckningen skall ändras till 

193:  1 Ur några Förord  Ur Några Förord 

200:21 sin ungdomsideal sina ungdomsideal 

321:37 1924 hade 11 uppl. tryckts 1917 hade 5 uppl. tryckts 

359:13 ett bevarat två bevarade 

359:36 Den äldsta texten, uppsatsen 

»Ur några Förord till Historiska 

Dramerna», hade första gången 

publicerats i Scherings 

översättning i Berliner Tageblatts 

litterära bilaga den 3 december 

1903 och på svenska i en 

återöversättning från tyskan i 

Svenska Dagbladet 

den 7 december samma år 

Den äldsta texten, uppsatsen 

»Ur Några Förord till Historiska 

Dramerna» hade tidigare publicerats 

i Scherings översättning både i 

Königin Christine. Mit dem 

schwedisch noch nicht veröffent-

lichten Essay Strindbergs über seine 

schwedisch-historischen Dramen, 

August Strindbergs Schriften. 

Deutsche Gesamtausgabe [– – –] 

Abteilung I, Band 8 (1903), och i 

Berliner Tageblatts litterära bilaga 

den 3 december 1903 och därefter på 

svenska i en återöversättning från 

tyskan i Svenska Dagbladet 

den 7 december samma år 

365:23 döm då af döm då om 

366:  3 Ur några Förord Ur Några Förord 

367:  9 Ur några Förord Ur Några Förord 

370:  6 så att på ett par lämpliga ställen så att på lämpliga ställen 

380:  8 s. 55.) s. 55). 

409:  1 »Drömspelet: En stående 

Dekoration» 

»Drömspelet: En stående 

Dekoration»  
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478:11 att teatern redan öppnat att teatern redan öppnat; 

Hebbelteaterns skapare Richard 

Vallentin omnämns upprepade 

gånger i Strindbergs brev (och i 

manuskriptet till Memorandum, där 

namnet sedan strukits); Vallentin 

ville 1905–06 engagera Harriet Bosse 

som skådespelerska  

493:19 Schopenhauer (1766–1860) Schopenhauer (1788–1860) 

498:16 En domare av mina vänner och 

även teatervän etc.  syftar 

troligen på Otto Borchsenius 

(1844–1925), dansk författare och 

kritiker, från 1905 censor vid Det 

Kongelige Teater; i ett teaterbrev 

till Nordisk Teater- o. Musikrevy 

(återgivet även i Ridå, nr 13–14, 

1908, s. 77 f.) berömde 

Borchsenius Intima Teaterns 

uppsättningar av Paria och Bandet, 

samt refererade ett besök hos 

Strindberg i dennes hem på 

Karlavägen 40 (jfr Borchsenius 

positiva uttalande om teatern i 

SvD 19/2 1908) 

En domare av mina vänner och 

även teatervän etc.  syftar 

troligen på Birger Mörner (1876–

1930), författare och konsulat-

tjänsteman; vid den tid då Strindberg 

avslutat broschyren Hamlet och sänt 

manuskriptet till förläggaren Karl 

Börjesson, skrev han i ett odaterat 

brev till August Falck (ca 11/11 

1908; Brev 17, s. 171): »Birger 

Mörner blef hänryckt i Intima T. 

Spelet märktes icke, emedan det var 

ärligt och flärdfritt!»; eller möjligen 

på Otto Borchsenius (1844–1925), 

dansk författare och kritiker; i ett 

teaterbrev till Nordisk Teater- o. 

Musikrevy (återgivet Ridå, nr 13–14, 

1908) berömde Borchsenius Intima 

Teaterns uppsättningar av Paria och 

Bandet, samt refererade ett besök hos 

Strindberg i dennes hem på 

Karlavägen 40 (jfr Borchsenius 

positiva uttalande om teatern i SvD 
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19/2 1908) 

506:11 Saml. Verk 4, s. 404–418) Saml. Verk 4, ss. 404–418) 

507:  2 Johan Personne John Personne 

507:37 i hellenismens Grekland i Grekland från 400-talet f.Kr. 

535:37 Franciskanermunkarne 

franciskanorden var en av de 

fönämsta s.k. tiggarordnarna; 

stiftad av spanjoren Dominicus 

och stadfäst 1216 

Franciskanermunkarne 

franciskanorden var en av de 

fönämsta s.k. tiggarordnarna; stiftad 

av den helige Franciscus och stadfäst 

1223 

550:35 Jean-Jacques Rousseau  

(1670–1741) 

Jean-Jacques Rousseau (1712–78) 

558:25 Är det tragiskt! Det är tragiskt! 



 



 

DOKUMENT 
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