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Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

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

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

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 67, En blå bok III–IV, som 

innehåller En blå bok. Avdelning III, En extra blå bok och Register till En blå bok. 

Textvolymen, som utkom 2000, redigerades av Gunnar Ollén. Den textkritiska 

kommentaren utarbetades av Ollén i samband med redigeringen av textvolymen. 

Den har granskats och färdigredigerats av Ilaria Tedde vid redaktionen för Samlade 

Verk under 2015. 

 

Redovisningen av urvalet av Strindbergs manuskriptändringar innehåller semantiskt 

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

Ändringar, som har bedömts huvudsakligen ha rättelsekaraktär och sådana där läsarten 

är osäker, har icke medtagits. 

Förkortningar 

BB I–BB IV  En blå bok I–IV (dvs. En blå bok, En ny blå bok, 

En blå bok. Avdelning III och En extra blå bok) 

 

Ä 1–Ä 6 Strindbergs ändringar i sex tryckta exemplar 

av En blå bok. Avdelning III 



  

 



  

EN BLÅ BOK  

AVDELNING III 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av En blå bok. Avdelning III (BB III) är Strindbergs 

bevarade originalmanuskript; som komplementtext fungerar den första tryckta upplagan 

(U 1). Dessutom har hänsyn tagits till Strindbergs ändringar i de tryckta exemplaren 

Ä 1–Ä 6 och en fråga ställd av Sg (se nedan nr 8). 

 

Versaler inuti uppsatsrubriker har, till skillnad mot i U 1, genomgående etablerats i 

SV. Däremot har U 1:s praxis med endast versaler i uppsatsernas inledningsrader icke 

återgivits. Indrag görs icke i raden närmast under uppsatsrubrik, heller icke efter 

blankrad eller avsnittskiljande asterisk(er). 

Ifråga om nytt stycke, som i manuskriptet ofta endast markeras genom icke fullt 

utfyllande text i föregående rad, följs i flertalet fall U 1. 

I de språkjämförande ordlistorna ss. 1423–1428 har interpunktionen normaliserats. 

När samma ändring återkommer i en förteckning anges detta vid första textstället 

med anvisning inom hakparentes. 

Manuskript samt ändringar i tryckta exemplar och avdrag 

1. Originalmanuskriptet (MS) med titeln »En / Blå Bok. / Supplement III.» innehåller 

92 uppsatser och finns på Kungliga biblioteket i Stockholm (signum SgA: Börjesson 6). 

Det består av texten till ss. 835–1071 i U 1 med undantag av uppsatserna Tillräckliga 

grunden (SV s. 1317) och Kisel blir kol (SV s. 1321), vilka saknas i manuskriptet. 

 

2. Strindbergs ändringar (Ä 1) i ett tryckt exemplar av U 1 (Strindbergsmuseet, 

bok nr 1938). 

 

3. Strindbergs ändringar (Ä 2) på en lös lapp i ett tryckt exemplar av BB I 

sammanbundet med BB II (KB 1965/2). 
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4. Strindbergs ändringar (Ä 3) i två tryckta exemplar av U 1 tillhöriga Karl Börjesson, 

det ena (1) sammanbundet med BB I och BB II, det andra (2) med BB II. Ändringarna 

redovisas av John Landquist i Samlade Skrifter del 48, s. 1138. 

 

5. Strindbergs ändringar (Ä 4) i ett tryckt exemplar av U 1, sammanbundet med BB I 

och BB II (Strindbergsmuseet, bok nr 240). 

 

6. Strindbergs ändringar (Ä 5) i ett avdrag (SgNM 67:1,19, KB) av texten ss. 1039–

1044 (SV ss. 1423–1428). 

 

7. Strindbergs ändring (Ä 6) i ett tryckt exemplar av U 1 (KB, Nylins samling, nr 241). 

 

8. Strindbergs fråga på en tryckt sida 896 (SgKB 78/26) om inte ordet »glömt» 

(SV s. 1288:13–14; bild nr 38) bör stavas med »dt», när det följande ordet, »utplånadt», 

har »dt». »Det ser ju ut som obildning i förra fallet! Hur är det nu? med dt eller t.» 

Upplagor på svenska 

1. Första upplagan (U 1) med titeln »En / Blå Bok / Den Tredje» på omslaget, 

»En / Blå Bok / III» på bokryggen och »EN BLÅ BOK / AFDELNING III» på 

titelbladet (237 s., 14,5 × 21 cm), paginerad 835–1071 i löpande följd med En ny blå 

bok (BB II), trycktes av Bröderna Lagerströms tryckeri i Stockholm och utgavs av 

Björck & Börjessons förlag därstädes under perioden 8–14/10 1908. U 1 korrekturlästes 

med all sannolikhet av Strindberg. 

 

2. En Blå Bok / Den fullständiga utgavs i början av februari 1910 (brev till Börjesson 

26/1, 28/1, 2/2, 18/2 1910) bestående av En blå bok, upplaga 2 jämte Supplementet i 

upplaga 3, BB II och BB III, sammanbundna utan ändringar till en volym på 1071 sidor 

(se brev till Karl Börjesson 5/10 1908). Utgåvan, pris 15:50, annonserades inte i Svensk 

Bokhandelstidning. Titeln förekommer endast på bokryggen. Utgivare Björck & 

Börjessons förlag. 
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Upplagor på andra språk 

Tyska 

1. Emil Scherings översättning till tyska av 105 uppsatser ur BB I (39), BB II (36) och 

BB III (30) utgavs 1910 på Georg Müllers förlag i München/Leipzig med den 

oegentliga titeln Das Buch der Liebe. Ungedrucktes und Gedrucktes aus dem Blaubuch 

(Strindbergs Werke, Abteilung 6, Band 3). Den utkom 1917 i en åttonde upplaga. 

Följande uppsatser valdes ur BB I (sida i Samlade Verk del 65): Det oundvikliga 78, 

Diktarens Självoffring 79, Affabla människor 95, Att krypa för Djuret 97, Nät och 

Snaror 103, Förgängligt och Oförgängligt 104, Temperatur 112, Det opraktiska i Drav-

ätningen 123, Reminiscenser 138, Barn äro Underbarn 139, Dyngherrens Religion 140, 

Den Gudarne vilja förgöra 141, Orimliga problemet 144, Konradsbergstypen 147, 

»Livet vävt av samma tyg som våra drömmar.» 152, »En saga berättad av en dåre.» 153, 

Vitt Slaveri 155, Stackare 156, Var rädd om ditt öga 158, Ett helt liv på en timme 161, 

Lögnväven 164, Mera Lögnväv 165, Lethe 166, Nemesis humana 167, Svarte Balder 

168, En Lidande Gud 169, Hägringar 188, Lek icke med Kärleken 192, Tesla-strömmar 

197, Fjärr-förnimmelser 200, Mera Telepati 201, Händelsers oförklarliga Logik 206, 

Tankesynd, Viljesynd, Önskesynd 207, Livet i Det Fördolda 208, Motsvarigheter 218, 

Två göra icke ett par 220, Poesien och Korrespondensläran 223, Lanz-Liebenfels: Theo-

Zoologie 263, Dubbelgångaren 268. 

Ur BB II valdes (sida i SV 66): Deras Stamfader 784, Häxprocesserna 856, Kvinnan 

lagstiftar! 882, Undine 886, Pandora 942, Karma 946, Magnetberg 961, Lustgården 971, 

Den vackra Ålderdomen och Den Fula 973, Kärlekslycka 975, Sina bästa Känslor 976, 

Sacrosanctus 977, Paradisets Lustgård 978, Fostbrödralag 980, Den mäktiga Kärleken 

982, Göm! Glöm icke! 983, Rollen efteråt 984, Viktig Skillnad 985, Tesla-Strömmar 

987, Larver eller Tillfälliga Materialisationer 988, Farliga Saker 994, Deras Känslor 

995, Kindpusten 998, Kung Lears Hustru 1002, Det Sköna och Det Goda 1011, 

Karaktärsförändringar 1015, Sorgen 1018, Vattnets Symbolik 1021, Karaktärsteckning 

1031, Scen från Helvetet 1036, Juvelskrinet. Eller Hans Bättre Hälft 1038, Mumiekistan 

1040, I Vindskontoret 1041, Bildhuggaren 1043, På Tröskeln. (vid 5 år) 1044, Hemliga 

Lagar 1046. 
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Ur BB III valdes (sida i SV 67): Människokroppens Skönhet och Symbolik 1231, 

Hippolytos 1247, Sömngångare 1254, Kvinnans Vapen 1267, Svart eller Vitt? 1268, Sin 

egen Staty 1269, Vänskap 1270, Der Mensch vernimmt nur was Ihm schmeichelt 1272, 

Gynolatri som Straff-föreställning 1275, Tid och Ålder 1281, Alfons fortsätter 1285, 

Älska, sin tid, hata sin! 1288, Det talade Ordet 1290, Sinnesvillans Frukter 1296, 

Verkligheten är bara Illusioner 1299, Astrala Iakttagelser 1302, Olycklig Kärlek 1311, 

Reflexer 1312, Starkare än Vi. (Plus fort que Nous) 1316, Bakslag 1325, 

Självbedrägerier 1328, Den Egocentriske 1335, Häxor 1343, Pilen i Levern 1352, 

Likställigheten 1387, Det Hemligaste 1399, Goethes Ockultism 1400, Den gifta Demi-

monden 1431, Hans Ideal 1432, Högre Existensformer: Die Toteninsel 1451. 

 

2. Uppsatsen Goethes Ockultism (SV s. 1400) publicerades i Emil Scherings 

översättning, »Goethes Okkultismus», i en starkt förkortad version i Goethe-Kalender 

auf das Jahr 1910, s. 122 ff. (Brev 18, s. 40, not 1). 

 

3. I tidskriften Die Zukunft, 1911, bd 75, s. 424 ff., publicerades ur Das Buch der Liebe: 

Poesie und Korrespondenzlehre (BB I), Undine (BB II), Schönes und hässliches Alter 

(BB II), Teslasche Ströme (BB I), König Lears Frau (BB II) och Hippolytos (BB III). 

 

4. Eftersom så många av uppsatserna i BB III publicerades i Das Buch der Liebe 1910, 

kom utgivandet av BB III i dess helhet, Ein drittes Blaubuch, att dröja ända till 1921 

(Strindbergs Werke, Abteilung 6, Band 7). I en »Erläuterung des Übersetzers» 

(’Kommentar av översättaren’; Ein drittes Blaubuch, Anmerkungen, s. 1312 ff.) redogjorde 

översättaren för orsaken till fördröjningen. 

Till Ein drittes Blaubuch fogades även: 

1. Ein besonderes Blaubuch (En extra Blå bok), kompletterad med uppsatsen Die 

Ahnen der Muttersprache (Modersmålets anor).

2. Ein nachgelassenes Blaubuch (’En efterlämnad Blå bok’) med 19 uppsatser 

avsedda för En blå bok men aldrig tryckta där (se »Tillkomst och mottagande», 

ss. 1597–1632). 

3. Blaubuchartiges aus dem Nachlass (’Efterlämnat av Blå boken-karaktär’), 

11 kortare stycken ur Samlade Otryckta Skrifter, 1919, utvalda av Emil Schering men 
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utan närmare anknytning till de Blå Böckerna, t.ex. »’Ein scharmantes Weib’» 

(»Fula Esther», SOS II:99), »Der Frauenhasser» (»Kvinnohataren», SOS II:151), 

»Das grausame Leben» (»Det grymma livet», SOS II:161) och »Die künftige Religion» 

(»Den kommande religionen», SOS II:253). 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

1232:  4 écorchén / ecorchèn 

1232:10 deltoiden / deltoïden 

1232: 21 Thorvaldsens / Thorwaldsens 

1234:  7 Infinite branch / Infinite branche [= 1234:16] 

1246:18 Thorvaldsens / Torwaldsens [U 1: Thorwaldsens] 

1248:25 Clemenceau / Clémenceau 

1253:  9 Thomas av Aquino / Tomas af Aqvino 

1255:  4 Mattias Corvinus / Mathias [U 1: Matthias] Corvinus 

1260:29 grizzly-björn / Grizzley-björn 

1264:27 knappast, det kan / knappast, den kan 

1268:20 wandelt im Licht / wandelt in Licht 

1280:10 Le Génie / Le Genie 

1304:  7 Jägers / Jægers [= 1304:9 jägerian] 

1313:  7 cake walk / Calke Walk [U 1: Cake-walk] 

1318:15 Thierärzte / Thierärtze 

1322: 8 Erdmann / Erdman 

1324:  9 débaucher / debaucher 

1365:11 Kolbindningszonen / Kolbildningszonen 

1374:  4 [bildtext] Fig. 1 / [ingen bildtext] 

1374:  7 Fig. 2 / [ingen bildtext] 

1375:  4 Fig. 3 / Fig. II. Figures made with heavy powder. 

1375:11 Fig. 4 / Fig. III. Figures made with light powder. 

1384:  6 Lysimachia / Lysimachiæ [U 1: lysimachiæ] 

1391:21 eg. vikt / Eg 

1392:  7 2,51 / 251 

1394:31 Schmerz / Schmertz 

1400:26 Etna / Aetna 

1401:20 sie / Sie 
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1402:13 Geheimerådet / Geheimrådet 

1402:18 Ich (K.) bezweifle / Ich bezweifle 

1402:20 mir wenig / mir (K.) wenig 

1404:24 As2S2 / A2S2 

1407:  7 hvilket är svårt / hvilken är svår 

1409:  9 Willem Barents / Willem Barentz 

1409:10 Novaja Zemlja / Novaja Zembla 

1418:  2 På sidan 421 (o.f.) / På sidan 418 (o.f.) 

1419:  8 Mykerinos / Mycerinus [= BB I: 422] 

1427:23 v’et / f’et 

1433:21 Malmströms Angelica / Malmströms Angelika 

1434:22 Jean-Jacques Rousseau / Jean Jacques Rousseau  

[= 1434:25, 1434:30; 1435:1] 

1434:23 Jean-Baptiste Rousseau / Jean Baptiste Rousseau [= 1434:27, 1434:30] 

1446:31 juste-milieu-nivån / juste miliönivån 



– TK 67 – 

 16 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

1229:  1 EN BLÅ BOK / AFDELNING III // En / Blå Bok. / Supplement III. 

1236:  8 [bildtext] Afrodite, Museo Nazionale, Neapel. / [ingen bildtext] 

1239:27 bli komiskt / bli komisk 

1245:  4 en ny / ett ny 

1246:  1 [bildtext] Rafaels Eva. / [ingen bildtext på svenska] 

1250:10 ungefär / sjelfva 

1255:  1 en hel biografi / en hel – biografi 

1257:22 och hon förlorade / och förlorade hon 

1276:  2 henne. / henne, hennes handtering. 

1276:21 historien / Historia 

1279:11 arbetsbördan / arbetets bördan 

1279:28 Deukalion. / Romarne // [fotnot] Deukalion eller Gleukalion kan per 

metafrasin bli Noach, fastän Noa betyder Ro och Hvila. Ty Gleukos 

betyder Vin och Kaléo bjuda. Gleukalios = Vinbjudare, med afseende på 

Noaks vinodling. [???] / Romarne 

1280:10 efterträdes / efterträds 

1282:18 presens / praesens 

1283:  9 hur jag burit / hur burit 

1288:  3 ett vanligt fall / en vanligt fall 

1289:  4 Cordelia / Cornelia [jfr Brev 17, s. 182] 

1293:31 äro mestadels fyllda / äro fyllda 

1294:  5 bland vänner / bland fränder, vänner [»fränder» trol. str. eftersom 

Strindbergs mor dog i lungsot] 

1294:38 medicine / medicinae [= 1389:6] 

1303:27 men med / med med 

1309:21 på en afton / på en aftonen 

1313:11 det sökta / det sökte 

1318:19 fån I äta / fån i äta 
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1342:16 var frisk, blef sjuk / var frisk, blef sjuk, blef sjuk 

1343:10 emedan han lefde i / emedan i 

1343:10 köttet. / Jag // köttet. / För några år sedan utkom på Svenska en liten 

anonym bok kallad Bikt. Författarinnan är Hexa och refererar konstlöst, 

naivt, huru hon »egt» män telepatiskt, utan att ha råkat dem eller talat vid 

dem. / För 200 år sedan hade hon blifvit bränd! / Jag 

1343:29 mig ... / Jag // mig ... / [Jfr: boken Bikt på Ljus Förlag] / Jag 

1347:  7 utelämnar / utlemnar 

1350:  6 incesteri i Manfred / incesteri Manfred 

1356:  8 ett grymt / en grymt 

1360:23 alltunder det krigsråd / alltunder krigsråd 

1360:26 till staden. / till stad. 

1364:13 [bildtext] Masugns-schaktet / [ingen bildtext] 

1365:27 sig dem /dem sig 

1372:16 jag fick / jag sedan fick [annars 2 »sedan»] 

1372:27 ansågos vara / ansågos var 

1374:  5 Balthazar The Magus / Balthazar te Magus 

1382:  5 [bildtext] Hjerna. / [bildtext] Menniska. Får. 

1385:18 Aesculus och äger också 7 ståndare. / Aesculus. 

1385:26 6- eller 7-delade / 6 eller 7-delade 

1385:27 6- eller 7-rummig / 6 eller 7-rummig 

1387:22 då sin kvinna / då med sin qvinna 

1390:  5 nerv- och / nerv och 

1391:21 eg. vikt / Eg 

1391:32 nogare / nogar 

1392:11 40 = 160/4 / 40 160/4 

1392:15 2 × 0,16 = 0,32 som × 100 är / 2 × 0,16 = 32 som är 

1393:  7 och som / om som 

1396:21 ordalag till en / ordalag en 

1397:  3 Vidare: kortets / Vidare kortets 

1398:19 700 kronor / 1000 Kronor 

1399:18 så att det kändes / så att kände 
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1403:17 Berzelius kände ju Faradays lag att lika / 

Berzelius kände Faradays lag att ju att lika 

1404:23 31% S. till 39% S. / 31% S. 39% S. 

1411:28 uppkommen ur grufvan i / uppkommen i 

1418:18 tyckas att lerskiffer / tyckas och lerskiffer 

1421:17 62° / 62 

1427:  4 släkt med Israel / slägt Isræl 

1427:15 Lehem = bröd, är / Lehem är bröd, är 

1442:11 befatta sig / sysselsätta sig [annars 2 »sysselsätt(ning)»] 

1442:32 De både / De båda 

1445:23 kamrater en / kamrater hem en 

1446:21 underklass stiger till / underklass till 

1448:18 talade med / talade vid 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

1232:11 höftmusklarne / höftmusklerna 

1232:12 af alla / af dem alla 

1233:14 qvinnan i sin Sachsiska korg den / kvinnan sin Sachsiska korg, den 

1234:13 för konstnärer! / för konstnärer 

1235:  7 finns / finnes [= 1373:19, 1377:15, 1377:33, 1409:7, 1441:17, 1443:2] 

1238:11 Camayeux / Camayeus 

1239:12 minns / minnes 

1239:25 vara för liten / vara för liten 

1240:13 lägre med / lägre ned 

1240:25 en cirkel på / en vinkel, på 

1242:  1 skön motsättning mot / skön mot 

1242:32 öfvervinnelsen, fördragsamheten, försakelsen. / öfvervinnelsen. 

1243:  2 groddammen / groddammarne 

1243:29 mesenterialblod / mensenterialblod 

1245:  1 Ögonens Lemniskat / [ingen bildtext] 

1245:13 de finsinnades / de frisinnades 

1245:15 sidorna XCIX / sidorna XCIV 

1246:  6 ormlinje; knäpannan för hvass, foten / ormlinje; foten 

1246:12 Sistinska / Sixtinska 

1247:  8 besluter / beslutar 

1247:28 fruktan bli / fruktan att bli 

1249:  6 reda i / reda ut 

1249:  8 hufvet / hufvudet [= 1310:13, 1344:2] 

1249:10 tale mörkt / tale mørkt  

1251:16 luften ini / luften inuti 

1252:  2 kallas det tö / kallas det tö- 

1253:  5 är ren katolik / är en katolik 

1254:28 ersätter religion / ersätter religionen 
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1255:  9 rigtig åsigt / viktig åsikt 

1255:22 icke hur / icke huru 

1255:35 kan Du inte / kan du icke 

1257:31 liktydigt med att / liktydigt att 

1261:10 mig ensam hvem / mig hvem 

1262:14 kände intet / kände icke 

1263:31 vidder / vidden 

1264:30 kanske också förnimmer / kanske förnimmer 

1264:32 nästan vara / nästan att vara 

1265:32 osjelfständigt / själfständigt 

1265:36 inbyggdt / ombyggt 

1267:13 omotståndlig / oemotståndlig 

1268:  6 ljust? Nej, Swedenborg / ljust? Swedenborg 

1268:20 ser också ljust. / ser också ljuset. 

1270:33 sinne. / Slutligen // sinne. Slutligen 

1271:  1 utan att ha varit / utan att vara 

1272:34 Lärarens vädjande till mig var ironisk / 

lärarens vädjan till mig var ironisk 

1273:26 betydligt och väsentligt, så / betydligt, så 

1275:26 blef hon till hans / blef hon hans 

1276:  3 rena sig / resa sig 

1278:  2 som slipade stenkolsknappar / som stenkolsknappar 

1278:18 vinter och sommar / vinter som sommar 

1279:22 bryter lagen / bryter mot lagen 

1279:33 Apokalyptikern / apokolyptikern 

1280:13 Tolstoj / Tolstoi 

1280:18 Athen / Athén [= BB I:342] 

1281:22 på nedra botten / på nedre botten 

1281:26 ungdoms skolkamrat / ungdoms-skolkamrat 

1282:15 och tillkommande / och det tillkommande 

1282:15 säger filosofien / säger filosofen 

1283:  7 ostyriskt / ostyrigt 
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1284:31 grått eller hvitt / grått och hvitt 

1286:  7 Indiana / Indiania [= Ä 4] 

1289:19 fel och mina / fel och för mina 

1291:22 den känns / den kännes 

1292:29 förstod att han / förstod hur han 

1294:14 som narra / som narrar 

1296:16 Hvilka höga dygder / Hvilka högre dygder 

1297:22 det vill säga / d.v.s. 

1299:24 fönsterhakar / fönsterkrokar 

1300:23 Shakespeare / Shakspeare 

1302:11 förstärkas när en luftförtunning eger rum. Således, när jag / 

förstärkas när jag 

1302:22 sid. 93 / s. 93 

1303:23 bli fri från / bli kvitt från 

1309:  8 historia om något som / historia som 

1313:13 omottaglig / oemottaglig 

1313:13 ty hon stod / ty han stod [= 1313:14] 

1313:14 stjernverlden / stjärnevärlden 

1314:12 djupare ner / djupare ned 

1319:  6 honing / honung [= 1451:16] 

1319:28 bara 3 Syre / bara syre 

1320:  2 cyanat / cyanet [= Ä 1, Ä 2] 

1324:27 glömt sin / glömt bort sin 

1325:  9 ändå mer / ännu mer 

1326:15 utsvettar vattnet / utsvettas vattnet 

1326:21 hydratvatten / hydravatten 

1326:26 knappast / knappt 

1329:26 förblindelse / förbindelse [= Ä 1, Ä 2] 

1331:  9 ditåt / ditut 

1331:19 honom få / honom att få 

1335:22 sig läsa / sig att läsa 

1335:25 skygga för / skugga för 
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1336:11 af sött / af sitt 

1336:34 om der / om det 

1336:35 varit respekteradt / varit respektabelt 

1337:  4 fordrande af / fordrade af 

1337:18 Kan – du – tänka – Dig / Kan du tänka dig 

1338:37 klockan 5 / kl. 5 

1339:23 tala ut sin / tala om sin 

1340:10 och gaf honom / och hvilka gåfvo honom 

1343:  8 Incubus / Iucubus [= Ä 4] 

1347:10 aflassa / aflossa 

1349:  8 bli den fri / bli fri 

1349:13 man är sjelf / man själf är 

1350:17 och Laune / och lynne 

1354:  6 hat ökat / hat ökats 

1356:11 att blottställa. / att blottställa sig. 

1357:  6 psykisk ataxia / psykisk ataxie 

1358:14 påfliga curian / påfliga curian 

1358:23 så kallade / s.k. 

1362:  9 Annuaire Astronomique / Annuarie Astronomique 

1362:11 lider han / lider den 

1365:  3 som är ju / som ju är 

1368:15 lasciare / lasciate 

1368:22 färgar det blodrödt / färgar blodrödt 

1370:  4 och c b / och a b 

1371:12 (= Magnetiska) / (magnetiska) 

1371:13 (= omagnetiska) / omagnetiska 

1371:26 betyder väl att / betyder att 

1371:28 hon. / Om // hon. Om 

1372:24 kropp. / Och // kropp. Och 

1373:13 att + utströmmande / att när + utströmmar 

1373:14 färgar / färgas 

1375:16 Den lägsta ton / Den högsta ton 
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1376:  5 olikheten i formen uppstår / olikheter i formen uppstå 

1377:21 regn, snö / regn och snö 

1378:  6 ut Hafren / ut att hafren 

1378:  9 secalinus. / Samme // secalinus. Samme 

1378:12 ek. / Han // ek. Han 

1379:31 Hjertat för Lefverns / hjärtat lefverns 

1380:32 lungorna bli / lungorna blir 

1381:13 blodkärl (kapillärer mest) / blodkärl, kapillärer mest, 

1381:16 bloden / blodet 

1384:  6 Jussieu / Yussieu [= Ä 1, Ä 3] 

1384:12 rotskifva / rotskifvor 

1387:33 genast inträffande / genast inträffade 

1388:21 till exempel / t.ex. [= 1414:10] 

1389:30 öfverensstämmer / öfverensstämma 

1391:18 Nord-Amerika / Nordamerika 

1391:26 eg.v. / eg. vikt [1391:27, 1391:32; 1392:1, 1392:4–8] 

1391:26 mol.v. / mol-vikt / [1391:27; 1392:6–8, 1392:10–11] 

1392:15 II-värdigt / 2-värdigt 

1394:  9 en något / är något 

1394:20 Ärtan är / Ärtan är 

1394:21 Dagen är / Dagen är 

1398:  3 var vorden lite / var lite 

1398:20 var gåfva / var en gåfva 

1398:29 kalla tjuf den / kalla den tjuf 

1400:27 1783 / 1787 

1400:30 dubbelgångare = astralkropp / dubbelgångare i astralkropp 

1401:21 könne. Auch // könne». / »Auch 

1401:28 postade. / Efter // postade. Efter 

1401:33 fenomen (= ett spöke) / fenomen (ett spöke) 

1401:21 entweihen. / entweihen.» 

1401:22 – ’Die Welt / »Die Welt 

1401:24 kränkte.’» / kränkte.» 
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1404:  3 (Nobel-) / (Nobel) 

1405:11 eller skåda sammanhanget / eller sammanhanget 

1405:18 som är Blys / som är blyets 

1405:30 Molekyl 119 (110) / molekyl 110 

1407:22 astronomierna / astronomerna 

1408:11 eller i år /och i år 

1408:27 upp- och nergång / upp- och nedgång 

1409:  1 kl 9 och 5 / kl. 9,5 

1409:  4 han / hon [1409:6, 11] 

1409:  9 först / förut 

1409:13 på Invalidkupolen / från invalidkupolen [= Ä 1, Ä 3] 

1410:17 växlade. / Därför // växlade. Därför 

1415:  2 violett; så kommer ljusblått eller violett, mörkblått / 

violett, mörkblått 

1416:26 hornblende. – / hornblende. 

1416:29 syeniterna. / Om // syeniterna. Om 

1418:10 H. och H / K. och H. 

1418:15 och H.; Sandstenens 24 m. är lika i Kullen och H. och H. Alunskiffer-

Lerskiffer / och H. Alunskiffer-lerskiffer 

1418:19 12 meter / 12 m. 

1419:  3 meters / m:s. 

1420:15 Kl. 7 / Klockan 7 

1423:  6 Mirari / Miraré 

1423:11 Isshukan / Isshùkan 

1423:16 Atsuráe / Atsuràe 

1423:25 Grêle / Grèle [= Ä 1] 

1424:  3 Vestis / Yestis [= Ä 5] 

1424:11 Kaufen / Haufen 

1425:  3 Euggenäs / Eugenäs 

1425:  5 Hos / Hos 

1425:16 Schw / Schu 

1425:22 engl / eng. [2 ggr] 
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1426:  1 Hiáo / Hiào 

1427:  8 förvandta / förvandter 

1427:13 Beith / Beit 

1428:  1 Etzav / Etzäv 

1428:  8 Sasoech / Sasach 

1428:  9 Enggys / Enggys 

1428:17 Keiro / Kopto [= Ä 3] 

1431:  2 – En tokig / En tokig 

1433:14 frågar / frågade 

1434:  5 volgare / vulgare [= Ä 1, Ä 3] 

1435:17 Rafaels / Rafaëls 

1438:  1 aldrin / aldrig [= 1438:3] 

1438:11 han, och börjar racka ner Dig. / På // han. / På 

1439:10 »långa finger» / »långa fingrar» 

1439:13 en brottslig / en brottsling 

1440:18 multiplicerad / multipliceradt 

1440:20 passioner? / passioner! 

1440:20 passioner? / Behöfver // passioner! Behöfver 

1441:  5 kroppar / kroppen 

1441:20 omdömen / omdöme 

1442:28 icke ha / icke hafva 

1443:11 barn dricker / barn druckit 

1444:20 Furste! Men han tjenade icke Denna Verldens Furste, ty / furste», ty 

1447:  6 lönnmördare, fastän / lönnmördare, och fastän 

1447:33 kreeras / krusas 

1449:18 nät / nât [= Ä 1] 

1449:25 förståndet i fängelset. / förståndet. 

1449:33 knappen / knoppen [= Ä 1] 

1450:23 begäret få / begäret att få 

1451:26 qvinna, i kärlek, och / kvinna, och 

1452:  9 och undervisningen skedde / och skedde 
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Strindbergs ändringar i tryckta exemplar och avdrag 
(Ä 1–Ä 6) 

Sid- och radhänvisning ges till SV (inom parentes motsvarande sida i U 1). Först citeras 

den ändrade formen, därefter U 1. 

Ä 1 

Strindbergsmuseets exemplar nr 1938 av BB III innehåller 11 ändringar av Strindberg. 

Bland dem har de tre som avviker från MS och här märkts med x tillförts SV: 

 

  1320:   2  (933) cyanat / cyanet [= Ä 2] 

  1329: 26  (944) förblindelse / förbindelse [= Ä 2] 

x1376:   3  (991) primula / Primula 

  1384:  6 (1000) Jussieu / Yussieu [= Ä 3] 

x1407:  7 (1024) hvilket / hvilken 

  1409:13 (1026) på / från [= Ä 3] 

x1410:29 (1027) harts-elektriciteten, hvilket / harts-elektriciteten hvilket 

[MS: harz-elektriciteten! hvilket] 

  1423:25 (1039) Grêle / Grèle 

  1434:  5 (1050) volgare / vulgare [= Ä 3] 

  1449:18 (1066) nät / nât [feltryck i vissa U 1-exemplar] 

  1449:33 (1067) knappen / knoppen 

Ä 2 

På en lös lapp i KB:s. exemplar 1965/2 har Strindberg gjort två ändringar, båda i 

överensstämmelse med MS: 

 

  1320:  2 (933) cyanat / cyanet [= Ä 1] 

  1329:26 (944) förblindelse / förbindelse [= Ä 1] 
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Ä 3 

Strindberg har gjort fyra ändringar i två tryckta exemplar av BB III, tillhöriga Karl 

Håkansson, det ena (1) sammanbundet med BB I och BB II, det andra (2) med BB II. 

Ändringarna redovisas av John Landquist i Samlade Skrifter del 48, s. 1138. En av 

ändringarna, här märkt med x, avviker från MS och har tillförts SV: 

 

  1384:  6 (1000) [ex. 2] Jussieu / Yussieu [= Ä 1] 

  1409:13 (1026) [ex. 2] på / från [= Ä 1] 

x1428:17 (1044) [ex. 1] Caedo (lat.), Keiro (gr.) / Caedo (lat), Kopto (gr.) 

  1434:  5 (1050) [ex. 2] volgare / vulgare [= Ä 1] 

Ä 4 

Strindbergsmuseets exemplar nr 240 innehåller 2 ändringar, båda i enlighet med MS: 

 

  1286:  7 (894) Indiana / Indiania 

  1343:  8 (959) Incubus / Iucubus 

Ä 5 

En slaktad trycksida, KB, SgNM 67:1,19, innehåller 2 ändringar, av vilka den som 

avviker från MS och här betecknats med x har tillförts SV: 

 

x1423:  2 (1039) Karat (hebr.) [,] Keiro (gr.) / Karat (hebr.) 

  1424:  3 (1039) Rock, Vestis (lat.) / Rock, Yestis (lat.) 
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Ä 6 

Strindbergs tillägg i ett tryckt exemplar i V. Nylins samling, nr 241, på KB har tillförts 

SV: 

 

  1444:26 (1060) omgångar, och så fick han ovett för att han »öfvergifvit» hustru och 

barn. Det är vackert! / Då han // omgångar. / Då han 
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Ändringar i de av Dagens Nyheter 22/1 1909 tryckta 
uppsatserna som icke införts i Samlade Verk 

Först citeras MS, därefter DN. 

 

1605:  6 att taga Goethe / att ta Goethe 

1607:  9 han togs emot / han tas emot 

1607:10 rättvisa, sannfärdighet upphör / rättvisa, sannfärdighet upphöra 

1608:  5 att bedraga / att bedra 

1608:17 person./ Frågar man // person. Frågar man 

1608:19 conduite / konduit 

1612:25 man med upprepade / man upprepade 

1613:  6 Det gifves dock / Det ges dock 

1614:  4 man drages till / man dras till 

1615:16 är en falskmyntare / är falskmyntare 

1615:20 gifva nya släkten / ge nya släkten 

1616:35 bland menniskor / bland menniskorna 

1619:12 skall »dragas» / skall »dras» 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Sidhänvisning ges till Samlade Verk. En tabell över samtliga 94 i BB III ingående 

uppsatsers placering och paginering återfinns nedan s. 34 ff. Där anges också Sgs 

tidigare och slutliga paginering jämte förlagets blyertspaginering på manuskriptens 

baksidor. MS består av titelsida, 275 blad med uppsatstext och 3 blad med slaktade 

tryck (avsedda att illustrera uppsatsen Hjernans Vindlingar, SV s. 1382). Formatet på 

textbladen är ca 18,5 × 22,5 cm och papperssorten Lessebo Bikupa 1905 (SgA: 

Börjesson 6). Som titel anges »En / Blå Bok. / Supplement III.». Två uppsatser saknas i 

MS (jfr ovan s. 9). 

Texten är skriven med mörklila bläck på bladens ena sida. Sidorna är dubbelspaltiga 

och texten inramad med röd färgpenna (jfr dok. nr 67:1). Sg har som framgår av 

tabellen paginerat bladen 1–79 med blå färgpenna och 80–208 med röd. De därefter 

följande, avslutande 66 bladen har paginerats med bläck och en paginering 1–65 ersätter 

den tidigare med röd färgpenna i omkastad ordning gjorda pagineringen 209–289 (se 

tabellen). Omkastningarna av uppsatserna i slutsviten framgår av följande uppställning: 

 

Äldre pag. Slutl. pag. 

209–213 (20–24) Halle- och Hunneberg, Norrsken 

214–215 (31–32a–b) Fröjden att pina 

216–230 (1–16) Valensen, Arsenik, Kristallvinklar, Är det så säkert, 

   Magnetism, Prismat 

231–234 (25–28) Japanska, Kinesiska 

235–241 (46–53) Olika predikare, Hundsvotten 

242–248 (33–39) Demimonden, Hans ideal, Högre analys 

249–252 (62–65) Högre existensformer 

253–255 (40–42) Att binda människor 

256–257 (29–30) Hebreiska 

258–260 (17–19) Petrografi 

261–268 (54–61) Om åsikter 

(lakun 18 sidor) 

287–289 (43–45) Rov för sina passioner 
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Om uteslutningen av de 18 sidorna gjordes i samband med Sgs omarbetning (»Tillkomst 

och mottagande» s. 1529) vet man inte. – Förlaget har på baksidorna med blyerts 

paginerat de 15 första bladen med a–o och de följande med 6–202, med undantag för 

p. 98 där manus saknas till uppsatsen Tillräckliga grunden (SV s. 1317) men paginering 

markerats. I förlagets pagineringsföljd saknas manus till pp. 68 och 69. Uppsatsen Kisel 

blir kol (s. 1321), som också saknar manus, finns inte med i vare sig Strindbergs eller 

förlagets pagineringsföljd, vilket kan tyda på att uppsatsen infogats i efterhand. 

Strindbergs paginering uppvisar en del oregelbundenheter. T.ex. räknas de fyra sidorna 

17a–b och 26a–b endast som två sidor och pagineringen 240 finns på två sidor. 

Förlagets pagineringssvit inleds med bokstäver a–o (15 sidor) och fortsätter med p. 6 i 

stället för p. 16. 

Sg har med blyerts gjort åtskilliga rättelser och tillägg i sitt huvudmanuskript, bl.a. 

s. 1244 »Det är skökan! Vigd eller icke!» och tillägget sist i uppsatsen Kristallvinklar 

och Atomvikter (s. 1406) »Om sinus för vinklarne» etc. Med rött har Sg skrivit ett icke 

utnyttjat inskottstecken (1239:27), med grönt markerat inskjutning av ett tillägg 

(1373:18): »Och det finns [– – –] mjölk.», med blått angivit att den långa passagen 

1408:13–1409:2 egentligen skall vara placerad i sin helhet direkt före teckningen 1408. 

Slutligen gjordes också med blå färgpenna en strykning om Kant och »tinget sjelft» 

(s. 1450), redovisad nedan s. 39 f. bland »Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet». 

 

Att sättningen skedde med MS som förlaga intygas bl.a. av sättaranteckningen »47» 

(1288:28) före »kan qvinnan lita på», dvs. vid övergången från s. 896 i U 1 till s. 897. 

Invid rubriken Hans Ideal (s. 1432) finns en anteckning »1048» som troligen är 

förlagets och anger den sida i U 1, där denna uppsats börjar. 

Strindberg har illustrerat i MS dels med egna teckningar (ss. 1364, 1370, 1408, 

1413 f.; spektrumbilderna s. 1414 färglagda av Sg), dels med urklippta, inklistrade 

bilder (ss. 1245, 1246, 1374, 1375, 1376) dels slutligen med bilder inlagda i efterhand 

som illustration till den inledande uppsatsen om Människokroppens Skönhet och 

Symbolik.  

 

* 
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Av de i »Tillkomst och mottagande» ss. 1599–1623 införda 15 uppsatser som avsetts för 

En blå bok men icke tryckts i denna saknas manuskript till Illusionerna. Manuskripten 

till Att älska och Lögnens Natur förvaras i Svenska Akademiens arkiv, de övriga på 

Kungliga biblioteket. 

Personlighetens klyfning, som ursprungligen avsågs ingå i »Kärlekens Bok» i En ny 

blå bok omfattar 7 blad, Lessebo Bikupa 1905, paginerade med blått 10–16. På blad 

11–15 står dessutom överst t. v. Personlighetens [Klyfning] b)–e). På p. 15 är de nio 

raderna fr o m »ljufva ord» t. o. m. »rosor eller violer.» urklippta och inklistrade överst 

i vänstra spalten, ovanför de tre asterisker som markerar början av det senare skrivna 

inskottet. Detta inleds med orden »Emellertid hade» och avslutas längst ner på samma 

sida med »alldeles gifvet!». P. 16 (siffran ändrad från »15») som klistrats över en tom 

sida innehåller den ursprungliga p. 15 men med de nio raderna urklippta. Den inleds 

under en asterisk med orden »Är det detta» och slutar med »från afgrunden.». 

Alles vergängliche ist nur ein Gleichniss. (Faust.), (1 blad), har en med bläck gjord 

paginering »290», vilken först strukits med rött, därefter med blått (jfr den med blyerts 

överstrukna röda slutsiffran »289» i Sgs äldre paginering i huvudmanuskriptet). 

Pagineringen har av Sg ersatts med »IV.1.», som strukits med blått (liksom en siffra 

»7»). Slutligen har med blått skrivits en kraftig siffra »1.». Papperssorten är Lessebo 

Bikupa 1908 (Så litet vet man har 1906) och formatet ca 18 × 22 cm, vilket sistnämnda 

gäller också om de följande uppsatserna. Paginering och placering redovisas nedan 

s. 34 ff. i tabellform. 

Autolatri (1 blad) är paginerad »IV.2», vilket strukits med blått och ersatts av siffran 

»2.» i blått. 

Medbrottslingar (1 blad) är paginerad »IV.3», vilket strukits med blått och ersatts av 

siffran »5.» i blått. 

Camorra (1 blad) är paginerad »IV.4», vilket strukits med blått och ersatts av siffran 

»6.» i blått. 

Det värsta de veta (2 blad) är paginerad »IV.5.a)» vilket strukits med rött och ersatts 

av »10.» i rött, vilket i sin tur strukits med brunt och ersatts av »11» i brunt. Blad 2 är 

paginerat »IV 5)b.», vilket strukits med brunt och ersatts av siffran »11.» i rött, vilken i 

sin tur med blyerts ändrats till »12». 
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Walter Scott (1 blad) är paginerad »IV.6.», vilket strukits med blått och ersatts av 

siffran »7.» i blått. 

Försoning med Lifvet (3 blad) är paginerad »IV.7.», vilket strukits med rött och 

ersatts av siffran »1.» med rött. T v upptill är med stora bokstäver skrivet med rött 

»Satt». Blad 2 är paginerat »IV.8.», vilket strukits med rött och ersatts av siffran »2.» 

i rött. Blad 3 är paginerat »IV.9.» vilket är struket med rött och ersatt av siffran »3.» 

i rött. 

Att älska (1 blad) är paginerad »IV.9» vilket strukits med rött och bläck och ändrats 

till »10». 

Lögnens Natur (4 blad) är paginerad »IV.11»–»IV.14» med siffrorna »IV» strukna 

med rött. 

Det bristfälliga lifvet (2 blad) är paginerad med röda siffror 179, vilket strukits med 

blyerts och ersatts av »IV.15.», vilket strukits med blått och ersatts av siffran »3.» i 

blått. Blad 2 är paginerat »IV.16.», vilket strukits med blått och ersatts av siffran »4.» 

i blått. 

Så litet vet man (1 blad) är paginerad »IV.[19.]17.», vilket strukits med blått och 

ändrats till siffran »8.» i blått. 

De Skriftlärda (1 blad) är paginerad »IV.18.», vilket är struket med blått och ändrat 

till siffran »9.» i blått. 

Fullkomlig Harmoni (1 blad) är paginerad »IV.19», vilket är struket med blått och 

ändrat till »10.» i blått. 
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Tabell över uppsatsernas paginering och placering 

Längre uppsatsrubriker återges i förkortning. Följande förkortningar används i 

tabellen: 

V = paginering upptill t.v. 

H = paginering upptill t.h. 

B = förlagets paginering på baksidan 

Sp = Sgs nuv. paginering 

Spä = Sgs äldre, vanligen överstrukna paginering (med reservation för oläsbara 

strykningar) 

Fp = förlagets paginering 

U = sida i U 1 

SV = sida i Samlade Verk 

Blå, röd = skrivet med blå eller röd färgpenna 

 

UPPSATS Sp Spä Fp U1 SV 

545  Människokroppens etc. H1-15(blå) H4 7-Ba-o 835 1231 

546  Hippolytos  H16-17a-b(blå)  B6-8 851 1247 

547  Mörkt Tal H18a(blå)  B9 854 1249 

548  Latent Köld etc. H19-21(blå) H18b B10-12 855 1250 

549  »Sök att förbliva Okänd» H22(blå)  B13 858 1253 

550  Sömngångare H23-25-26a-b-27-37 (blå) B24-29-14-23 859 1254 

551  Kvinnans Vapen H38(blå)  B30 873 1267 

552  Svart eller Vitt? H39(blå)  B31 874 1268 

553  Sin egen Staty H40(blå)  B32 875 1269 

554  Vänskap H41-42(blå)  B33-34 876 1270 

555  Der Mensch vernimmt etc. H43-45(blå)  B35-37 878 1272 

556  Gynolatri etc. H46-48(blå)  B38-40 881 1275 

557  Konsten att göra Ont H49-51(blå)  B41-43 884 1277 

558  Går världen baklänges? H52-54(blå)  B44-46 886 1279 

559  Tid och Ålder H55-60(blå)  B47-52 888 1281 

560  Alfons fortsätter H61-64(blå)  B53-56 893 1285 
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UPPSATS Sp Spä Fp U1 SV 

561  Älska, sin tid, hata sin! H65-67(blå)  B57-59 896 1288 

562  Det talade Ordet H68-70(blå)  B60-62 899 1290 

563  Inbillade Sjuke H71-73a-c(blå) H74 B63-67 902 1292 

564  Sinnesvillans Frukter H76-79(blå)  B70-73 906 1296 

565  Verkligheten är bara etc. H80-82(röd)  B74-76 909 1299 

566  Korsdragaren H83(röd)  B77 911 1301 

567  Astrala Iakttagelser H84-93(röd)  B78-87 912 1302 

568  Demaskeringen H94(röd)  B88 921 1310 

569  Olycklig Kärlek H95-96(röd)  B89-90 922 1311 

570  Reflexer H97-99(röd)  B91-93 924 1312 

571  Om Självmord H100-101(röd)  B94-95 926 1314 

572  Scener från Helvetet (Forts.) H102(röd [H103] B96 928 1315 

573  Starkare än Vi etc. H104(röd)  B97 929 1316 

574  Tillräckliga grunden [MS saknas]  [B98] 930 1317 

575  Blåsyrans Filosofi etc. H105-108(röd)  B99-102 931 1318 

576  Kisel blir kol [MS saknas]   935 1321 

577  Imitation eller Inkarnation H109-111-[](röd) B103-105 937 1323 

578  Bakslag H113(röd)  B106 940 1325 

579  Daggbildning H114-116(röd)  B107-109 941 1326 

580  Självbedrägerier H117-119(röd)  B110-112 943 1328 

581  Intelligenta Samtal H120(röd)  B113 945 1330 

582  Naturliga Förklaringar etc. H121-122(röd)  B114-115 946 1331 

583  Försynens Redskap H123-125(röd)  B116-118 948 1333 

584  Den Egocentriske H126-135(röd)-a B119-128 950 1335 

585  En kort Historia etc. H136(röd)  B129 958 1342 

586  Häxor H137-140(röd)  B130-133 959 1343 

587  Latituder H140(röd)  B134 962 1346 

588  Skötes-vännen H141(röd)  B135 963 1347 

589  Lära och Leverne H142-143(röd)  B136-137 964 1348 

590  Att ljuga på sig själv H144-145(röd)  B138-139 966 1350 

591  Pilen i Levern H146  B140 967 1352 
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UPPSATS Sp Spä Fp U1 SV 

592  Utstrukna Poster H147-149(röd)  B141-143   968 1353 

593  Förräderi H150-151(röd)  B144-145   971 1356 

594  Min Värsta Ovän H152-156(röd)  B146-150   972 1357 

595  Trådlös Kallelse H157-158(röd)  B151-152   976 1360 

596  Stjärnparallaxers etc. H159-160(röd)  B153-154   978 1362 

597  Stjärnvacklingar H161(röd)  B155   979 1363 

598  Masugnens Kemi H162-163(röd)  B156-157   980 1364 

599  Att Resa H164-165(röd)  B158-159   982 1366 

600  Icke svära på etc. H166-168(röd)  B160-162   984 1368 

601  Fysik H169(röd)  B163   986 1370 

602  Elektricitet H170-173(röd) H142(röd) B164-167   987 1371 

603  Ton-Blommor H174-176(röd) H135b(röd) B168-170   990 1374 

604  Växternas Transmutationer H177-178(röd)  B171-172   993 1377 

605  Kinesernas Anatomi etc. H179-182(röd) H177 B173-176   995 1379 

606  Hjärnans Vindlingar H183(röd)  B177   998 1382 

607  Kryptogamen Alpviolen H184(röd)  B178 1000 1384 

608  Systemen ramla H185-186(röd)  B179-180 1001 1385 

609  Likställigheten H187-189(röd)  B181-183 1003 1387 

610  Om Nerverna H190-192(röd)  B184-186 1006 1389 

611  Atomvikt och Egentlig vikt H193-195(röd)  B187-189 1008 1391 

612  Lida utan att ångra H196(röd)  B190 1010 1393 

613  Ljudbilder H197-198(röd)  B191-192 1011 1394 

614  Tveeggade Historier H199-202(röd)  B193-196 1013 1396 

615  Det Hemligaste H203-204(röd)  B197-198 1016 1399 

616  Goethes Ockultism H205-208(röd)  B199-202 1017 1400 

617  Valensen som Faktor H1 H216(röd)  1020 1403 

618  Arsenik blir Svavel etc. H2-3 H217-218(röd) 1021 1404 

619  Kristallvinklar etc. H4-5 H219-220(röd) 1022 1405 

620  Är det så säkert? H6-10 H221-223[223]-224(röd) 1024 1407 

621  Magnetism och Elektricitet H11-13 H225-227(röd) 1027 1410 

622  Prismats Fokaldistans etc. H14-16 H228-230(röd) 1030 1413 
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UPPSATS Sp Spä Fp U1 SV 

623  Petrografi H17-19 H258-260(röd) 1033 1416 

624  Halle- och Hunneberg  H20-21 H209-210(röd) 1035 1418 

625  Norrsken H22-24 H211-213(röd) 1036 1420 

626  Japanska Ord H25-26 H231-232(röd) 1039 1423 

627  Kinesiska Ord H27-28 H233-234(röd) 1041 1425 

628  Hebreiska H29-30 H256-257(röd) 1043 1427 

629  Fröjden att pina H31-32a-b H214-215(röd)a-b 1045 1429 

630  Den gifta Demi-monden H33 H242(röd)/32 1047 1431 

631  Hans Ideal H34-36 H243-245(röd) 1048 1432 

632  Högre Analys H37-39 H246-248(röd) 1050 1434 

633  Att binda människor etc. H40-42 H253-255(röd) 1052 1437 

634  Rov för sina Passioner H43-45 H287-289(röd)/49 1054 1439 

635  Olika Predikare H46-48 H235-237(röd) 1056 1441 

636  Hundsfotten H49-53 H238-239[a-b]-241(röd) 1059 1443 

637  Om Åsikter  H54-61 H261-268(röd) 1063 1446 

638  Högre Existensformer etc. H62-65 H249-252(röd) 1069 1451 
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Paginering i fjorton för En blå bok avsedda men där icke 
införda uppsatser 

För nr 2–14 anges först struken paginering i övre högra hörnet, därefter (ändrad) placering 

och ev. placering i DN 22/1 1909. 

 

  1. Personlighetens klyvning  10–15 inskott,16 

  2. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss (290) IV.7  1 DN 1 

  3. Autolatri  IV.2  2 

  4. Medbrottslingar  IV.3  5 DN 2 

  5. Camorra  IV.4  6 DN 3 

  6. Det värsta de veta  IV.5 a,b  11,12 

  7. Walter Scott  IV.6  7 

  8. Försoning med Lifvet  IV.7,8,9  1,2,3 DN 6 

  9. Att älska  IV.9  10 DN 7 

10. Lögnens Natur  IV.11,12,13,14 DN 8 

11. Det bristfälliga Lifvet (179) IV.15,16  3,4 

12. Så litet vet man  IV.17  8 DN 4 

13. De Skriftlärda  IV.18  9 

14. Fullkomlig Harmoni  IV.19  10 DN 5 

[15. Illusionerna     DN 9] 

 

Anmärkning. Angående ändringar med färg, se ovan s. 30 f. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Sid- och radhänvisning ges till SV. 

 

1233: 8 e »pilens»: , eller kanonkulans str 

1233:14 e »sachsiska»: fruktkorg ä t korg 

1236: 2 e »anlete,»: mest en gubbe med skägg str 

1238:14 e »bilda»: ligger ä t finnes 

1239:24 e »hemskt.»: Det är det enda jag minns. str 

1242:38 e »bitas.»: Trogen och vackert, i stora linier, som böljslaget mot stranden 

skall kärleken komma, icke som sqvalpet i groddammen. tillagt 

1243:26 e »mannens»: zoospermer ä t frön 

1259:11 e »ensam;»: mig skiljdes hon icke ifrån ä t 

mannen ville hon icke skiljas ifrån 

1261:30 e »gömde»: amanuensen ä t docenten 

1263:24 e »faktum.»: Lärjungarne ä t Prester och Leviter 

1269:28 e »såg.»: Var det mitt fel? str 

1270:13 e »icke»: se ä t skåda [annars 2 »se»] 

1272:32 e »först»: 50 år senare ä t 40 år senare 

1276:27 e »speldosa,»: som ä t hvilken [annars 2 »som»] 

1292:21 e »Kritiken»: vågade ä t ville 

1328: 6 e »så»: får man veta ä t sprides det ut 

1335: 8 e »sömnens»: heliga ä t välsignade 

1336:34 e »der»: varit ä t funnits [annars 2 »varit»] 

1347:12 e »förhållanden»: får ä t råkar [annars 2 »får»] 

1348:19 e »dricker»: icke omåttligt dock str 

1362:24 e »två»: fästningar på en strand ä t örlogsfartyg 

1365:15 e »= 12»: Här finnas CH = 13, CO = 14, och CN = 15 (eqvivalenter) str 

1388: 7 e »första»: bekantskapen ä t mötet 

1409:18 e »Egypterna»: berättat för ä t försäkrat 

1410:18 e »bevarat»: minnet af tillagt 
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1429:18 e »blef»: han ond derför att hon inte blef ond ä t 

hon ond och då blef han glad 

1435: 2 e »Génève.»: Baronessan ä t Madame 

1437: 8 e »umgänge som»: behandlade mig mycket illa; jag kallade honom 

ibland för korthetens skull min vän ä t kallade sig min vän 

1437: 8 e »Denna»: ami ä t vän 

1439:19 e »han»: upplät ä t utrymde 

1441:27 e »för»: honom ä t den felaktige 

1446:28 e »ju»: Men att de undre förtjena mera deltagande och öfverseende, efter 

som de ha det svårare, det blir en ny synpunkt. Och Kristus visade mest 

medlidande med de små. De friska behöfva ingen läkare! str 

1449:13 e »komministern i»: Rasbo ä t Rösbo 

1449:14 e »Kronofogden i»: Almunge ä t Almsätra 

1450: 5 e »själar»: Kant visade ju eller bevisade att tinget sjelft eller verkliga 

förhållandet är oåtkomligt för Omdömeskraften och Rena förnuftet, och 

att vi endast opererade med uppfattningar, föreställningar eller 

synpunkter, så kallade åsigter. / »Hvi kifvens I då den ene mot den 

andre? Hafva vi icke alle en fader, hafver icke allt en Gud skapat oss?» 

str 
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Förarbeten 

Eftersom delarna i En blå bok I–III skrevs i svit 1907–1908 är de förarbeten som 

registrerades i anslutning till En blå bok I–II givetvis av intresse då liknande motiv 

behandlas i En blå bok III. 

Uppslag från Ockulta Dagboken och korrespondensen påpekas löpande i »Tillkomst 

och mottagande» respektive »Ordförklaringar». 

Efter uppsatsrubrikerna med fetstil hänvisas inom parentes till den sida på vilken 

respektive uppsats börjar i SV. 

Signa avser utkast i samlingen Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket. 

 

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss (SV s. 1605) 

7:3,60,2 under samlingsrubriken Blå Bok. / 4 förtecknas bl.a. 

uppsatsrubriken med tillägget »= Sw.[edenborgs] Korrespondenser». 

Astrala Iakttagelser (1302) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4, bl.a. Hiobs Vänner = Konstiga tröstare. 

9:1,43 under rubriken Hiobs Vänner bl.a. Lippm: D:o [Littmanson: 

Sjelfförgyllaren]. 
9:5,9 [Menskor] Som man får kräkas af. (Lange och Engelbrecht.) 

9:5,36 Förgyllare – Sjelfförgyllare. Λιττμανσον [Littmanson]. 

9:5,39,2 Menniskor som trötta mig att jag måste gå ifrån för att ej svimma eller 

kasta upp: Algot Lange, August Engelbrecht, Martin Hildebrand, O.E. 

Hartleben. 

9:5,41 under rubriken Spökhistorier ur Hvardagslifvet. / Nemesis-Historier bl.a. 

Spökviken och Solkullen. 

9:5,46,1 under rubriken Karakterer och Situationer bl.a. Astralporträtt. 

9:5,46,2 Vännerna besöka honom för att beklaga (hoc est: se efter om han lider 

rigtigt grundligt.) Jobs vänner. 

9:8,6 »’Cato,symbol af det fria beslutet gå ut ur syndens träldom.’ 

(Se: kommentaren till Dantes Inferno Sv: Öfv;)». 

Att ljuga på sig själv (1350) 

7:3,60,2 under rubriken Blå Bok. / 4 bl.a. Den detektive vännen. 
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Autolatri (1606) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4 bl.a. Afgudadyrkare / Reputationer [– – –] 

stulna; afskrämda / Syndikat: ελδ Eldh]. ρυ’ε Ruhe]. 

7:3,60,2 Autoreligion. 

Demaskeringen (1310) 

se ordförklaring till s. 1310 »Han hade» 

Den Egocentriske (1335) 

6:2,3 under rubriken Sagor bl.a. Assistansen [Axel, anställd vid pantbanken]. 

6:2,4 under rubriken Historier bl.a. Upprättelse. / καρλοττε [Charlotte] – 

Kapellmästarn (ακσελ) [Axel]. 

9:3,8 under rubriken Spökhistorier bl.a. ακσελ, ραγν’ιλδ [Axel, Ragnhild]. 

9:5,46,2 ακσελ [Axel] som får lida för sin brors skrifter. 

9:7,52,2 Definition på din vän: Den som alltid försvarar den som gjort Dig orätt; 

druntar sanningar, alltid närgången och obehaglig. 

9:7,63 Dubbelsituation: den ödmjuka [anspelar på Charlotte Strindberg] som 

predikar mot högfärd, bjuder ej sin bror arbetaren på bröllopet emedan han 

är för ringa. När hennes svåger gifte sig med en friherrinna då var det 

ingenting att vara friherrinna; men när hennes dotter blef friherrinna 

[Ragnhild Strindberg, g. Thott], då var det någonting. 

9:7,65 ακσελ [Axel] fann mig för gammal (51 år) att gifta mig [med Harriet 

Bosse]. Men när han straxt derpå gifte sig (60 år) då passade det. Det var 

något annat; »han hade lefvat sedligt till 25 år» (lögn!). 

Den gifta Demi-monden (1431) 

3:21,17 Qvinnohat utkast till drama i 5 akter om Hjalmar Branting och hans fru. När 

han sitter i fängelse är hon, som anhängare av »κευαν» [Keyan = Ellen 

Key], otrogen med en litterär älskare, »Den löjliga älskaren», men rasar, 

stödd av »Qvinnoligan», när Branting senare tar sig en älskarinna. »En 

qvinnas ideal är att få vara hora, men tillhöra den högsta societeten och 

åtnjuta anseende som ’hederlig’ qvinna, som utmärkt mor, maka och så 

vidare». 

6:2,7 under rubriken Nya Sagor bl.a. κειαν Keyan, Ellen Key] utkörd. 
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Der Mensch vernimmt nur was Ihm schmeichelt (1272) 

9:8,20 motivförteckning (bild nr 9) med bl.a. »Der Mensch vernimmt nur was 

Ihm schmeichelt» Faust II, Paralipomena (str). 

Det Hemligaste (1399) 

7:2,35 Sexuela: Det vet jag inte. / Dåliga Rådgifvare. Sund instinkt. 

Det talade Ordet (1290) 

6:2,4 under rubriken Historier: Ordets magt. 

9:8,61 under rubriken B.B. bl.a. Då qvinnan säger nej och menar ja (str); 

blygsel – Inkonseqvens = Det sa’ du då (str). 

En kort Historia, men komplicerad (1342) 

9:5,29 se ordförklaring till s. 1342. 

Fröjden att pina (1429) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4 Die Kunst weh zu thun. 

9:5,46,4 Jobs vänner. 

9:7,65 Han kom och hon pinade honom återigen. [– – –] Hela hennes glädje 

bestod i att förnedra honom; eljes kunde hon icke lefva. 

Försoning med Livet (1612) 

9:5,46,4 Man skall förlåta sina fiender, men icke umgås med dem – Jobs vänner. 

Gynolatri som Straff-föreställning (1275) 

9:5,46,1 under rubriken Karakterer och Situationer bl.a. γυνολατρι’εν 

[Gynolatri’en]. Osynliga måttstocken. 

9:7,52,2 Drachman vid mjölken sjunger om vinet, som en hycklare. 

9:8,20 Den Stora Qvinnan = Drachman / Esther [»Edith»] (str). 

Går världen baklänges? (1279) 

7:1,23 Utvecklingen och dess accaparörer / Återgång. Dekadens. 

9:8,61 under rubriken B.B. Går verlden baklänges? (str) – Kan man tänka nog 

lågt om menskligheten? Det beror på fordringarne och ståndpunkten (str). 

Halle- och Hunneberg (1418) 

7:3,42 och 

15:6,1 jämförelser mellan måtten på Kinnekulle och »Cheops Pyramid». 



– TK 67 – 

 44 

15:6,37 under rubriken Halleberg och Hunneberg. [= Hälften af Kinnekulle] 

jämförelser mellan de tre bergens bergarter och mått, inklusive mått på 

Billingen, Ålleberg och Mösseberg. 

Hans Ideal (1432) 

9:5,9 Karakteren som rol. / Hvem man är. 

9:5,46,5 se »Tillkomst och mottagande» s. 1551. 

9:7,30 Mannens kärlek är hans trängtan att få skapa af qvinnan något skönt och 

godt ut af sig sjelf. Allt det sköna och goda han ser hos henne är endast 

reflexer från honom. 

Hippolytos (1247) 

6:2,4 under rubriken Historier Hippolytos. 

9:1,22 Hippolytos. / Dilemma: Den kyske Hippolytos har försmått Venus och 

hyllar den kyska Diana. Venus hämnas sålunda: Hippolytos’ moder blir 

förälskad i honom. Han afvisar henne; hon hänger [x) af hänga, icke 

hänge] sig af förtviflan, men Hippolytos blir genom ett bref misstänkt att 

ha kränkt henne och förskjutes derför af fadren. Hästarne skena och H. 

blir ihjelslagen. 

Häxor (1343) 

7:1,22 Qvinnorna hexor: Tro på Qvinnan! 

Högre Existensformer: Die Toteninsel (1451) 

9:5,46,6 Det bättre lifvet, på andra sidan döden, vore väl så här: allting var hvad 

det gaf sig ut för: ett ordnadt samhälle skulle vara ordnadt; i klostret 

skulle föras ett heligt lif; i ett kärleksförhållande existerade kärlek och 

icke hat; barn och föräldrar älskade hvarann; vänner voro icke falska mot 

hvarann, o.s.v. 

Illusionerna (1622) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4 Reputationer [– – –] stulna; afskrämda. 

Imitation eller Inkarnation (1323) 

9:5,41 παλμε och πελλε ιανσσον [Palme och Pelle Jansson]. 

Intelligenta Samtal (1330) 

9:7,71 se ordförklaring till s. 1330 »X-berg». 
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Kisel blir kol (1321) 

15:5,15 Har Bor och Aluminium blifvit Kol? Eller Bor blifvit Kisel och Kisel 

Kol? / Hvar kommer eljes Kolet ifrån. 

Konsten att göra Ont (1277) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4 Die Kunst weh zu thun. 

9:8,20 Konsten att göra ondt; Det gör så ondt! 

Korsdragaren (1301) 

9:5,36 se TM s. 1536. 

Kryptogamen Alpviolen (1384) 

Kart. 25 under rubriken Le Cyclame Alpviolen (Cyclamen Europeum.) Naturen 

skizzerar innan den utför. Omöjligheten att finna ett fullkomligt 

botaniskt system. 

Likställigheten (1387) 

9:5,46,4 Tobias. 

Lögnens Natur (1615) 

under rubriken Karakterer och Situationer bl.a.: Det var en gång sant 

men är icke mer. 

Magnetism och Elektricitet (1410) 

Kart. 20 Magnetnålen bild nr 41. 

Medbrottslingar (1607) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4 Vänner eller Medbrottslingar / Slägtingar. 

ινεσ [Inez], οσκαρ [Oscar] / Trohetseden: som menskor fordra af 

hvarann. 

Min Värsta Ovän (1357) 

9:8,20 CDW. 

Människokroppens Skönhet och Symbolik (1231) 

7:1,26 under rubriken Naturvetenskap: Menskokroppens Symbolik. 

7:3,49,1 [omslag] Menskokroppen / Till / BB 3. 

7:3,50 slaktad bild med underskriften: Afrodite och Eros öfvertala Paris och 

Helena. / Marmorrelief från den hellenistiska tiden. I Museo Nazionale. 

Neapel. 
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7:3,51 slaktad bild (ur Amelung. Führer durch die Ant. in Florenz – Abb. 38 – 

München 1897) med underskriften: Bronzestatue des Apollon in Neapel 

och blyertsant av Sg »Catenaria» och »ansigtet på knäet». 

7:3,52 slaktad bild med underskriften: The Venus de Medici. 

7:3,53 slaktad bild (ur Meyers Kleines Konv.Lex., 5. Aufl., 1895, 

Bildhauerkunst II) med underskriften 6. Aphrodite von Melos. [Paris] 

och Sgs blyertsant »vågli[nie]»; jfr 16:3,44 lexikonsida med hål för den 

urklippta bilden. 

7:3,54 slaktad bild (Meyers Lex.) med underskriften: 10. Gerettet / von Adolf 

Brütt. (Berlin.) 

7:3,55 slaktad bild (Meyers Lex., Bildhauerkunst VII) med underskriften 6. 

S. Maderna (1571–1636). Heilige Cäcilie, Rom. 

7:3,56 slaktad bild med fyra fotavtryck. 

7:3,57 slaktad bild (Meyers Lex., Bildhauerkunst XVI) med underskriften 

Gefangene Mutter von Stephan Sin[ding] / (Kopenhagen.) 

16:3,1 rubriken Menniskokroppens Symbolik; därunder: Hjernan / Hjertat / 

Ögat / Örat. 

16:3,25 rubriken Menskokroppens Symbolik med bl.a. teckningar av ögonens 

»Lemniskat» och njurens »Cardoid» samt av »Vaden är en kastlinie, som 

icke är en parabel». 

16:3,26 teckningar av en »cubical parabola» (texten s. 1232) och Hogarths 

Ormlinie (texten s. 1246). 

16:3,27 Catenaria = Repgungan. 

16:3,28 bl. a. teckning av Catenaria. 

16:3,29 om Ögat, Synnerven. 

16:3,31 rubriken Menniskokroppens Symbolik; därunder: Hjernan / Hjertat / 

Ögat / Örat. 

16:3,41 »Skraparen» / Atlet, som skrapar af dammet efter brottningen. Af 

Lysippus, 300-talet f.Kr. / Vatikanmuseet i Rom (bild nr 12 i 

textvolymen). 

16:3,44 Meyers Kleines Konv.Lex., 5. Aufl., 1895, Bildhauerkunst II, VII, XVI. 
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16:3,45 I uppsatsen Zweckmässige Fussbekleidung av Dr. N. Froriep, har s. 274 

de fyra i texten s. 1240 återgivna fotavtrycken (= 7:3,56) klippts. 

Olika Predikare (1441) 

7:3,60,2 under rubriken Blå Bok. / 4 bl.a. Den detektive vännen. 

Om Självmord (1314) 

9:8,6 [Kuvert] Herr Axel Strindberg [– – –] »’Cato, symbol af det fria beslutet 

gå ut ur syndens träldom.’ (Se: Kommentaren till Dantes Inferno 

Sv:Öfv:)». 

Om Åsikter (1446) 

7:1,25 Hur man skall ha sig, med åsigter o.d. 

9:5,46 Åsigter som pligt. Frisinnade. Icke-Frisinnade. 

Personlighetens klyvning / Avläggare och Ympar (1599) 

9:5,36 Klyfning och personens fördubbling. 

9:7,34 rubriken Själar och Själslif: Själars sympati och Kroppars antipati. 

Petrografi (1416) 

15:6,29 se ordförklaring till s. 1417 »Linné». 

Sinnesvillans Frukter (1296) 

9:8,61 under rubriken B.B. bl.a. Hur kärleken förädlar (str). 

Självbedrägerier (1328) 

3:21,17 Qvinnohat och 9:5,20 om Anna Branting, Hjalmar Branting och Axel 

Danielsson, se »Tillkomst och mottagande» s. 1551 ff. 

Skötes-vännen (1347) 

9:6,2 Umgänget: Faran af en. / Swedenborgs varning för Busenfreund och 

Ensamheten i äktenskapet. 

Svart eller Vitt? (1268) 

9:1,12 rubrik Wer liebt wandelt im Licht: / Längtans Land. 

Sömngångare (1254) 

3:21,12 under rubriken Intimt Drama bl.a. Hon blef ond på honom 1:o emedan 

Stockholms Slott ligger inbygdt bland hus (ehuru det ligger fritt på en 

höjd) (texten s. 1255). 

7:1,22 [om kvinnor] De kunna icke tänka utan spy, ur minnet, med passioner 

och intressen – De gå i sömnen, söfda af luftens Qväfve och kolsyra, 
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vakna ibland, men somna om. Tro på qvinnan! – Maffia – De känna 

hvarann. 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4  bl.a. Mannens dårskap och qvinnans 

frimureri. 

9:5,46,1 under rubriken Karakterer och Situationer bl.a. Bli ond för Ingenting 

(texten s. 1256 f.) 

kart 24 under rubriken Vextsjäl – Djursjäl – Menniskosjäl bl.a.: 

djursjälsegenskaper kunna under vissa omständigheter öfverföras på 

menniskas djursjäl genom materielt medium. 

Tid och Ålder (1281) 

9:5,46,1 under rubriken Karakterer och Situationer bl.a. [Filemon] och Baucis. 

7:3,60,  under rubriken Blå Bok. / 4 bl.a. 7 hårda åren. Dock, voro de så 

»hårda»? [Sgs samliv med Harriet Bosse 1901–08] 

Trådlös Kallelse (1360) 

9:3,8 under rubriken Spökhistorier bl.a. Axel Danielson. 

9:5,29 se ordförklaring till s. 1342. 

9:5,41 under rubriken Spökhistorier ur Hvardagslifvet. / Nemesis-Historier bl.a. 

Axel D–n [Axel Danielsson]. 

Tveeggade Historier (1396) 

6:2,3 under rubriken Sagor bl.a.: Tve-eggade Historier / Wistén och Mörner, 

γαϖγ och εγο, βυλοω och στρομστεδτ [Gustaf af Geijerstam och jag, 

Bülow och Strömstedt] / Lange – 6:2,4 under rubriken Historier bl.a. 

Tve-eggade historier. 

6:2,7 under rubriken Nya Sagor bl.a. Tve-eggade historier. 

6:16,1 under rubriken Böcker bl.a. Tve-eggade Historier. 

7:1,20 Tveeggade Historier. 

9:5,46 under rubriken Karakterer och Situationer bl.a. Hur historier göras, γαϖγ 

Gustaf af Geijerstam]. Tveeggade Historier. 

Utstrukna Poster (1353) 

9:1,5 under rubriken Lögnträdet bl.a. Processen: Påfågeln och Våldtägten. 
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Walter Scott (1611) 

7:3,60,1 under rubriken Blå Bok. / 4 bl.a. Walter Scott. 

Vänskap (1270) 

6:2,7 under rubriken Nya Sagor bl.a. Mannen som man aldrig kunde bli 

ond på. 

9:8,20 Att bryta med en vän. Tar tid; Den man inte kan bli rigtigt ond på (str) – 

Vännen efter en brytning A.R-t [Albert Ranft] (str). 

Älska, sin tid, hata sin! (1288) 

9:5,46,2 Kärlekshat – Älskande qvinnor som hata och bedraga sina män – Den 

man älskar den hatar man. 

9:8,61 under rubriken B.B. bl.a. Älska och hata på en gång. Dottern [Cordelia] 

älskar som dotter, hatar som qvinna (str). 

Är det så säkert? (1407) 

17:4,17 Kinesiska annaler: Solen stod flera veckor i samma konstellation och det 

blef öfversvämning – Egypterna försäkrade Herodot att Solen gått upp 

två gånger i vester och ner två gånger i öster – Barentz såg vid Novaja 

Zembla solen 14 dagar tidigare än han väntat. Var 2° högre än han skulle. 

 



  



  

EN EXTRA BLÅ BOK 
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Textläget 

Bastext i Samlade Verks utgåva av En extra blå bok (BB IV) är Strindbergs bevarade 

originalmanuskript; som komplementtext fungerar den första upplagan (U 1). 

 

Versaler inuti uppsatsrubriker har, till skillnad mot i U 1, genomgående etablerats i 

SV. Däremot har U 1:s praxis med endast versaler i uppsatsernas inledningsrader icke 

återgivits. 

Ifråga om nytt stycke, som i det dubbelspaltiga manuskriptet ofta endast markeras 

genom icke fullt utfyllande text i föregående rad, följs i flertalet fall U 1. 

När samma ändring återkommer anges detta vid första textstället med anvisning 

inom parentes. 

Vid jämförelser mellan ord i olika språk har interpunktionen normaliserats. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »En extra Blå Bok. / Suppl. 4.» innehåller 

titelsida jämte 12 uppsatser och finns på Kungliga biblioteket i Stockholm (signum 

SgA: Börjesson 7). Det består av texten till U 1. 

Upplagor på svenska 

Första upplagan (U 1) med titeln »En Extra / Blå Bok» (69 s., 14,5 × 21 cm), 

paginerad 1073–1141 i löpande följd med En blå bok. Afdelning III, trycktes i 500 

numrerade exemplar av Bröderna Lagerströms tryckeri i Stockholm och utgavs av 

Björck & Börjessons förlag därstädes under perioden 7–13/3 1912 (Svensk 

Bokhandelstidning). U 1 korrekturlästes av Strindberg, som dock var svårt sjuk under 

läsningen (Brev 20, s. 327 f.). 

Ett avdrag (SgNM 67:1,20) av texten ss. 1137–1141 (SV 1517:33–1522:24) 

innehåller inga ändringar i relation till den slutliga texten. Ett annat avdrag 

(Strindbergsmuseet, nr 47 enligt Carlheim-Gyllenskölds katalog) av ss. 1105–1120 

(SV 1486:1–1501:28) överensstämmer också helt med den slutliga texten, bortsett från 
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att den meningslösa hänvisningen s. 1109 (SV 1489:30): »(s. Anm. 258)» i det långa 

tyska citatet, ännu inte strukits. På avdraget är med annan hand än Sgs antecknat: »1sta 

korr. 10/2» [1912]. 
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Utgivarens egna ändringar 

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

 

1462:20 Danysz / Danyss 

1464:18 Euklides / Euclides [= 1515:1, 1519:5, 1519:14; jfr BB I:9] 

1483:29 stam- eller nationalgud / stam – eller nationalgud 

1484: 1 upplagan av [– – –] Testament) / upplagan) af [– – –] Testament 

1484:22 det inbillade / den inbillade 

1491:25 Pythagoreiska / Pytagoreiska 

1500: 1 Quattuor Species / Quatuor Species [= 1500:4, 1504:29] 

1505:16 en lång uträkning [– – –] är utförd / en lång uträkning [– – –] äro utförda 

1507:34 Bernoulli / Bernouilli 

1518:26 är det  / är  

1519:10 Encyklopedien icke Pythagoras / Encyclopédien icke Pytagoras 

1519:15 utvidgning / utvidning 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

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

 

1457:20 [ingen bildtext] / [bildtext] Three-spined Stickleback 

1463: 2 Swedenborg / Svedenborg [= 1464:8] 

1467: 3 Titius-Bodes / Bodes-Titius’ 

1470:31 76 × 2 / 76 × 22 

1472:11 Mitscherlich / Mitscherlisch 

1479: 1 Jahveh-Namnet // Jahveh. / Namnet öfver hela jorden. 

1481: 8 (kin.) / (chin) [= 1522:12, 1522:18, 1522:20] 

1483:14 Helige. / Det kan //

Helige. / Jahve-namnet, / (I Assyrien). Af / August Strindberg. / Det kan 

1483:17 Mose / Moso 

1489:30 gleichstellt, so / gleichstellt, (s. Anm. 258), so 

1490:27 utelämna / utlemna 

1492:20 eller / etc. 

1493:20 nig, nik, nin / nig, nik, nik, nin 

1502: 6 karaktäristika / karakteriska 

1508: 5 som är 3:e / som 3e 

1510:22 synes i 4/3 / synes 4/3 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

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

 

1459:12 Nedanstående bild / Ofvanstående bild 

1461:18 D:s. Nhtr. / Dag.Nyh. 

1463: 2 så: De Skriftlärde / så: Skriftlärde 

1465:15 Nord.Fam.B. / Nord.Fam.-Bok 

1465:15 Detta (att tredela vinkeln) kan / Detta att tredela vinkeln kan 

1465:22 Om nu icke / Om icke 

1466:31 Det finns / Det finnes 

1470:13 [Att koksalt [– – –] kolväten.] / Teorien // 

Att koksalt [– – –] kolväten. Teorien 

1471:20 Applåd! / Applåd och 

1474:35 där. / Ibland // där. Ibland 

1475: 3 vetenskapsmetod / vetenskapens metod 

1480:28 Davids stad / Davids stads 

1482:29 Heyo-ka / Heyo-ko 

1485: 1 Delitzsch’ egen grammatika / 

Delitzsch egen grammatika 

1486: 5 Nebukadnezars / Nedbukanezars 

1487:26 Vare detta nog sagdt / Vare detta nu sagdt 

1488: 8 andra, eller Pekoraltalet, må / andra, må 

1488:26 zweite Potenz / zweite Potens 

1488:31 als das erste / als erste 

1489:18 Harmonieen / Harmonien 

1490: 8 nämlich / nämliche 

1492:11  /  

1493:20 š-a / sa 

1493:22 našu / nasu 

1493:22 š-akânu / sakânu 

1493:22 placera / planera 
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1493:26 šar, šur / sar, sur 

1496:10 + 2 /  2 

1496:16 4 × 1 = 4 / 4 × 1 = 1 

1496:17 (1)2 = (1 × 2) / (1)2 (1 × 2) 

1497:  6 tankelekar eller paradoxer / tankelekar och paradoxer 

1497:11 hvarann / hvarandra 

1498:35 max. / maximum 

1502:19 man eger / man gör 

1504:10 cot 360° = - / cot. 360° - 

1511:26 62 + 72 / 62 + 73 

1511:26 85 + 62 / 85 + 62 

1512:  1 sätt [δ= differensen]: / sätt: 

1513:32 hur / huru 

1518:12 är = lika / är lika 

1518:17          Eller med de / Eller de 

1519:  7 att läsa / att lösa 

1520:12 3∞ = ∞ [– – –] 1/∞ = 0 // 3∞ = ∞ [– – –] 1/∞ 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Hänvisning till sida och ev. rad ges till motsvarande textställe i SV. – MS med rubriken 

»En extra Blå Bok. / Suppl. 4.» består av omslag med titelsida och 106 blad med text till 

de 12 uppsatserna (SgA: Börjesson 7). De sex blad som rymmer texten till Jahveh-

namnet utgörs av inklistrade slaktade trycksidor ur Svenska Morgonbladet (20/10, 25/10 

1911). De övriga är skrivna dubbelspaltigt med mörklila bläck och på bladens ena sida. 

Texten är omgiven av en ram uppritad med röd färgpenna (bild nr 49 i textvolymen). 

Formatet är 18,5 × 22,5 cm med undantag av 2 vikta blad i folio med sifferkalkyler 

(1512 f.). Omslaget har papperssorten Lessebo Bikupa 1902 och textbladen Lessebo 

Bikupa 1906. 

Titeln »En extra Blå Bok» är skriven med blå färgpenna och av annan hand än 

Strindbergs markerad som enradig. 

I MS är inlagt ett andrakorrektur (jfr ovan s. 53) utan ändringar, daterat 1/2 [1912], 

motsvarande sidorna 1073–88 i U 1 (SV 1457–71). Det innehåller följande fel (rättelsen 

i den tryckta texten inom parentes): 1459:10 apaka (opaka), 1462:14, 1462:18, 1462:25 

resp. Frenno (Freund), Grourven (Grouwen) och Aschkinaso (Aschkinass), 1463:19 Cystov 

(Cystor), 1464:30 TI (π), 1465:5 sin 3 (sin3), 1470:22 uppdragandet (uppdagandet). 

Täthetsanalysen 1467:9–15 är urklippt och uppklistrad på särskild lapp. Inlagda i MS är 

också några kasserade omslag med rubrikerna »Vetenskapligt Oförnuft», »Logik», 

»Jahveh-Namnet», »Assyriologi», »Matematik» och »Kemi. Fysik», samtliga på 

Manilla-papper utom den sista som är skriven på Lessebo Bikupa 1905. 

Som framgår av tabellen nedan s. 61 över uppsatsernas paginering och placering har 

förlaget upptill till vänster på bladen genomfört en löpande blyertspaginering 1–104 + 

»Slutstycke» (1 blad), medan Sgs paginering upptill till höger är mer oregelbunden. Den 

är gjord med bläck, bortsett från 8 blad i Assyrisk Matematik där p. 11 har kombinerats 

med en blåkritepaginering a–h. 

I sistnämnda uppsats har inklistrats ett längre slaktat, tyskt tryck (1488 ff.) och i 

Radium-spektaklet (1461:19–31) en notis ur Dagens Nyheter 25/7 1904. Två tryckta 

foton är inklistrade i Röntgenstrålar 1457, resp. 1459. Den sedermera bortklippta 

bildtexten till den förstnämnda lyder: »Three-spined Stickleback / (Gasterosteus 

aculeatus)». Inklistrade från tryckta förlagor är också »Räknetafla» (1492) och 
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Teckningar av Sg finns på 1458 och 1515 f. Kilskriftstecknen (1486) från snäckan Conus 

Marmoratus är ett montage av fem st. papperslappar. 

Bortsett från ändringar med bläck (se nedan s. 63 f.) har Sg gjort ett fåtal ändringar 

med anilinpenna. Med röd färgpenna har han markerat inskotten 1458:7–10, 1464:26–33, 

1488:10–1490:9, 1509:5–9 samt 1511:5–15 och med brun färgpenna 1512:3–1513:27. 

Med rött har markerats en asterisk efter 1459:8 och talet »(1)1» (1495:9). 

Att MS varit förlaga till U 1 vid tryckningen omvittnas utom av fingeravtryck från 

sättningen av markeringar vid sidbytena 1088/1089 och 1116/1117 i U 1 (SV 1471:31, 

1498:1). 

 

* 

 

De fyra i textvolymens kommentar ss. 1624 ff. införda uppsatserna är inlagda i ett kuvert 

med påskriften »Blå Boken» i rött. Där finns också (SgNM 7:3,61) ett blad med dels ett 

citat från Swedenborg, som börjar »Hvem vet icke, att allt slags ondt och falskt» samt ett 

citat från Ralph Emerson om Swedenborg som Strindberg tidigare citerat i En ny blå bok 

s. 757. Det är tveksamt om Strindberg verkligen tänkt sig de båda citaten, varav det ena är 

en upprepning, som ett slags motto för En extra blå bok. 

Modersmålets Hemligheter består av 9 glest skrivna blad, ca 18 × 22 cm, på Lessebo 

Bikupa 1906, paginerade 1–9, inramade med rött. 

Konversationslogik (4 blad; bild nr 51) består av två glest skrivna uppsatser med samma 

titel, den första paginerad »Konv.Log a» och »Konv.Log. b», den andra »Konv.Log. 1.» 

och »Konv.Log 2.», Lessebo Bikupa, ca 18 × 22 cm, inramade med brunlila färgpenna. 

Om Underklassen visste... består av 2 glest skrivna blad, Lessebo Bikupa, 

ca 22 × 28 cm, paginerade »Om underkl. 1.», resp »Om underkl. 2.», inramade med rött. 
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Tabell över uppsatsernas paginering och placering 

Längre uppsatsrubriker återges i förkortning. Följande förkortningar används i tabellen: 

Sp = Sgs paginering 

Fp = förlagets paginering 

U 1 = sida i U 1 

SV = sida i Samlade Verk 

H = paginering upptill t.h. 

V = paginering upptill t.v. 

B = paginering på baksidan 

Blå = paginerat med blå färgpenna 

 

UPPSATS Sp Fp U1 SV 

639  Röntgenstrålar HVetenskap/Röntgen a-e V1-6 1073 1457 

640  Radium-spektaklet HKulmen a-c V7-9 1077 1461 

641  Vetenskapligt Oförnuft HA-X V10-33,B12 1079 1463 

642  Logik HLogik a-f V34-39 1093 1476 

643  Jahveh(-Namnet) HJahveh 1-4,J-namnet 1-2 V40-45 1097 1479 

644  Kilskrift-liknande etc  V46 1105 1486 

645  Assyrisk Matematik HMatem 9-11,11a-h(blå) V47-57 1109 1487 

646  Matematisk Visshet HMatem 1-8 V58-65 1114 1495 

647  Quattuor Species HMatem 12a-b,13-29 V66-91 1119 1500 

648  Euklides HMatem 30-38 V92-100 1134 1515 

649  Matematikens Bristfäll. HMatem 39-42 V101-104 1139 1520 

650  Kinesiska Språkets etc.  Ha VSlutstycke 1141 1522 
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Paginering i fyra för En blå bok avsedda men där icke 
införda uppsatser 

1. Modersmålets Hemligheter H 1–9 

2. Konversationslogik [A]  H Konv.Log. a–b 

3. Konversationslogik [B]  H Konv.Log. 1.–2. 

4. Om Underklassen visste  H Om underkl. 1.–2. 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Sid- och radhänvisning ges till SV. 

 

1461:  1 [rubrik] Kulmen ä t Radium-spektaklet. 

1463:  1 [rubrik] Vetenskapligt Snus i ögonen ä t Vetenskapligt Oförnuft 

1464:  7 e »Vi»: kann ä t kunna 

1464:  9 e »Ni»: kann ä t förmå 

1465:13 e »så»: idiotiskt ä t inskränkt 

1468:21 e »i»: Klor och Ammoniak str 

1470:20 e »den»: (Differentieringsfenomenet!) str 

1473:12 e »många»: botanister ä t docenter 

1474:25 e »Allt»: hvad ä t absurdt 

1474:30 e »det»: kunna de icke göra ä t underlåtes 

1477:  7 e »kann»: knappast ä t icke 

1478:23 e »på»: ett ställe ä t flera ställen 

1487:  1 [rubrik] Platos tal 729 ä t Assyrisk Matematik 

1487:31 e »729»: Med mera som kan läsas i Dalsjös kommentar till Svenska 

öfversättningen af Staten str 

1490:  9 e »erscheinen»: Mesopotamisk Aritmetik str 

1490:19 e »har»: Tofetstaterna ä t Thopheth-staterna 

1493:27 e »ynglingar?»: så kunnen I också, och med större skäl, tro på Kristi 

guddom och Treenigheten! str 

1502:34 e »a»: qvadratalnar ä t qvadratmeter 

1508:18 e »15233»: 2111 kunde således tecknas (22)2 = 42; eller 3e valensen på 2 = 

qvadraten på 4 = 16. 3111 = 92 = 81. 4111 = 162. 5111 = 252. Detta är ju 

sjelfklart. / Men 2v ger 65536 = 4IV. Femte valens af 2 är således = 

Fjerde valens af 2 x 2 eller 22; str 

1508:31 e »81»: I 2111 = 16 synes Planeten Venus max. i geografiska mil (= 16 

millioner geogr. M.). I 23 = 8 synes Merkur medel (= 8 mill geogr M.) str 

1509:10 e »= 1.»: De andra ä t Men de enkla 
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1510:25 e »142…»: I sammanhang med periodicitet finnes något jag ville kalla 

symmetri, fullkomlig ibland, ibland ofullkomlig. I Ludolfska talet för π 

står efter 18e decimalen en grupp 46264, som är symmetrisk: åt sidorna 

står 3238 4626433832 der man ser 238 - 832 inverterade och åt höger 

interpoleradt med 33. str 

1510:26 e »(2 ab)»: som erbjuda vissa inblickar i talens natur. [Konstanta] för 

alla kunna de icke vara, då siffrornas naturliga egenskaper äro olika. str 

1517:  5 e »väg»: springer ä t hoppar 

1518:34 e »48»: I förra fallet blef differensen = 25/2 - 1/2; i senare 100/2 - 2. str 

1519:12 e »känna.»: Rektangeln som bildas i en trigonometrisk triangel eger 

radien till diameter str 

1519:15 e »I.47.»: men som den nu är formulerad blir obegriplig. Det står så här 

nämligen. str 
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Förarbeten 

De förarbeten som registrerades i anslutning till En blå bok I–III är givetvis av intresse 

då samma eller liknande motiv behandlas i En extra blå bok. 

Uppslag från Ockulta Dagboken och korrespondensen påpekas löpande i »Tillkomst 

och mottagande» respektive »Ordförklaringar». 

Efter uppsatsrubrikerna med fetstil hänvisas inom parentes till den sida på vilken 

respektive uppsats börjar i SV. 

Signa avser utkast i samlingen Gröna Säcken (SgNM) på Kungliga biblioteket. 

 

Assyrisk Matematik (SV s. 1487) 

7:3,61 »Filosofer äro derföre huggormar» etc. citat ur Emerson, Representative 

Men. 

12:5,18 (motivlista) Om Staten. 

57:19,5 under rubriken Syndaflods-Sagan (!) bl.a. Efter oläsliga texter är ett 

kolossalt bedrägeri, liksom Jahvehistorien! 

57:19,16 under rubriken Jahve bl.a. Assyr., språkanalys – Rosenberg: Grammatik 

[J. Rosenberg, Assyrische Sprachlehre, s. 59 ff., Die assyrische 

Sündfluth-Legende]. 

Jahveh-Namnet (1479) 

57:19,1 under rubriken Jehovah anteckningar om namnet och dess härledning. 

57:19,2 8 rubriken Jahveh-Namnet / i / Kina och Japan; flersidig utredning. 

Kilskrift-liknande tecken kopierade från Snäckan Conus Marmoratus (1486) 

40:5,4 under rubriken Copior från Conus Marmoratus: 4 avritade tecken. 

 43:6,33 bild av snäckan Conus Marmoratus skal. 

Matematisk Visshet (1495) 

7:3,18 kasserad manussida, dubbelspaltigt uppställd, med färgkriteram,  

troligen avsedd att ingå i någon av matematikuppsatserna 1495–1521 

(jfr dok. nr 67:2). 

15:2,12 Matematiska lögner – kart 20 matematikspekulationer, bl.a. två 

fragmentariska uppsatser, dubbelspaltigt uppställda, med färgkriteram: 
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Binomialteoremet som anknyter till texten s. 1501 f. och Egyptiska 

Triangeln, anslutande till texten s. 1518 ff. (jfr dok. nr 67:3 och 67:4). 

kart 21 Talet 1. (bild nr 10 i textvolymen). 

Radium-spektaklet (1461) 

12:5,18 (motivlista) Radium. 

kart 22 under rubriken Naturvetenskap: Radium. 

Röntgenstrålar (1457) 

se »Om ljusverkan vid fotografering», Samlade Verk del 36, s. 61–66. 

Vetenskapligt Oförnuft (1463) 

7:1,25 Vetenskaplig Vidskepelse. 

7:1,26 »Vetenskapen.» – Storhet! 

7:3,61 »Hvem vet icke, att allt ondt och falskt kann bekräftas», citat från 

Swedenborg. 



  

TEXTER I KOMMENTAREN 
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För En blå bok avsedda men där inte införda uppsatser 

Textläget 

De nitton uppsatser som återges i kommentaren till textvolymen har etablerats på 

samma sätt som huvuddelen av texterna i SV 67. Där originalmanuskriptet har bevarats 

fungerar detta som bastext, för en text (Illusionerna) har första upplagan i Dagens 

Nyheter 21/1 1909 fungerat som bastext. 

Nedan summeras de olika texternas respektive förlagor och eventuella första tryckning 

(efter textvolymen s. 1597 f.): 

 

1. Personlighetens klyvning. Avläggare och Ympar (SgNM 7:3,16). 

2. Alles Värgängliche ist nur ein Gleichniss. (Faust) (SgNM 7:3,6), tr. i DN 1909 

3. Autolatri (SgNM 7:3,7) 

4. Medbrottslingar (SgNM 7:3,9), tr. i DN 1909 

5. Camorra (SgNM 7:3,10), tr. i DN 1909 

6. Det värsta de veta (SgNM 7:3,15) 

7. Walter Scott (SgNM 7:3,11) 

8. Försoning med Livet (SgKB 75/79), tr. i DN 1909 

9. Att älska (Sv. Aks arkiv 275), tr. i DN 1909 

10. Lögens Natur (Sv. Aks arkiv), tr. i DN 1909 

11. Det bristfälliga livet (SgNM 7:3,8) 

12. Så litet vet man (SgNM 7:3,12), tr. i DN 1909 

13. De Skriftlärda (SgNM 7:3,13) 

14. Fullkomlig Harmoni (SgNM 7:3,14), tr. i DN 1909 

15. Illusionerna, tr. i DN 1909 

16. Modersmålets Hmligheter (SgNM 7:3, 3; KB) 

17. Konversationslogik [A] (SgNM 7:3,4) 

18. Konversationslogik [B] (SgNM 7:3,5) 

19. Om Underklassen visste … (SgNM 7:3,20) 

 

Se vidare »Tillkomst och mottagande» ss. 1566 ff., 1585 f. och 1597 f. 
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Register till En blå bok 

Textläget 

Register till En blå bok // En blå bok * En ny blå bok * En blå bok. Den tredje * 

En extra blå bok har etablerats i Samlade Verk med U 1 som bastext. 

Originalmanuskriptet till Register har ej bevarats, men ett exemplar av En blå bok I–III, 

i vilket Sg på sidorna till vilka fack uppsatserna hör, har bevarats i privat ägo. 

I Samlade Verks utgåva sker några smärre omplaceringar i ordningsföljden av 

hänsyn dels till nystavning (Hvar, Qvinnan etc.), dels till i överensstämmelse med 

manuskripten ändrade uppsatstitlar (Capellas i st.f. Kapellas, Framtidens i st.f. 

Forntidens, Nisus i st.f. Aisus). 

Se vidare »Tillkomst och mottagande» ss. 1715–1719. 



  

ERRATA 
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Förteckning över errata 

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

Kommentarer 

  skall ändras till: 

1633:  3 eller i Svensk skolordlista utgiven eller i Svensk skolordlista utgiven 

av Svenska språknämnden och av Svenska språknämnden och 

Svenska Akademien Svenska Akademien 

1673:  2 som avled 6/1 1900 som avled 30/12 1899 



 

  



  

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

Dok. nr 67:1. Sida i huvudmanuskriptet till En blå bok III, svarande mot 

texten s. 1301. Texten är omgiven av en rödkriteram. 

Pagineringen »83» längst upp t.h. är gjord med rödpenna. 

(SgA: Börjesson 6; repro: KB.) 

Dok. nr 67:2. Kasserad sida hörande till sviten av matematiska spekulationer 

ss. 1495–1521 (SgNM 7:3,18). 

Dok. nr 67:3. Kasserad sida, som behandlar det binomialteorem som 

diskuteras i texten s. 1501 f. (SgNM 20). 

Dok. nr 67:4. Kasserad sida, som anknyter till spekulationerna om rätvinkliga 

trianglar i texten s. 1517 ff. (SgNM 20). 





Dok. nr 67:1. Sida i huvudmanuskriptet till En blå bok III, svarande mot texten s. 1301. 
Texten är omgiven av en rödkriteram. Pagineringen »83» längst upp t.h. är gjord med 
rödpenna. (SgA: Börjesson 6; repro: KB.)



Dok. nr 67:2. Kasserad sida hörande till sviten av matematiska spekulationer
ss. 1495–1521 (SgNM 7:3,18).



Dok. nr 67:3. Kasserad sida, som behandlar det binomialteorem som diskuteras i texten 
s. 1501 f. (SgNM 20).



Dok. nr 67:4. Kasserad sida, som anknyter till spekulationerna om rätvinkliga trianglar i 
texten s. 1517 ff. (SgNM 20).
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