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A

ntikvariatets 330:e nyhetsbrev kommer från den moderna avdelningen och är
helt och hållet tillägnat den ständigt aktuelle August Strindberg. Fokus här
ligger inte på de mest berömda romanerna och pjäserna utan på de mer udda,
och svårfunna, aspekterna av Strindbergs vindlande författarskap. Bland höjdpunkterna kan nämnas nöjessällskapet Klubbens handlingar från början av 1880-talet, Strindbergs alkemiska artiklar i den franska tidskriften L’Initiation, de utkomna numren av
den indragna tjuvupplagan av En dåres försvarstal som utgavs under titeln Ett äktenskap
1903, samt diktsamlingen Ordalek och småkonst inklusive versen som Strindberg själv i
sista sekunden förmådde förlaget att skära ut ur den redan tryckta boken. Inledningen
till Fagervik och Skamsund med kontrasten mellan sommarnöjena i Fagervik och karantänstationen i Skamsund, kan väl i dessa dagar förtjäna ett särskilt omnämnande, här i
Emil Scherings tyska översättning.
Med vänliga hälsningar!
M at h i a s S t e n va l l

1, 2 & 3.

1. (STRINDBERG, A.) Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid
Upsala akademi af S-g. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1877. (4),97,(2)
s. Läckert mörkblått halvmarokängbd med upphöjda bind och övre guldsnitt
(Knut Hässlers bokbinderi). Omslaget medbundet. Namnteckning på främre
omslaget. Med Lars A. Lindgrens exlibris. 
*2000
Zetterlund I:8. Efter att under 1870-talet gjort flera misslyckade försök att slå igenom som
dramatiker ger Strindberg i denna satiriska novellsamling med Uppsalamotiv en försmak
av den prosastil som skulle komma att innebära hans stora publika genombrott.

2. (STRINDBERG, A.) Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid
Upsala akademi af S-g. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1877. (4),97,(2,1
blank),1-16 s. Nött rött hfrbd (Uppsala bokhantverk - Thure Andersson).
Ryggen lite blekt. Omslaget medbundet. Fin oskuren inlaga. Med Nils
Bonniers exlibris. 
*1750
Zetterlund I:8. De avslutande 16 sidorna utgörs av en separat tryckt ”Bokhandels-anmälan
till julen 1877” från Albert Bonniers förlag. Efter att under 1870-talet gjort flera misslyckade försök att slå igenom som dramatiker ger Strindberg i denna satiriska novellsamling
med Uppsalamotiv en försmak av den prosastil som skulle komma att innebära hans stora
publika genombrott.

3. (STRINDBERG, A.) Anno fyrtiåtta. Lustspel i fyra akter (1875.). [Ur:
I vårbrytningen. Ungdomsarbeten II. Dramatiska arbeten]. (Stockholm,
I. Marcus’ boktryckeri-AB, 1881). 74 s. Bra brunt halvmarokängbd med
upphöjda bind (Levins bokbinderi). Brunt övre snitt. Med Signe och Henrik
Svanfeldts exlibris och Johan Lagergrens ägarstämpel. 
*400
Zetterlund I:17.Trycktes ursprungligen i samlingen ”I vårbrytningen” 1881. De kvarvarande
häftena av pjäsen försågs tre år senare med ett nytryckt titelblad och omslag, vilka saknas
här. Dessa är mycket ovanliga och saknades som synes även i den berömda SvanfeldtLagergrenska samlingen. Denna komedi, skriven i mitten av 1870-talet, har främst intresse
rat eftervärlden därför att den ansetts förebåda ”Röda rummet”. Persongalleriet och satiren
över Stockholms borgerskap liknar varandra, i pjäsen dock förlagda till revolutionsåret
1848.

4. [Strindberg] Klubbens handling
ar. Första kapitlet. 23 november
1880-1881. Stockholm, Centraltryckeriet, 1881. (12) s. Häftad och
oskuren i tryckt omslag. Omslaget
lite solkigt, med en ljus fuktfläck,
och smårevor samt små pappersförluster i kanten. 
*15000

4.

Ej i Zetterlund. Det ”eviga och glänsande”
sällskapet Klubben, vars ”synliga ändamål”
enligt stadgarna var ”nöjet”, stiftades hösten
1880 av Strindberg. Det bestod ursprungligen av 17 medlemmar. August och Siri
Strindberg delade på sekreterarsysslan och
deras skämtsamma ”halfårsberättelse” återfinns på s. (9). På den sista sidan återges de
två skämtsamma dikter som Strindberg
skrivit och läst upp i samband med att
Klubbens stormästare (operasångaren Pelle
Janzon) tilldelats en ”hedersguitarr” vid
en sammankomst i april 1881. Sammanlagt
genererade klubbens verksamheter fem
trycksaker varav dessa handlingar är den
andra. Den föregicks av en kallelse på fyra
tryckta sidor, till klubbens första halvårsjubileum den 14 april 1881, och kom att följas av, en liknande kallelse till en fest på restaurangen Alhambra på Djurgården i april 1882, samt två affischer med program från de två
vårtillställningarna. Den nämnda festen på Alhambra i påsken 1882 blev Klubbens sista
officiella sammankomst, och räkningen efter den tillställningen kom att spöka ända fram
till juni samma år då den äntligen kunde regleras av Pehr Staaff (vice sekreterare). Klubben
skingrades slutgiltigt när makarna Strindberg flyttade utomlands 1883, om än den enligt
stadgarna aldrig kunde upplösas ”förr än sista ledamoten dör”.

5. STRINDBERG, A. Om realism. Några synpunkter. Extrakt ur: Ur dagens
krönika. Tidstaflor [...] utgifna af Arvid Ahnfelt. Andra årgången. Andra
häftet. Norrköping, M. W. Wallberg & comp. boktryckeri, 1882. s. 100-07. +
STRINDBERG, A. Ur Nytt vin på gamla flaskor. (En outgifven diktsamling). Extrakt ur: Ur dagens krönika. Tidstaflor [...] utgifna af Arvid Ahnfelt.
Tredje årgången.Andra häftet. Norrköping, M.W.Wallberg & comp. boktryckeri, 1883. s. 1-11. + STRINDBERG, A. Likställighet och tyranni. (Strödda
anmärkningar till ”Giftas”). Extrakt ur: Ur dagens krönika. Tidstaflor [...]
utgifna af Arvid Ahnfelt. Femte årgången. Första häftet. Stockholm, Eugène
Lemkes boktryckeri, 1884. s. 1-33. + STRINDBERG, A. Franska insatser i
svenska kulturen. Extrakt ur: Ur dagens krönika. Tidstaflor [...] grundad af
Arvid Ahnfelt. Tionde årgången. Andra häftet. Stockholm, Gernandts boktryckeri, 1890. s. 122-42. Läckert rött halvmarokängbd med upphöjda bind
(Hedberg). Övre guldsnitt. Titelbladen till de två första, omslaget till det tredje, och främre omslaget till det sista tidskriftshäftet medbundna. Delvis uppfodrade. Med Carl Guldstrands exlibris. Trevlig extraktsamling! 
*4800

Innehåller: ”Om realism” (Zetterlund VI:170), ”Ur nytt vin på gamla flaskor” (Zetterlund:
I:26, noten), ”Likställighet och tyranni. (Strödda anmärkningar till ’Giftas’)” (Zetterlund
VI:300) och ”Franska insatser i svenska kulturen” (Zetterlund VI:397), det vill säga allt av
Strindberg som publicerades i Ahnfelts tidskrift. ”Om realism” från 1882 har av författaren
karakteriserats som en ”förpostfäktning” till ”Det nya riket”. ”Nytt vin på gamla flaskor” (1883) är första tryckningen av dikterna ”Lokes smädelser”, ”Olika vapen”, ”Göken”
och ”Esplanaden”, vilka sedermera kom att ingå i samlingen ”Dikter på vers och prosa”.
”Likställighet och tyranni” (1884) är en ”eftersläng” i Giftas-debatten där Strindberg i
hätska ordalag kritiserar kvinnorörelsen, ”dessa hermafroditer i vitt hår och blåa glasögon,
vilka hellre taga mannens odygder för att utjämna klyftan, än de arbeta på att få mannens
odygder borttagna”, som han utmålar som en utpräglad överklassföreteelse. Under rubriken ”Vad vi nu kunna göra” presenterar Strindberg ett eget program för emancipation,
som framförallt handlar om att ge barn av olika kön likvärdig uppfostran. ”Lilla bror skall
sålunda icke uppmanas vara artig mot syster, därför att hon är kvinna, utan därför att hon är
människa. Lilla syster skall icke heller uppmanas eller vänjas att passa upp eller laga kläder
åt lilla bror, ty det skall lilla bror lära sig själv”. ”Kan han icke sy en knapp i sina byxor,
då är han icke karl för sina byxor”. ”Franska insatser i svenska kulturen” är ett resultat av
Strindbergs mot slutet av åttiotalet uppblossade Frankrikevurm. Han hade storvulna planer
som skulle rendera honom ära i Paris akademier, och hederslegionen åt både honom och
Albert Bonnier. Denna artikel är troligen ursprungligen tänkt som manus till ett föredrag
som Strindberg planerat att hålla i Stockholm.

6. STRINDBERG, A. Om realism. Några synpunkter. [Extrakt ur: Ur
dagens krönika. Tidstaflor [...] utgifna af Arvid Ahnfelt. Andra årgången.
Andra häftet.] (Norrköping, M. W. Wallberg & comp. boktryckeri, 1882). s.
100-07. + STRINDBERG, A. Ur Nytt vin på gamla flaskor. (En outgifven diktsamling). [Extrakt ur: Ur dagens krönika. Tidstaflor [...] utgifna af
Arvid Ahnfelt. Tredje årgången. Andra häftet]. (Norrköping, M. W. Wallberg
& comp. boktryckeri, 1883). s. 1-11. + STRINDBERG, A. Likställighet och
tyranni. (Strödda anmärkningar till ”Giftas”). [Extrakt ur: Ur dagens krönika. Tidstaflor [...] utgifna af Arvid Ahnfelt. Femte årgången. Första häftet.]
(Stockholm, Eugène Lemkes boktryckeri, 1884). s. 1-33. + STRINDBERG,
A. Franska insatser i svenska kulturen. [Extrakt ur: Ur dagens krönika.
Tidstaflor [...] grundad af Arvid Ahnfelt. Tionde årgången. Andra häftet.]
(Stockholm, Gernandts boktryckeri, 1890). s. 122-42. + STRINDBERG,
A. Förvirrade sinnesintryck. [Extrakt ur Vintergatan. Samling skrifter på
vers och prosa utgifven af Sveriges författarförening. Andra årgången. 1895].
(Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1895) s. 151-62. Elegant grönt marokängbd med upphöjda bind, guldornerad rygg, enkelt ramverk på pärmarna, kantförgyllning och inre denteller samt helt guldsnitt (Hedberg). Försedd med ett
specialtryckt gemensamt titelblad. Med Alfred Bergs guldpräglade pärmexlibris. 
*4000
Innehåller: ”Om realism” (Zetterlund VI:170), ”Ur Nytt vin på gamla flaskor” (Zetterlund:
I:26, noten), ”Likställighet och tyranni. (Strödda anmärkningar till ’Giftas’)” (Zetterlund
VI:300) och ”Franska insatser i svenska kulturen” (Zetterlund VI:397), det vill säga allt
av Strindberg som publicerades i Ahnfelts tidskrift. Dessutom innehåller samlingsbandet
ett extrakt av ”Förvirrade sinnesintryck” (Zetterlund VI:422) från Vintergatan 1895. ”Om
realism” från 1882 har av författaren karakteriserats som en ”förpostfäktning” till ”Det

5, 7 & 8.

nya riket”. ”Ur Nytt vin på gamla flaskor.” (1883) är
första tryckningen av dikterna ”Lokes smädelser”,
”Olika vapen”, ”Göken” och ”Esplanaden”, vilka
sedermera kom att ingå i samlingen ”Dikter på
vers och prosa”. ”Likställighet och tyranni” (1884)
är en ”eftersläng” i Giftas-debatten där Strindberg i
hätska ordalag kritiserar kvinnorörelsen, ”dessa hermafroditer i vitt hår och blåa glasögon, vilka hellre
taga mannens odygder för att utjämna klyftan, än de
arbeta på att få mannens odygder borttagna”, som
han utmålar som en utpräglad överklassföreteelse.
Under rubriken ”Vad vi nu kunna göra” presenterar Strindberg ett eget program för emancipation,
som framförallt handlar om att ge barn av olika kön
likvärdig uppfostran. ”Lilla bror skall sålunda icke
uppmanas vara artig mot syster, därför att hon är
kvinna, utan därför att hon är människa. Lilla syster
skall icke heller uppmanas eller vänjas att passa upp
eller laga kläder åt lilla bror, ty det skall lilla bror lära
sig själv”. ”Kan han icke sy en knapp i sina byxor, då
är han icke karl för sina byxor”. ”Franska insatser i
svenska kulturen” är ett resultat av Strindbergs mot
slutet av åttiotalet uppblossade Frankrikevurm. Han
hade storvulna planer som skulle rendera honom
ära i Paris akademier, och hederslegionen åt både
honom och Albert Bonnier. Denna artikel är troligen ursprungligen tänkt som manus till ett föredrag som Strindberg planerat att hålla i Stockholm.
”Förvirrade sinnesintryck” skrevs ursprungligen på
franska med titeln ”Sensations détraquées” och publicerades i George Loiseaus bearbetning i ”Le Figaro, Supplément littéraire” 7/11 1894, 26/1 och 9/2 1895. Den översattes
från den bearbetade versionen av Eugène Fahlstedt. En komplett översättning, likaledes
utförd av Fahlstedt, publicerades i ”Tryckt och otryckt IV”, 1897. Novellen, där Strindberg
beskriver sina intryck av ankomsten till Paris har av idé- och lärdomshistorikern Karin
Johannisson kallats ”en lysande beskrivning av det nervösa tillstånd som en hel europeisk
generation skulle göra till sitt kring 1900 – ett triggat, speedat jag i ett samhälle i intensiv
förändring”. Bankiren Alfred Berg (1871-1920) lät binda sin stora Strindbergssamling på
detta luxuösa sätt. Samlingen såldes på Bukowskis 1922.

7. STRINDBERG, A. Epilog till Röda rummet (hvilken aldrig trycktes).
[Extrakt ur: Literärt album. Fjerde årgången, 1882]. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1882. (4),187-92 s. Läckert rött halvmarokängbd med upphöjda
bind och övre guldsnitt (Hedberg). Titelbladet medbundet och med Alfred
Ekströms namnteckning daterad 1896. Med Carl Guldstrands exlibris. *3000
Zetterlund VI:182 som felaktigt anger tredje årgången. Tidskriftens redaktör Gustaf Meyer
hade först tackat nej till artikeln ”Om realism” som istället kom att publiceras i ”Ur dagens
krönika”. Strindberg, som var mitt uppe i arbetet med ”Herr Bengts hustru”, ansåg sig
inte ha tid att leverera en nyskriven artikel som ersättning. Istället sänder han ”som Aug
Strindberg aldrig får bli annat än Röda rummet, [...] det otryckta slutkapitlet till Röda
rummet”, och hävdar, med viss brist på blygsamhet, att det ”både är pikant och intressant
i litteraturhist. afseende”.

8. STRINDBERG, A. Fragment ur några skildringar af en utopi i verk
ligheten. I: Vårblommor Illustrerad kalender. Stockholm, P. A. Norstedt &
söner, 1886. 112 s. Läckert rött halvmarokängbd med upphöjda bind och övre
guldsnitt (Hedberg). Främre omslag medbundet. Delvis fläckig inlaga. Med
Carl Guldstrands exlibris. 
*1500
Zetterlund VI:336. Strindbergs bidrag, som omfattar s. 90-95, är ett utdrag ur ett reportage från familistären i Guise som tidigare behandlats i novellen ”Nybyggnad” i ”Utopier
i verkligheten”. Reportaget publicerades i sin helhet i ”Tryckt och otryckt II” 1890.
”Familistären” (Familistère) i Guise var ett tidigt kollektivboende för ca 400 familjer kring
en industrianstalt i norra Frankrike, utvecklat av industrialisten André Godin under inflytande av den utopiska socialismen. I ett brev till Heidenstam den 21 september 1885 skriver
Strindberg om sina planer: ”Reser om ett par dagar till Familistèren i Guise, arbetarhotellet
i Liège, d:o staden Mülhouse. Ämnar öppet ansluta mig till de franska socialisterna. Det
mår jag bäst af.” Kalendern innehåller även bidrag av bl.a. Oscar Levertin, Ola Hansson,
Birger Mörner, Lotten von Kraemer och Hinke Bergegren.

9. STRINDBERG, A. Blomstermålningar och djurstycken. Ungdomen tillegnade. Med 14 vignetter af G. Åberg och A. Sjöberg. Stockholm, A. Bonniers
boktryckeri, 1888. (8),136 s. Rödbrunt hfrbd med upphöjda bind, sparsamt
guldornerad rygg och två svarta titelfält (Uppsala bokhantverk). Övre guldsnitt, i övrigt oskuren. Omslaget prydligt senare insatt. Delvis med liten fuktrand i övre ytterhörnet. Titelbladet delvis lite missfärgat av tidigare bilagt
tidningurklipp. Ur Nils Bonniers bibliotek. 
*1500
Zetterlund I:41. Originalomslaget, med illustration av Axel Sjöberg. Efter den händelserika
och produktiva sommaren 1888, då bl.a. ”Fröken Julie” och ”Fordringsägare” tillkommit,
såg sig Strindberg tvungen att ägna sig en smula åt brödskrivande. Han hade hopp om att
få sina nya verk spelade i Paris men skriver i ett brev till Edvard Brandes: ”för att få tid att
öfversätta pjeserna måste jag nu imorgon börja en ny skitbok om aborrfiske, jagthistorier,
trädgårdskonst o.d. till jullektyr! Åh det är rysligt! Men was thun? Medan gräset gror dör
kon eljes och kalfvarna också!” När ”skitboken” väl var skriven mildrade författaren dock
sitt omdöme: ”det är fint, väl arbetadt, och innehåller både filosofiska och nat.vet.skapliga
rön!”. En ännu mer positiv bedömare fann boken senare i Olof Lagercrantz som skriver: ”Den visar Strindberg från hans milda, älskvärda sida, som ingen nervhäxdans, ingen
trollknapp och ingen rakkniv i fröken Julies strupe någonsin förmår utplåna”.

10. STRINDBERG, A. Qvinnosaken enligt evolutionsteorin. Særtryk af
”Ny jord” 1888. (Köpenhamn, Hoffensberg & Trapp’s etablissement, 1888).
19 s. + STRINDBERG, A. På kyrkogården. (Extrakt ur Vintergatan 1896).
(Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1896). s. 243-56. Elegant grönt marokängbd med upphöjda bind, guldornerad rygg, enkelt ramverk på pärmarna, kantförgyllning och inre denteller samt helt guldsnitt (Hedberg). Försedd med ett
specialtryckt gemensamt titelblad. Ur Alfred Bergs bibliotek. 
*5000
”Qvinnosaken enligt evolutionsteorin” (Zetterlund VI:354) är ett för författaren föga
smickrande inlägg i kvinnosaksdebatten. Artikeln innehåller en rad slående exempel på
Strindbergs förmåga att dra bergsäkra slutsatser av vetenskapliga rön som han själv har en
i bästa fall mycket liten kunskap om. Slagkraftiga formuleringar ur innehållet är till exempel: ”Huru skulle nu enligt evolutionsteorin tidens sträfvan att göra könen ’jemlika’, då

de äro så olika, bli dömd? Som ett försök att höja negrerna till
européens höga ståndpunkt. Detta kan icke ske”, eller: ”att vara
qvinna, är att vara ett sjukt barn hela lifvet”. ”På kyrkogården”
(Zetterlund VI:439) utgör en något förkortad version av ”Études
funèbres” tryckt i ”Revue des revues” den 15 juli 1896, översatt
till svenska av Eugène Fahlstedt. Den återkom året därpå under
titeln ”Betraktelser på kyrkogården” i ”Tryckt och otryckt IV”.
I denna betraktelse från Paris kyrkogårdar behandlar Strindberg
bland annat devisen”Ave crux spes unica” som efter hans anvisning kom att pryda hans gravkors på Norra begravningsplatsen i
Stockholm. Bankiren Alfred Berg (1871-1920) lät binda sin stora
Strindbergssamling på detta luxuösa sätt. Samlingen såldes på
Bukowskis 1922.

11. [Strindberg] (L’Initiation. Revue philosophique
des hautes études publiée menseullement sous la direction de Papus). 1896. I-IV. Tours, Imp. E. Arrault et c:ie,
(1896). 292 + 296 + 293,(1) + 293,(1) s. & plr. Fyra röda
hklbd med röda övre snitt. Ett fåtal markeringar med röd
och blå krita. Med Erik Höglunds exlibris och Svante
Svedlins förgyllda pärmexlibris. 
*10000

11.

Ej i Zetterlund. Tidskriftens titel anges på omslagen, som saknas här. När Strindberg på
1890-talet flyttade till Frankrike möttes han av ett Paris där ockultismen och alkemin vuxit
till en moderörelse. Det blev en injektion av energi för honom; här vann han äntligen
gehör för sina idéer och fann likasinnade som ville läsa hans naturvetenskapliga hugskott.
Han publicerade snart en mängd artiklar i kretsens publikationer. Tidskriftsårgången innehåller alla de artiklar som Strindberg skrev i publikationen utom två, vilka båda ingår i juni
numret 1897. Utgivaren Gérard Encausse
(1865-1916) vars esoteriska pseudonym var
Papus, och som här titulerar sig ”docteur
en médecine – docteur en kabbale”, var en
portalfigur inom den ockultistiska rörelsen
som växte till popularitet i Frankrike mot
slutet av 1800-talet. Strindbergs bidrag är:
”Notes scientifiques et philosophiques. I.
Un regard vers le ciel et les 23 degrés, II.
Pourqoui le fer seul indique le Nord” (i
nummer 7, 1896), ”Notes scientifiques et
philosophiques. III. L’analyse spectrale, IV.
Le ciel et l’oeil, V. Sur la photographie en
coleurs directe, VI. La distance du soleil de
la terre”, samt ”La synthèse de l’or” (i nummer 8, 1896), ”L’Irradiation et l’extension
de l’ame. Observation d’après nature”, (i
nummer 10, 1896), ”La terre, sa forme, ses
mouvement” (i nummer 12, 1896). Saknas
här gör ”Les étoiles fixes” och ”L’horizon
et l’oeil” som publicerades i nummer 9,
1897.

10.

12. [Strindberg] L’Initiation. Revue philo
sophique des hautes études publiée menseullement sous la direction de Papus. N:o 9 juin
1897. Tours, Imp. E. Arrault et c:ie, (1897).
(2),193-288,(2) s. Häftad. Främre omslag loss.
Det spröda omslaget i övrigt nött och med
småfläckar. Gammal namnteckning på främre
omslaget. 
*2500
Ej i Zetterlund. När Strindberg på 1890-talet flyttade till
Frankrike möttes han av ett Paris där ockultismen och
alkemin vuxit till en moderörelse. Det blev en injektion av energi för honom; här vann han äntligen gehör
för sina idéer och fann likasinnade som ville läsa hans
naturvetenskapliga hugskott. Han publicerade snart
en mängd artiklar i kretsens publikationer. Utgivaren
Gérard Encausse (1865-1916) vars esoteriska pseudonym
var Papus, och som här titulerar sig ”docteur en médecine – docteur en kabbale”, var en portalfigur inom
den ockultistiska rörelsen som växte till popularitet i Frankrike mot slutet av 1800-talet.
Numret innehåller Strindbergsbidragen: ”Les étoiles fixes” och ”L’horizon et l’oeil”.

13. STRINDBERG, A. Typer och prototyper inom
mineralkemien. Festskrift till firandet af Berzelii
femtioårs-minne. Stockholm, Kôersners boktryckeri,
1898. 62 s. Rött hklbd med blindlinjerad rygg (Knut
Hässlers bokbinderi). Rödstänkt övre snitt, övriga snitt
endast putsade. Omslaget medbundet. Med Lars A.
Lindgrens exlibris. 
*800
13.

Zetterlund I:68. Omslaget av läskpappersliknande papper
med text i svart och rött. Under påverkan från kretsen kring
ockultisttidskriften ”L’hyperchemie” gick Strindbergs naturvetenskapliga intressen mot slutet av 1890-talet alltmer åt det
numerologiska. I ”Typer och prototyper” skriver han: ”Med
ett ord, Pythagoras mening att världen är byggd på tal synes
vinna bekräftelse, och bakom dessa tal skönjes byggmästaren.”
Resultatet blir ett verk med om möjligt ännu lägre vetenskapligt värde än Strindbergs tidigare naturvetenskapliga skriverier.
En samtida recensent utbrister att ”detta vanvettiga hån mot all
vetenskaplig forskning” inte ens förtjänar att kallas dilettantism,
och Ulf Danielsson konstaterar hårt i sin sentida genomgång
”Strindberg som forskare, mystiker & haverist” att ”När
Strindberg experimenterar med atomvikter för att hitta sätt att
göra guld är det fortfarande förenligt med ett naturvetenskapligt förhållningssätt. [...]. Men när Strindberg fortsätter med en kabbalistisk sifferlek där
han försöker hitta samband kors och tvärs mellan stort och smått, mänskligt och naturligt,
lämnar han helt och hållet naturvetenskapen och blir enbart en mystiker”.

12.

14 . S T R I N D B E RG, A . H e i t e r b u c h t u n d
Schmachsund. Erster Theil: Eine Kindersage. I: Die
Zukunft. XI. Jahrg. Nr 9. Berlin, Albert Dancke, 1902.
327-70 s. Rött hklbd med blindlinjerad rygg (Knut
Hässlers bokbinderi). Rödstänkt övre snitt, övriga snitt
endast putsade. Omslaget medbundet. Med Lars A.
Lindgrens exlibris. 
*500
14.

Ej i Zetterlund. Strindbergs bidrag upptar s. 350-52 och består av
en översättning av inledningen i ”Fagervik och Skamsund” från
tidigare samma år. Alltså inte, trots rubriken, av bokens första del
”En barnsaga”.

15. STRINDBERG, A. Ett äktenskap. Roman. Häfte
1-[3] [=omslagstitel]. Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1903. 48 s. Rött hfrbd. Rött övre snitt, i övrigt
oskuren och delvis ouppskuren. Ett häftesomslag medbundet. 
*5000
Zetterlund IV:3. De tre distribuera
de häftena av denna oauktoriserade
första svenska bokutgåva av ”En dåres försvarstal”. Häfte 4 och
5 trycktes men kom aldrig att sändas ut till prenumeranterna
och är kända i endast ett fåtal exemplar. Bokförläggaren P. E.
Nilsson ville upprepa ”Budkaflens” tilltag från 1893-94 och åter
ge ut ”En dåres försvarstal” i oauktoriserad svensk översättning.
Denna gång lyckades dock Strindberg i sina försök att hindra
utgivningen. Han fick stöd i sina ansträngningar, dels i pressen
där t.ex. Oscar Levertin fördömde utgivningen i en artikel i
”Svenska dagbladet”, dels av såväl förläggareföreningen som
bokhandlareföreningen. Utgivningen stoppades efter att fem
häften (av ungefär 30 planerade) tryckts, varav endast tre hade
hunnit skickas ut.

16. STRINDBERG, A. Ordalek och småkonst.
Stockholm, A. Bonnier s boktr ycker i, 19 05.
122,(2),123-69,(2) s. Lätt solkigt och delvis lite blekt
dekorerat oklbd. Lite lös i häftningen och sprucken
i innerfalsen mellan s. 2 och 3. Med Björn Mattséns
ägarstämpel och med hans inköpsnotering i blyerts som antecknar att det är
”överläkare Carl Gentz ex.” 
*12000
Zetterlund I:94. Illustrerad och typografiskt redigerad av Arthur Sjögren. Komplett med
både tredje sången i ”Holländarn” och det dekorativa blad som var tänkt att ersätta den.
Strindberg hade uppvaktat förläggare med idén att ge ut dikterna ur ”Fagervik och
Skamsund” med några tillägg i en billighetsutgåva, men utan att vinna gehör. Det var
inte förrän bokkonstnären Artur Sjögren, som vid det här laget hade samarbetat med
Strindberg i ett flertal projekt, tog sig an verserna som Bonniers nappade. Sjögrens plan var
naturligtvis inte någon billighetsutgåva, utan tvärtom en praktfullt illustrerad presentbok.
Resultatet blev synnerligen lyckat och Georg Svensson beskriver den i sin bok ”Modern
svensk bokkonst” som ”ett självständigt, nationellt färgat arbete som måste räknas till de
vackraste svenska böckerna”. I ”Fagervik och Skamsund” hade det ingått en dikt med
titeln ”Holländaren”. Till den nya samlingen hade dikten utökats med två verser. De nya

15.

16.

verserna var, som Karl Otto Bonnier berättar ”uttryck för hans kvinnodyrkan och hans
kvinnohat. – Hatet hade emellertid lagt sig följande sommar, då dikterna voro under tryckning. – Den 18 juli 1905 skrev han från Furusund: ’Broder Bonnier. Om ej det är för sent,
så ber jag få stryka 1:a och 3:e satsen (avdelningen) i ’Holländarn’ i dikterna. Dessa stå ej i
ton med bokens fridfulla omgivning och äro icke synnerligen av värde.’ Det var emellertid
för sent. Hela boken var, då detta brev inträffade, färdigtryckt. Jag förstod naturligtvis varför
Strindberg nu ville, om möjligt, ha bort dessa dikter, i synnerhet den tredje sången. – Trots
svårigheterna sökte jag tillmötesgå Strindberg: ur de färdigtryckta exemplaren skuro vi
ut de fyra sidorna 123-126, som innehöllo den tredje sången och ersatte dessa med ett
blad, som pryddes med Sjögrens för sången avsedda vignett. Och så gick boken ut. – Jag
tror ej att det finns mer än ett enda exemplar (i mitt privatbibliotek) där ’tredje sången’
finnes kvar!” Några fler exemplar än Karl Otto Bonniers privata förefaller ha läckt ut, men
”ocensurerade” exemplar är ändå mycket sällsynta.

17. S T R I N D B E RG, A . E n j u l a f t o n .
(Fragment). I: Strix, julen 1905. Stockholm,
P. Palmquists, 1905. (26) s. Klammerhäftad.
Något nött och omslaget med några smårevor.
Bra ex. 
*900
Illustrerad med vinjetter tecknade av signaturen ”AF”
(Anders Forsberg). Denna julaftonsskildring ingick
senare i ”Svarta fanor” där den utspelar sig hos Hanna
Paj (= Ellen Key). Här kallas värdinnan Hanna Lindgren,
och Strix’ utgivare Albert Engström har hävdat att den
gick hem dåligt hos tidskriftens läsekrets eftersom
ingen begrep vem det handlade om. Artiklen föregås
av en kort introduktion som inte återfinns i romanen.
Jultidningen innehåller även bidrag av bland andra Bo
Bergman, Henning Berger och Ivar Arosenius.

17.

18. STRINDBERG, A. Anti
barbarus det är en vidlyftig
undersökning om grundämnenas
natur och ett nytt betraktelsesätt af
de kemiska operationeras förlopp
enligt den rådande monist-teo
rien om naturens allhet och enhet,
sådan den af Darwin och Hæckel
tillämpats på de andra naturvetenskaperna. Sammanskrifvet i Brünn
(Mähren) MDCCCXCIII [...] samt
försedt med rättelser och tillägg
MDCCCCV. Stockholm, Bröderna
Lagerström, 1906. 57,(2) s. Något
nött ohfrbd med r ikt dekorerade pär mpapper (Hedberg).
Pärmhörnen lite stötta och ryggen
obetydligt blekt. Lite lagerfläckig i
marginalerna. Bra ex! 
*3000
Zetterlund I:59. Lindberg Swedish books 69. Utkom i 299 numrerade exemplar, varav
detta är nr 299! Tryckt på fint papper från Grycksbo. Första svenska utgåvan ”försedt med
rättelser och tillägg”. I början av 1890-talet intresserade sig Strindberg mer och mer för
naturvetenskap. Genom Birger Mörner hade han lärt känna botanisten Bengt Lidforss som
kom att bli hans bollplank i naturvetenskapliga frågor. När han lämnat Berlin satte han sig
att skriva ned sina funderingar. Boken ratades av Bonniers, men med Lidforss hjälp utkom
en tysk översättning av det mesta av innehållet 1894. Arthur Sjögren beskriver i sin artikel
”Mitt samarbete med August Strindberg” hur han på boktryckaren Hugo Lagerströms initiativ diskuterat med Strindberg om lämpliga verk av denne för utgivning i praktupplaga.
”Och så gick han in och tog fram ett litet häfte betitlat ’Antibarbarus’ och undrade om
det ej kunde användas”. Resultatet blev denna läckra bok som av Georg Svensson kallats
”Sjögrens praktstycke i Morrisstil”.

19. STRINDBERG, A. Antibarbarus det är en vidlyftig undersökning om
grundämnenas natur och ett nytt betraktelsesätt af de kemiska operationeras förlopp enligt den rådande monist-teorien om naturens allhet och enhet,
sådan den af Darwin och Hæckel tillämpats på de andra naturvetenskaperna.
Sammanskrifvet i Brünn (Mähren) MDCCCXCIII [...] samt försedt med rättelser och tillägg MDCCCCV. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1906. 57,(2) s.
Rikt blinddekorerat oskinnbd med upphöjda bind, rött övre snitt och övriga
snitt oskurna (Hedberg). Skinnet längs falsarna och runt pärmkanterna lite
uttorkat och fnasigt med små, delvis reparerade, sprickor i främre ytterfalsen.
Trots anmärkningarna ett gott exemplar. I nyare skinnskodd och filtfodrad
marmorerad pappkassett. 
*3000

18.

19.

Zetterlund I:59. Lindberg Swedish books 69. Utkom i 299 numrerade exemplar, varav
detta är nr 186. Tryckt på fint papper från Grycksbo. Första svenska utgåvan ”försedt med
rättelser och tillägg”. I början av 1890-talet intresserade sig Strindberg mer och mer för
naturvetenskap. Genom Birger Mörner hade han lärt känna botanisten Bengt Lidforss som
kom att bli hans bollplank i naturvetenskapliga frågor. När han lämnat Berlin satte han sig
att skriva ned sina funderingar. Boken ratades av Bonniers, men med Lidforss hjälp utkom
en tysk översättning av det mesta av innehållet 1894. Arthur Sjögren beskriver i sin artikel
”Mitt samarbete med August Strindberg” hur han på boktryckaren Hugo Lagerströms initiativ diskuterat med Strindberg om lämpliga verk av denne för utgivning i praktupplaga.
”Och så gick han in och tog fram ett litet häfte betitlat ’Antibarbarus’ och undrade om
det ej kunde användas”. Resultatet blev denna läckra bok som av Georg Svensson kallats
”Sjögrens praktstycke i Morrisstil”.

20. STRINDBERG, A. Hamlet. Ett minnesblad på årsdagen den 26 november tillägnadt Intima teatern. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1908. 44 s. Bra
brunt halvmarokängbd med upphöjda bind (Levins bokbinderi). Brunt övre
snitt. Främre omslag medbundet. Med Signe och Henrik Svanfeldts exlibris
och Johan Lagergrens ägarstämpel. 
*750
Zetterlund I:108. Innehåller, utöver en längre text om Hamlet, även fyra kortare texter:
”Karaktärsteckning”, ”Shakespeare’s världsåskådning”, ”Den vackra ålderdomen och den
fula” och ”Kung Lears hustru”, vilka tidigare tidigare publicerats i ”En ny blå bok” (1908).
Drömmen om en egen teater, där han kunde sätta upp sina pjäser och göra verklighet
av sina dramatiska visioner, följde Strindberg under större delen av hans verksamma liv.
Efter misslyckandet med Forsøgsteatret i Köpenhamn på 80-talet dök planerna upp igen
såväl i Berlin som Paris. 1906 hade tiden blivit mogen. Hans dramatik hade börjat röna
framgångar ute i Europa, och hemma i Sverige hade den unge regissören och skåde
spelaren August Falck vågat sätta upp ”Fröken Julie”. Uppsättningen blev en succé och
Strindberg kontaktade Falck för att diskutera sina planer på en mindre teater i Stockholm
efter kontinental förebild. Resultatet, Intima teatern, öppnade vid Norra Bantorget året

20, 21 & 23.

därpå, med Falck som direktör. Ombyggnaden
och utrustningen av teaterlokalen blev mycket kostsam och Strindberg bidrog med betyd
ande summor ur egen ficka i form av ”lån”
till teatern. Efter en trög start blev företaget en
framgång hos publiken, om än inte hos kritikerna. Trots detta blev teatern aldrig riktigt ekonomiskt lönsam. Strindberg, som inte fick tillbaka sina pengar, blev misstänksam och avogt
inställd gentemot Falck. En annan tvistefråga
mellan kompanjonerna var valet av pjäser. I den
ursprungliga planen hade tanken varit att man
skulle variera Strindbergs dramer med verk av
andra författare. Strindberg, som entusiasmerad
av sitt nya forum gick in i en mycket produktiv
period av dramatiskt författarskap, styrde dock
teaterns repertoar till att bestå nästan uteslutande
av hans egna verk. Tvisten mellan honom och
Falck intensifierades och till slut tog Strindberg
sin hand från teatern. Falck blev därmed av med
uppsättningsrätten till Strindbergs dramer, vilket
gjorde projektet omöjligt att driva vidare. Som
ett led i marknadsföringen tänkte sig Strindberg
att han skulle skriva artiklar om sina pjäser i pressen. Detta blev aldrig av, istället producerade han
dessa pamfletter där han talar om sina pjäser och
sina tankar om teater i allmänhet och sin förebild Shakespeare i synnerhet. Olof Lagercrantz
har påpekat hur Strindbergs tonfall förändras när han skriver om teater: ”Texten får en
enkelhet och otvetydighet. Det är en lågmäld yrkesman som här för ordet och det är slut
med ’konsterna’. [...] Man skulle till och med kunna säga att Strindbergs liv är ’teater’ om
man därmed menar en värld där allt är overklighet, drömmar, kulisser, utklädning, medan
man, när man möter honom på den verkliga teatern, finner en människa som är klarvaken,
nyktert instruerande kunnig, smart.”

21. STRINDBERG, A. Julius Cæsar. Shakespeares historiska drama. Jämte
några anmärkningar om kritik och skådespelarens konst samt ett tillägg om
teaterkrisen och teatertrasslet.Tillägnadt Intima teatern. Stockholm, Bröderna
Lagerström, 1908. 40 s. Bra brunt halvmarokängbd med upphöjda bind
(Levins bokbinderi). Brunt övre snitt. Främre omslag medbundet. Med Signe
och Henrik Svanfeldts exlibris och Johan Lagergrens ägarstämpel. 
*750
Zetterlund I:108. Drömmen om en egen teater, där han kunde sätta upp sina pjäser och
göra verklighet av sina dramatiska visioner, följde Strindberg under större delen av hans
verksamma liv. Efter misslyckandet med Forsøgsteatret i Köpenhamn på 80-talet dök
planerna upp igen såväl i Berlin som Paris. 1906 hade tiden blivit mogen. Hans dramatik
hade börjat röna framgångar ute i Europa, och hemma i Sverige hade den unge regissören
och skådespelaren August Falck vågat sätta upp ”Fröken Julie”. Uppsättningen blev en
succé och Strindberg kontaktade Falck för att diskutera sina planer på en mindre teater i Stockholm efter kontinental förebild. Resultatet, Intima teatern, öppnade vid Norra
Bantorget året därpå, med Falck som direktör. Ombyggnaden och utrustningen av teaterlokalen blev mycket kostsam och Strindberg bidrog med betydande summor ur egen ficka

i form av ”lån” till teatern. Efter en trög start blev företaget en framgång hos publiken, om
än inte hos kritikerna.Trots detta blev teatern aldrig riktigt ekonomiskt lönsam. Strindberg,
som inte fick tillbaka sina pengar, blev misstänksam och avogt inställd gentemot Falck. En
annan tvistefråga mellan kompanjonerna var valet av pjäser. I den ursprungliga planen
hade tanken varit att man skulle variera Strindbergs dramer med verk av andra författare.
Strindberg, som entusiasmerad av sitt nya forum gick in i en mycket produktiv period av
dramatiskt författarskap, styrde dock teaterns repertoar till att bestå nästan uteslutande av
hans egna verk.Tvisten mellan honom och Falck intensifierades och till slut tog Strindberg
sin hand från teatern. Falck blev därmed av med uppsättningsrätten till Strindbergs dramer,
vilket gjorde projektet omöjligt att driva vidare. Som ett led i marknadsföringen tänkte
sig Strindberg att han skulle skriva artiklar om sina pjäser i pressen. Detta blev aldrig av,
istället producerade han dessa pamfletter där han talar om sina pjäser och sina tankar om
teater i allmänhet och sin förebild Shakespeare i synnerhet. Olof Lagercrantz har påpekat
hur Strindbergs tonfall förändras när han skriver om teater: ”Texten får en enkelhet och
otvetydighet. Det är en lågmäld yrkesman som här för ordet och det är slut med ’konsterna’. [...] Man skulle till och med kunna säga att Strindbergs liv är ’teater’ om man därmed
menar en värld där allt är overklighet, drömmar, kulisser, utklädning, medan man, när
man möter honom på den verkliga teatern, finner en människa som är klarvaken, nyktert
instruerande kunnig, smart”.

22. STRINDBERG,A. Armageddon.
Början till en roman. I: Nordens jul
1908. Göteborg, W. Zachrissons, 1908.
20,(12) s. Klammerhäftad. Ryggen
nött och omslaget med småriss. Bra
ex. 
*900
Zetterlund VI:1263. Illustrerad med en vinjett av Alfred Collin. Novellen skildrar tillvaron i ett Swedenborgskt dödsrike. Innehållet
är nära besläktat med en uppsats: ”Högre
existensformer Die Toteninsel” i ”En blå bok
III”. Trots undertiteln finns det inget som
tyder på att något längre arbete var planerat.
Jultidningen innehåller även bidrag av bland
andra Daniel Fallström, A. U. Bååth, Gustaf af
Geijerstam och K. G. Ossian-Nilsson.

23. STRINDBERG, A. Shakespeares
Macbeth, Othello, Romeo och Julia,
Stormen, Kung Lear, Henrik VIII, En
midsommarnattsdröm. Stockholm,
Bröderna Lagerström, 1909. 79 s. Bra brunt halvmarokängbd med upphöjda
bind (Levins bokbinderi). Brunt övre snitt. Främre omslag medbundet. Med
Signe och Henrik Svanfeldts exlibris och Johan Lagergrens ägarstämpel. *750
Zetterlund I:111. Drömmen om en egen teater, där han kunde sätta upp sina pjäser och
göra verklighet av sina dramatiska visioner, följde Strindberg under större delen av hans
verksamma liv. Efter misslyckandet med Forsøgsteatret i Köpenhamn på 80-talet dök

22.

planerna upp igen såväl i Berlin som Paris. 1906 hade tiden blivit mogen. Hans dramatik
hade börjat röna framgångar ute i Europa, och hemma i Sverige hade den unge regissören
och skådespelaren August Falck vågat sätta upp ”Fröken Julie”. Uppsättningen blev en
succé och Strindberg kontaktade Falck för att diskutera sina planer på en mindre teater i Stockholm efter kontinental förebild. Resultatet, Intima teatern, öppnade vid Norra
Bantorget året därpå, med Falck som direktör. Ombyggnaden och utrustningen av teaterlokalen blev mycket kostsam och Strindberg bidrog med betydande summor ur egen ficka
i form av ”lån” till teatern. Efter en trög start blev företaget en framgång hos publiken, om
än inte hos kritikerna.Trots detta blev teatern aldrig riktigt ekonomiskt lönsam. Strindberg,
som inte fick tillbaka sina pengar, blev misstänksam och avogt inställd gentemot Falck. En
annan tvistefråga mellan kompanjonerna var valet av pjäser. I den ursprungliga planen
hade tanken varit att man skulle variera Strindbergs dramer med verk av andra författare.
Strindberg, som entusiasmerad av sitt nya forum gick in i en mycket produktiv period av
dramatiskt författarskap, styrde dock teaterns repertoar till att bestå nästan uteslutande av
hans egna verk.Tvisten mellan honom och Falck intensifierades och till slut tog Strindberg
sin hand från teatern. Falck blev därmed av med uppsättningsrätten till Strindbergs dramer,
vilket gjorde projektet omöjligt att driva vidare. Som ett led i marknadsföringen tänkte
sig Strindberg att han skulle skriva artiklar om sina pjäser i pressen. Detta blev aldrig av,
istället producerade han dessa pamfletter där han talar om sina pjäser och sina tankar om
teater i allmänhet och sin förebild Shakespeare i synnerhet. Olof Lagercrantz har påpekat
hur Strindbergs tonfall förändras när han skriver
om teater: ”Texten får en enkelhet och otvetydighet. Det är en lågmäld yrkesman som här för
ordet och det är slut med ’konsterna’. [...] Man
skulle till och med kunna säga att Strindbergs liv
är ’teater’ om man därmed menar en värld där
allt är overklighet, drömmar, kulisser, utklädning,
medan man, när man möter honom på den verkliga teatern, finner en människa som är klarvaken, nyktert instruerande kunnig, smart”.

24. STRINDBERG, A. Mäster Olof.
Skådespel i fem akter. Stockholm, Central
tryckeriet, 1909. (2 blanka,6),105,(1,2
blanka) s. Dekorerat opergamentbd med
bevarade knytband (Hedberg). Övre rött
snitt, övriga oskurna. Obetydligt solkigt.
Fint exemplar ur Erik Höglunds samling,
med hans exlibris. 
*3000
Zetterlund I:9. Praktupplaga tryckt i 100 numrerade exemplar, varav detta är nummer 78.
Den användes som lotterivinster i samband med
Allmänna utställningen av konsthantverk och
konstindustri i Stockholm 1909. Den konstnärliga utformingen är av Emmy Biberg.

24.

25.

25. [Strindberg] ZETTERLUND, R. Bibliografiska anteckningar om August
Strindberg. Sthlm, 1913. Porträtt,(12),325 s. Elegant ljusbrunt halvmarokängbd
med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och övre guldsnitt, övriga snitt endast
putsade (Knut Hässlers bokbinderi). Omslag medbundet. Marginalmarkeringar i
blyerts. Med Svante Svedlins guldpräglade pärmexlibris. 
*1750
Tryckt i 500 exemplar. Fortsatt det självklara referensverket rörande August Strindbergs tryckta arbeten.

