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Och min Mäster Olof! Jag ändrar ej detta citat "affälling"! Ty då vore jag sjelf en sådan. jag har med tanken på
en möjlig triumf velat stryka ut detta ord hvar igenom stycket skulle kunna komma att uppföras! Men jag kan
inte! Nu spelar man ej mitt stycke! Ja då har jag aldrig fått säga hvad jag ville och så har jag gått och satt mig
och (= i) skuld, och så måste jag ta mig något annat arbete och så får jag aldrig säga något mer! Ur Strindberg
brev till Eugène Fahlstedt 26 september 1872 Nu är Vasa-dramat färdigt! af fruktan för Ångbåtsposten, har jag
framställt tre förslag till Gustaf af G. Att Du, jag och han råkas i Stokholm och att Du är snäll och läser, så att
vi få straxt afgöra om pjesen skall gå till Ranft (Mäster Olof här är en glansrol för Dig: eljes har Du Erik XIV
och Göran Persson att välja på, sköna pojkar! eller till Dramaten. Denna pjes är bättre "gjord" än
Folkungasagan! och kläm felas ej! Ur Strindbergs brev till August Lindberg 11 juni 1899 Mäster Olof utgavs
första gången 1872, Gustav Vasa 1899.
Ladda ner Mäster Olof - Gustav Vasa som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar. Laddas ned direkt.
Hitta bästa priser på Mäster Olof - Gustav Vasa av Strindberg som e-bok (epub, pdf) eller ladda ner e-böcker
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