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Digitala arbetsmetoder och elektronisk publi-
cering har på bara halvtannat decennium 
förändrat villkoren för vetenskaplig utgiv-

ning på ett genomgripande sätt.  Detta gäller inte en-
bart planeringen av utgåvorna och arbetet med dem 
utan också användningen. I konferensvolymen Digi-
tala och tryckta utgåvor. Erfarenheter, planering och 
teknik i förändring anlägger nordiska textkritiker så-
väl vetenskapliga som tekniska aspekter på digital ut-
givning, med exempel från pågående utgåvor av bl.a. 
August Strindbergs, Henrik Ibsens, Selma Lagerlöfs 
och Zacharias Topelius författarskap.  
 Samma konferens som diskuterade digitala och 
tryckta utgåvor uppmärksammade också textkritisk 
utgivning av brev och dagböcker. Tre artiklar i denna 
volym är baserade på föredrag om hur brevutgåvor 
planeras och disponeras, utgående från omfattande 
erfarenheter av att utge brev och dagböcker.
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Abstract

Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenheter, planering och teknik i förändring, red. 
Pia Forssell och Carola Herberts (Digital and Printed Editions. Experiences, 
Planning, and Technology in Transition, ed. by Pia Forssell and Carola 
Herberts), Svenska litteratursällskapet i Finland 755, och Nordiskt Nätverk för 
Editionsfilologer. Skrifter 9, 248 pp., Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 
2011. ISBN 978-951-583-228-3.
 The volume consists of papers presented at a conference arranged by the Nordic 
Network for Textual Critics (Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer) in Helsinki on 11–
13 September 2009.
 In the first article Johnny Kondrup gives an overview of eight current Nordic 
scholarly edition, including their organisation, financing, scope and publication 
principles. In their joint article, Christian Janss and Per Stam present first generation 
electronic editions of Ibsen’s and Strindberg’s works with an evaluation of methods, 
objectives and the electronic format. The Selma Lagerlöf Archives and the Writings of 
Zacharias Topelius, both second-generation electronic editions, are presented by Petra 
Söderlund and Kim Björklund, who discuss the technical, organisational and financial 
conditions for their respective editions. Per Dahl demonstrates how the relationships 
between the various parts of a textual critical edition both change over time and vary 
depending on the genre, age and textual contexts of the published work. Petra Söderlund 
observes in her article that printed lists of variants are seldom used in Swedish literary 
research, and points out the opportunities provided by digital collation tools. Mats 
Dahlström explores the relationships between printed and digital editions, and shows 
how digital scholarly editions are influenced by the users’ expectations on interaction 
and transparency. Jyrki Nurmi discusses theoretical concerns and practical applications 
pertaining to the commentary of Nummisuutarit (The Village Shoemakers) by Aleksis 
Kivi, while Sakari Katajamäki, Heli Kautonen and Ossi Kokko present a tool for making a 
digital commentary. Hilde Bøe describes the process of making the writings of Edvard 
Munch digitally available. Based on the work within the Zacharias Topelius project, 
Thomas Gartz presents the basics of text encoding. 
 One of the conference topics was the publication of letters, and Barbro Ståhle Sjönell 
explains the factors that should be considered when planning and publishing an edition of 
an author’s letters, using examples from Swedish editions in the genre. Björn Meidal sum-
marises the experience of publishing Strindberg’s letters, and reflects on the 
differences between publishing the works of Strindberg and his letters. Patricia Berg 
discusses the editorial problems caused by material written in several languages and in 
different writing systems, with examples from the edition of the writings of the 
orientalist G. A. Wallin. 
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Förord

Första gången Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer samlades till
konferens skedde det i Köpenhamn, i november 1996. Temat var

»edb og editionsfilologi». År 2000 behandlades förhållandet mellan
bokutgåvor och elektroniska utgåvor vid konferensen »Bok og skjerm» 
i Oslo. Följande gång nordiska textkritiker ägnade sig åt detta konfe-
renstema var i Helsingfors 2009; NNE:s elfte konferens hade rubricerats 
»Tryckta och elektroniska utgåvor – erfarenheter, planering och teknik i
förändring». Föredragen publiceras här under titeln Digitala och tryckta
utgåvor. Det återkommande temat och de växlande rubriceringarna visar
både hur viktiga digitala arbetsmetoder har blivit och framförallt på de
elektroniska utgåvornas snabba frammarsch och centrala betydelse inom
vetenskaplig utgivning.

Konferensen »Tryckta och elektroniska utgåvor – erfarenheter, pla-
nering och teknik i förändring» arrangerades den 11–13 september 2009 i 
Helsingfors av redaktionen för Zacharias Topelius Skrifter. Konferensen, 
som samlade 75 deltagare, var organiserad av Kim Björklund, Pia Fors-
sell, Ulrika Gustafsson och Rainer Knapas, med biträde av hela redak-
tionen. Huvudtemat för konferensen var de utmaningar och möjligheter 
som elektronisk utgivning medför, och textkritikens position i dagens 
utgivning. Artiklarna i föreliggande volym återges i samma ordningsföljd 
som föredragen under konferensen.

Johnny Kondrup inleder med en översikt av åtta större pågående 
nordiska utgåvor och deras organisation, finansiering, omfattning – såväl 
kvantitativt som beträffande materialkategorier – och utgivningsprinci-
per. Kondrup lyfter fram utvecklingen från retrodigitalisering över hybr-
idutgåvor till primärt elektroniska utgåvor. 
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 Utgåvorna August Strindbergs Samlade Verk och Henrik Ibsens 
skrifter befinner sig på upploppet, medan Zacharias Topelius Skrifter 
och Selma Lagerlöf-arkivet har inletts förhållandevis nyligen. Strind-
bergutgåvans huvudredaktör Per Stam och Ibsenutgåvans långvariga 
ledande filolog Christian Janss ger i den gemensamma artikeln »Första 
generationens elektroniska utgåvor – Strindberg och Ibsen» en självkri-
tisk presentation av utgåvornas arbetsmetoder, deras organisation och 
deras målsättning samt diskuterar det elektroniska formatet på respektive 
utgåva. I »Andra generationens elektroniska utgåvor – Selma Lagerlöf-
arkivet och Zacharias Topelius Skrifter» granskar huvudredaktören Petra 
Söderlund (SLA) och redaktionschefen Kim Björklund (ZTS) förutsätt-
ningarna för utgåvorna: tekniska, organisatoriska och (arbets)ekono- 
miska. I båda artiklarna uppmärksammas utgåvornas läsare-använda-
re. 
 Per Dahl visar med många exempel i »Afstemt funktionalitet» hur 
förhållandet mellan en textkritisk utgåvas olika beståndsdelar (kritiskt 
etablerad text med varianter, inledning och kommentarer) såväl föränd-
ras över tid som varierar beroende på det utgivna verkets genre, ålder 
eller textläge. Dahl efterlyser balans mellan de olika delarna och deras 
funktioner. Han tar också upp den pedagogiska aspekten, och understry-
ker behovet av integrering mellan utgåvans delar: iakttagelser baserade 
på varianterna får gärna sammanfattas i inledningen. 
 Petra Söderlund konstaterar i »Tryckt eller elektronisk variantredo-
visning – varför och för vem?» att textanalys i svensk litteraturforsk-
ning sällan baserar sig på textkritiska utgåvors redovisning av varianter. 
Det beror dels på att de textkritiskt utgivna författarskapen sällan sam-
manfaller med de populäraste forskningsobjekten, dels på att tryckta 
variantförteckningar anses svåra att använda och analysera. Söderlund 
rekommenderar digitala kollationeringsverktyg för att upptäcka likheter 
mellan olika verk, som komplement till de traditionella förteckningarna 
över skillnader mellan olika upplagor av samma verk. Textkritiker bör 
aktivt förmedla det material som variantapparaterna innehåller i form 
av resonerande analyser. 
 Mats Dahlström belyser i sitt bidrag »Öppna digitala utgåvor» hur 
digitala vetenskapliga utgåvor påverkas inte bara av utvecklad program-
vara utan också av användarnas förväntningar på interaktion och på 
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öppenhet och transparens. Han diskuterar förhållandet mellan tryckta 
och digitala utgåvor, och övertron på s.k. definitiva utgåvor. Dahlström 
har förhoppningar på ett framtida samarbete mellan olika aktörer, så 
att textkritiker framdeles har möjlighet att analysera massdigitaliserat 
material med kvantitativa metoder. 
 Finska Litteratursällskapet inledde 2005 ett projekt, kallat Edith, för 
textkritisk utgivning av finsk skönlitteratur. Utgivningen av Aleksis Ki-
vis verk inleds med komedin Nummisuutarit (Sockenskomakarna) som 
pilotprojekt. Jyrki Nummi, som leder Kiviutgåvan, redogör för teoretiska 
överväganden och praktiska tillämpningar vid kommenteringen. I an-
slutning till Nummis artikel presenterar Sakari Katajamäki, Heli Kau-
tonen och Ossi Kokko det digitala arbetsredskap för kommenteringen 
som har utvecklats inom Finska Litteratursällskapet för Ediths behov. 
Presentationen framfördes inte vid konferensen, utan har skrivits för 
denna volym.
 Hilde Bøe har byggt upp det digitala arkivet eMunch.no och redogör 
för arbetet med att presentera Edvard Munchs kvarlåtenskap i skrift och 
bild, vilket kompliceras av att tidigare transkriptioner m.m. representerar 
digitalt material av olika kvalitet och olika generationer. Hon beskriver 
olika programvarors för- och nackdelar och strategier för att uppdatera 
arkivet.
 Också Thomas Gartz inleder i det konkreta arbetet med »Textkod-
ning och tekniska arbetsmetoder inom Zacharias Topelius Skrifter» när 
han presenterar grunderna i XML/TEI med särskild hänsyn till presum-
tiva användare och nybörjare.  

Nätverkets andra konferens hölls i Oslo 1997 och behandlade utgivning 
av brev och dagböcker. Föredragen publicerades inte, och nätverkets 
medlemmar har i flera år haft ett återkommande önskemål om att få 
utgivningen av brev och dagböcker belyst på nytt vid en konferens. Detta 
tema ägnades en session i Helsingfors.
 Barbro Ståhle Sjönell går i sitt bidrag igenom de olika momenten att 
beakta när en utgåva av författarbrev planeras och genomförs, från frågor 
om upphovsrätt till utgivarnas och användarnas gemensamma ansvar för 
ett källkritiskt förhållningssätt till materialet. Hon belyser frågorna med 
generösa exempel ur svensk brevutgivning. 
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 Björn Meidal medverkade med ett föredrag om utgivningen av 
Strindbergs brev 1997, och återkom 2009 med en summering av brevut-
gåvan och betraktelser om skillnaderna mellan att ge ut Strindbergs verk 
och hans brev. 
 I orientalisten Georg August Wallins skrifter erbjuder brev och dag-
boksanteckningar exempel på komplicerat material avfattat på flera 
språk och med olika skriftsystem. Patricia Berg redogör för utgivarnas 
lösningar på problemen, som bl.a. gäller frågan hur översättningar inte-
greras i en utgåva. 

Bidragen i föreliggande volym har genomgått referee-granskning. Vi 
tackar granskarna för grundligt och konstruktivt arbete. Anna Torvald- 
son har översatt Jyrki Nummis samt Sakari Katajamäkis, Heli Kauto-
nens och Ossi Kokkos manuskript till svenska. Ulrika Gustafsson deltog 
inledningsvis i det redaktionella arbetet, före en tjänstledighet. Redak-
tionschefen Nina Edgren-Henrichson vid Svenska litteratursällskapets 
förlag har medverkat i produktionen av boken. Vi tackar alla tre för deras 
insatser. 

Konferensen genomfördes med bidrag av Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Svenska kulturfonden samt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 
– öppningssessionen ägde rum i stiftelsens konstmuseum Villa Gyllen-
berg. Svenska litteratursällskapets förlagsnämnd har benäget upptagit 
konferensvolymen i sällskapets skriftserie. På såväl konferensarrangör-
ernas som redaktionens vägnar framför vi ett varmt tack för generöst 
stöd. 

Pia Forssell och Carola Herberts
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Store tekstkritiske udgaver i Norden
Et overblik

Arbejdstitlen på det foredrag, som ligger til grund for min artikel, var 
»Store udgaveprojekter i Norden, igangværende og planlagte«.1 Den  
afgrænsning gælder stadig, hvilket betyder, at en række nyligt afsluttede 
udgaver ikke falder ind under mine betragtninger. Det gælder fx J. L. 
Runebergs samlade skrifter, som efter årtiers arbejde blev afsluttet i 2005. 
Det gælder Wittgenstein’s Nachlass – The Bergen Electronic Edition, der 
udkom på 6 cd-rom’er i årene 1998-2000. Og det gælder ANDERSEN.  
H. C. Andersens samlede værker, der udkom i 18 bind 2003-2007.
 Jeg bør også præcisere, at jeg begrænser mig til nyfilologiske udga-
ver, dvs. til materiale opstået efter bogtrykkerkunstens opfindelse, og til 
materiale skrevet på originalsprogene, ligesom jeg ikke tager højde for 
udgivelse af musikalier.
 Med disse begrænsninger er der otte udgaver, som umiddelbart fal-
der inden for min horisont. De er på de følgende sider beskrevet hver for 
sig – i et format, der oprindelig svarede til en A4-side for hver.2 De otte 
beskrivelser lægger især vægt på følgende spørgsmål:3

• Hvorfra kom initiativet til udgaveprojektet? Hvornår begyndte det, og  
 hvornår forventes det afsluttet?
• Hvem redigerer, og hvordan er projektet i øvrigt organiseret?
• Hvilke finansieringskilder har man, og hvilket totalbudget?
• Er udgaven en værkudgave, eller rummer den også breve og evt. dag- 
 bøger?
• Hvor omfattende bliver udgaven?
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• Hvilken publikationsform benytter den (trykte bøger? Internet? begge  
 dele?)
• Er der udarbejdet principper for tekstkritik og kommentering, og er de  
 offentliggjort?
• Indeholder udgaven varianter og kommentarer? Hvis den udkommer  
 i bogform, hvordan er da forholdet mellem tekst, varianter og kom- 
 mentarer organiseret?
• Ved trykte værker: Hvilken grundtekst vælger man?

Efter de otte beskrivelser vil jeg udpege nogle emner til sammenligning, 
og derfra vil jeg trække mere almene perspektiver, især med henblik på 
forholdet mellem trykte og elektroniske udgaver. En sammenligning i 
detaljer mellem alle otte udgaver giver ikke nævneværdige resultater, så 
de linjer, jeg trækker, bliver ganske grove. Den læser, der ikke ønsker at 
gå i detaljer, kan evt. springe de otte beskrivelser over og gå direkte til 
sammenligningerne.

Otte udgavebeskrivelser

August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga, red. av Lars Dahl-
bäck, Per Stam m.fl., del 1-[72]. Stockholm: Strindbergssällskapet 1981-
1986, Stockholms universitet 1986 ff. / Almqvist & Wiksell 1981-1985, 
Norstedts 1986 ff.

Nationalupplagan hviler på et udredningsarbejde, som foregik fra 1979, 
og de første bind udkom i 1981. Det bind 1, som indeholder præsentation 
af udgaven og principper for især tekstkritikken, udkom i 1989 (som 
særtryk 1990). En ajourført version af de tekstkritiske principper udkom 
2009 på Internettet.
 Fra begyndelsen havde Strindbergssällskapet det overordnede ansvar 
for udgaven, men i forbindelse med en reorganisering i 1986 overtog 
Stockholms universitet ansvaret. Det direkte redaktionsansvar har hele 
tiden ligget hos en redaktionskomité og en hovedredaktør, fra 1979 Lars 
Dahlbäck, fra 2009 Per Stam. Men de enkelte bind redigeres, dvs. udgi-
ves, af en delredaktør, som er ansvarlig for både tekstkritik og kommen-
tering.
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 Det finansielle grundlag er hidtil tilvejebragt af offentlige midler fra 
en række kilder: Statens kulturråd (i hele perioden), Vetenskapsrådet 
(1986-2002), Stockholms universitet (siden 1986). Fra 2009 disponerer 
man også over private fondsmidler fra Torsten & Ragnar Söderbergs 
stiftelser. Der findes ingen opgørelse over de samlede omkostninger.
 Udgaven er en værkudgave. Den skal altså ikke indeholde breve og 
dagbøger (Brevene udkom i en selvstændig udgave, 1948-2001). Men 
alle Strindbergs offentlige værker indgår: romaner og noveller, dramatik, 
selvbiografier, journalistik, sprogvidenskab og naturvidenskab. I alt er 
tekstmængden beregnet til 20.700 tryksider.
 Der er planlagt 72 tekstbind, og de 65 er udkommet (2009). Det for-
ventes, at udgaven er afsluttet i 2015, hvor den altså vil have strakt sig 
over 35 år. I hvert tekstbind findes kommentarer i form af en overgriben-
de indledning, der bl.a. redegør for værkernes tilblivelse og modtagelse, 
og såkaldte ordforklaringer, dvs. punktkommentarer. 
 Desuden var der planlagt separate kommentarbind med tekstkritiske 
kommentarer, dvs. redegørelse for overleveringssituationen; beskrivelse 
af de manuskripter, som er anvendt ved tekstetableringen; redegørelser 
for de interne varianter i manuskripterne; dokumentation af eventuelle 
forarbejder; redegørelse for varianter mellem grundteksten (typisk for-
fatterens renskrift) og de trykte udgaver; samt naturligvis deklaration af 
udgiverens rettelser (»utgivarens ändringar«). Imidlertid blev det opgivet 
at trykke disse kommentarbind, og i stedet publiceres de elektronisk af 
Litteraturbanken, dog med nogen forsinkelse i forhold til tekstbindene. 
Foreløbig er der publiceret tekstkritiske kommentarer til 15 tekstbind, 
dvs. mindre end en fjerdedel. (Ved udgangen af 2009 vil tallet være 20).
 Også tekstbindenes indhold lægges nu ud på Internettet af Littera-
turbanken; hidtil (2009) er 17 bind lagt ud.
 Nationalupplagan af Strindbergs værker har et særligt kendetegn, 
som bør nævnes her. Det blev fra første færd bestemt – så vidt jeg véd en 
politisk beslutning og en betingelse for at få penge fra Statens kulturråd 
– at Strindbergs retskrivning skulle moderniseres eller »nystavas«. Det 
skulle sikre, at der blev tale om en populær udgave. Få af redaktørerne 
er vist glade for denne beslutning, og man har brugt mange kræfter på 
at opstille gennemskuelige regler for, hvornår og hvordan man moder-
niserer.
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C. J. L. Almqvists Samlade Verk, red. av Bertil Romberg, Johan Svedjedal 
m. fl., del [1- ca. 55], Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1993 ff.

Udgaven blev igangsat i slutningen af 1980’erne, og det første bind – del 
21 – udkom i 1993. Samtidig offentliggjordes i tidsskriftet Samlaren plan 
og principper for hele udgaven, udarbejdet af Bertil Romberg og Johan 
Svedjedal. Romberg var hovedredaktør for udgaven 1993-2005; derefter 
gik hvervet over til Svedjedal.
 Det enkelte bind udgives af en delredaktør, som er ansvarlig for både 
tekstkritik og kommentering. 
 Initiativet til udgaven kom fra Almqvistsällskapet, og bindene udgi-
ves i et samarbejde mellem dette selskab og Svenska Vitterhetssamfun-
det. De indgår dog ikke i Vitterhetssamfundets egne serier.
 Udgaven adskiller sig fra de øvrige ved ikke at have noget fast fi-
nansielt grundlag og heller ikke noget samlet budget. (Fra 2004 råder 
man dog over renterne af 1,5 mio. SEK fra Björn Olof Asplunds min-
nesfond – samt op til 10 procent af hovedstolen pr. år). Der må søges 
fondsstøtte til udgivelsen af de enkelte bind, og hovedparten af arbejdet 
udføres ulønnet, også fra hovedredaktørens side. Projektet har ingen an- 
satte.
 Udgaven hedder Samlade Verk, men tilsigter også at rumme breve, 
utrykte dokumenter og rejseoptegnelser. Den har altså ansatser til at 
være en udgave af samlede skrifter. Til gengæld vil den kun med visse 
indskrænkninger rumme de samlede værker. En del håndskriftmateriale 
vil blive udeladt, fx de kompendier, som Almqvist udarbejdede i sin ung-
dom, og hans lærebøger bliver ganske vist udgivet, men i faksimiler.
 I 2006 udskilte man fire underserier af udgaven: II: Journalistik;  
III: Utrykte værker; IV: Breve; V: Lærebøger (faksmiletryk). Serie I,  
hovedserien, består af de trykte værker, som rummer fiktion, afhandlin-
ger, ordbøger, folkeskrifter, musik m.v.
 Der findes mig bekendt ingen beregning af det samlede antal tekstsi-
der, som skal udgives, men oprindelig har man regnet med, at udgaven 
inklusive kommentarer ville få et sidetal på ca. 20.000 og et bindantal 
på 51. I dag forventer man, at det endelige antal bind bliver lidt højere. 
Det sidste skal være et registerbind, der også skal rumme udgavens ret-
ningslinjer. Hidtil (2009) er udkommet 19 bind.
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 Udgavens enkelte bind rummer foruden teksten en indledning, som 
meget kort redegør for værkets baggrund, tilblivelse, modtagelse og re-
ceptionshistorie. Dernæst en tekstkritisk kommentar, der redegør for 
overleveringssituationen, valget af grundtekst (der ved publicerede vær-
ker som regel er førstetrykket, for manuskripter findes sjældent bevaret) 
og giver en liste over udgiverens rettelser (»utgivarens ändringar«). Ved 
manuskriptbaseret tekst meddeles desuden interne varianter, og ved 
trykte værker, som findes i flere versioner, meddeles varianter mellem 
versionerne.4 Endelig gives kortfattede punktkommentarer til afhjælp-
ning af verbale og reale forståelsesproblemer.
 Almqvistudgaven bibeholder værkernes originale stavning, og hen-
synet til den bredere almenhed varetages af en moderniseret parallel-
udgave, udgivet af Gidlunds förlag. Paralleludgaven hedder Skrifter og 
skal kun rumme et udvalg af de værker, der indgår i den tekstkritiske 
udgave.
 Ligesom med Strindbergs værker har man med Almqvists besluttet 
at lægge de enkelte bind ud på Internettet via Litteraturbanken. Indtil 
videre (2009)er 17 af udgavens bind lagt ud.

Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff 
& Johnny Kondrup m.fl., bd. 1-[55], København: Søren Kierkegaard 
Forskningscenteret / G. E. C. Gad 1997 ff.

Udgaven blev påbegyndt i slutningen af 1993, da Søren Kierkegaard 
Forskningscenteret blev dannet, og de første fem bind udkom i 1997. 
Præsentation af udgaven og principper for tekstkritik og kommentering 
af de trykte skrifter indgik i første kommentarbind, K1 (udgivet som 
særtryk samme år). Principperne for etablering af journaler og dagbøger 
kom i det første journalbind, bd. 17, 2000.
 Udgaven er finansieret af offentlige midler, dels fra Danmarks Grund-
forskningsfond (1993-2006), dels fra Kulturministeriet (2004-2006) og 
endelig fra Videnskabsministeriet (2006 ff.). I alt er der for perioden 
1994-2012 bevilget ca. 107 mio. DKK til udgaven. Der er planlagt 55 
bind, heraf 28 tekstbind og 27 kommentarbind. De skal rumme alt, hvad  
Kierkegaard skrev, og falder i fire undergrupper: 1. Trykte værker (in-
klusive dagbladsartikler); 2. Utrykte værker; 3. Journaler og dagbøger;  
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4. Breve og biografiske dokumenter. Grupperne 1 og 3 er langt de største. 
Til dato (september 2009) er der udkommet 43 bind. Den trykte version 
af udgaven skal være afsluttet i 2012, dvs. efter 19 års arbejde. Tilsammen 
forventes de 28 tekstbind at rumme ca. 12.000 sider.
 Kierkegaards skrifter har ingen hovedredaktør, men en (hoved)-
redaktion, der gennem årene har været præget af nogen til- og afgang. 
De tre permanente redaktører har været Niels Jørgen Cappelørn, Joakim 
Garff og Johnny Kondrup. De enkelte bind udgives af et team bestående 
af flere tekstkritikere og flere kommentatorer, så redaktionen er ansvarlig 
for bindets afsluttende kvalitet.
 Tekstbindene rummer en etableret tekst, der for de trykte værkers 
vedkommende bygger på førstetrykkene. Til teksten knytter sig umid-
delbart et apparat, der meddeler udgiverrettelser og meget sparsomme 
varianter. I kommentarbindet findes dels en overgribende, tekstkritisk 
kommentar, der rummer fyldige bibliografiske beskrivelser og manu-
skriptbeskrivelser samt redegørelser for skriftets tilblivelseshistorie og 
udgivelsesforhold (men ikke reception). Desuden meget omfattende 
punktkommentarer.
 Det har fra første færd været meningen, at Kierkegaards Skrifter også 
skulle være en elektronisk udgave, så tekster og kommentarer er mærket 
i et XML-konformt format. I 2007 blev de første tekster og kommentarer 
lagt ud på Internettet via udgavens egen hjemmeside <www.sks.dk>.  
Siden er flere kommet til, og den elektroniske udgaves nuværende ver-
sion (1.3) rummer, hvad der svarer til 35 bind tekster og kommentarer.
 Imidlertid var de oprindelige visioner mere omfattende: Foruden 
de samme tekster som i den bogtrykte version skulle den elektroniske 
rumme alle varianter til de trykte skrifter: alle tilblivelses- og overleve-
ringsvarianter fra Kierkegaards levetid i fuldtekstversioner (dvs. med 
variant såvel som invariant tekst). Disse variant-lag skulle altså hver for 
sig kunne læses i sammenhæng (synkront), men tillige skulle der indret-
tes skakter imellem dem, så udgavens bruger kunne bevæge sig op og 
ned (diakront) på ethvert givet tekststed. Det var m.a.o. et fuldt synoptisk 
variantapparat, som var ambitionen med den elektroniske udgave, der på 
denne måde skulle få det fulde, historisk-kritiske udtræk. Der foreligger 
et pilotprojekt fra 2004, koncentreret om det lille skrift Forord (1844), 
men i øvrigt er denne ambition fortsat uindfriet.
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Henrik Ibsens skrifter, utg. av Vigdis Ystad m.fl., bd. 1-[32], Oslo: Univer-
sitetet i Oslo / H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2005 ff.
 
Ibsenudgaven blev til efter et udredningsarbejde i årene 1993-1997 og 
blev igangsat i 1998. Den er planlagt som en udgave af alt, hvad Ibsen 
skrev, og foruden de trykte værker er brevene den største portion. Der er 
planlagt 32 bind, heraf 16 tekstbind og 16 kommentarbind (Et oprindeligt 
planlagt registerbind måtte udgå af besparelseshensyn). De første fire 
bind udkom i 2005, og til dato (september 2009) er der udkommet 22 
bind (11 tekst- og 11 kommentarbind). Det forventes, at bogudgaven er 
afsluttet i 2010, og da vil de 16 tekstbind (uden kommentarer) omfatte ca. 
10.500 sider. Retningslinjer for udgavens tekstkritik og kommentering 
offentliggøres genrespecifikt og løbende: I bind 12 findes retningslinjer 
vedrørende brevudgivelsen; i bd. 11 vil der blive offentliggjort retnings-
linjer vedrørende lyrikken; mens retninglinjerne vedr. dramatikken først 
følger med bind 16. På projektets hjemmeside findes en detaljeret rede-
gørelse for den elektroniske kodning og for den bibliografiske standard, 
som benyttes i udgavens kommentarer: <http://www.ibsen.uio.no/index.
html>.
 Udgaven er i alt væsentligt finansieret af offentlige midler. Hoved-
bidragene kommer fra Norges Forskningsråd (1998-2007), Kirke- og  
kulturdepartementet og Universitetet i Oslo; men der er også kommet bi-
drag fra Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Universiteterne i Tromsø, 
Bergen og Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag samt den private fond 
Eckbos legater. Totalt er der bevilget ca. 88 mio. NOK til projektet.
 Udgaven har en hovedredaktør, Vigdis Ystad, desuden en redakti-
onsgruppe, og i de første 11 år havde den også et styre, som imidlertid 
blev nedlagt ved en omorganisering i 2009. De enkelte bind udgives som 
teamwork under medvirken af flere tekstkritikere og realkommentato-
rer. 
 Også i opbygningen af de enkelte bind minder udgaven om Kierke-
gaards skrifter. I tekstbindene findes kun tekst og kritisk apparat. Teksten 
til de trykte værker er etableret på basis af førstetrykkene. I kommen-
tarbindene findes dels overgribende kommentarer (»Indledning«), dels 
lemmatiserede punktkommentarer. Indledningen rummer redegørelse 
for værkernes baggrund, tilblivelse, udgivelse, førsteopførelse og mod-
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tagelseskritik. Desuden en tekstkritisk redegørelse for tekstkilder med 
formaliserede beskrivelser af tryk og manuskripter.
 Det har fra første færd været planen, at Ibsens skrifter også skulle 
være en elektronisk udgave, og at kun den elektroniske version skulle 
have det fulde, historisk-kritiske udtræk med alle varianter i fuldtekst-
versioner. Tekster, varianter og kommentarer er løbende blevet kodet i 
XML (TEI P4), men endnu er ingen af dem blevet lagt på Internettet. Når 
bogversionen foreligger i 2010, tilbagestår arbejdet med at færdiggøre 
kodningen af tekster og varianter med henblik på elektronisk publice-
ring. Men omfanget af dette arbejde er langt mindre end i tilfældet Søren 
Kierkegaards Skrifter.

Zacharias Topelius Skrifter, red. av Pia Forssell m.fl. Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland 

Topeliusudgaven blev igangsat i 2005 på initiativ af Svenska litteratur-
sällskapet i Finland, som også vil stå for hovedparten af finansieringen. 
Men en række andre institutioner og fonde er medfinansierende: Finska 
Vetenskaps-Societeten, Undervisningsministeriet, Svenska kulturfonden, 
Finska Kulturfonden og Svenska folkskolans vänner. Det samlede budget 
forventes at blive på 8-10 mio. euro (60-75 mio. DKK).
 Udgaven skal rumme både trykte og utrykte værker, dagbøger, breve, 
forelæsninger og journalistik. Den tilstræber at blive komplet, men især 
den anonyme journalistik i Helsingfors Tidningar er svær at attribuere. 
Der findes ingen opgørelse over, hvor omfangsrigt materialet er, men den 
udgave af Topelius’ Samlade skrifter (1899-1907), som Bonniers forlag 
udgav kort efter hans død, omfatter godt 11.000 tryksider og er langtfra 
komplet. Den har udeladt meget allerede trykt materiale og stort set alt 
utrykt (fx Topelius’ forelæsninger). Den nye udgaves bogversion for-
ventes at omfatte 30-35 bind, hvilket vil svare til ca. 40 procent af det 
materiale, som udgives elektronisk. De værker, der skal udgives både 
elektronisk og på tryk, udkommer samtidigt i de to medier, og de første 
bind forventes trykt i 2010. 
 Udgaven har siden 2008 et redaktionsråd og en ledelse bestående af 
en »redaktionschef« (Kim Björklund) og en »ledande editionsredaktör« 
(Pia Forssell). Den sidste er, hvad man også kunne kalde hovedredaktør.
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 Det enkelte bind udgives af en delredaktør, der har ansvar for både 
tekstkritik og punktkommentering. Men indledningerne, dvs. den over-
gribende kommentering, kan også skrives helt eller delvist af andre. Det 
vil sige, at vi her har en krydsningsform mellem den individualiserede 
Strindberg- og Almqvist-model og den teamworkende Kierkegaard- og 
Ibsen-model.
 Tekst og kommentarer kommer til at findes i samme bind (som hos 
Strindberg og Almqvist).
 Retningslinjerne for tekstkritik og kommentering er fortsat under 
udvikling og ikke publiceret endnu. Hvad angår tekstetableringen vil 
man for de værker, som blev trykt i Topelius’ levetid, bruge tidlige bog-
udgaver som grundtekst.
 Udgaven er planlagt som en hybrid, der foruden bogversionen vil 
rumme en elektronisk version. Tekster og kommentarer kodes i XML 
(TEI). Det er tanken, at den elektroniske version får det fulde historisk-
kritiske udtræk ved at rumme alle manuskriptvarianter og trykvarianter 
fra Topelius’ levetid. For lyrikkens vedkommende bliver der tale om va-
rianter i fuldtekstversioner, men hvordan varianter for de øvrige genrer 
skal meddeles, er fremdeles uafgjort.
 Med hensyn til kommentarerne indeholder prototypen af den elek-
troniske version indtil videre de samme som bogversionen, men der på-
tænkes hyperlinks til andet materiale.
 Desuden er det tanken, at der skal linkes fra den elektroniske udgaves 
tekst til elektroniske faksimiler af grundteksterne. Sådanne faksimiler 
findes allerede delvis udlagt på projektets hjemmeside i den såkaldte  
e-topelius: <http://www.topelius.fi/digital.htm>.

Selma Lagerlöf-arkivet, red. av Johan Svedjedal, Petra Söderlund m.fl. 
Stockholm & Göteborg: Kungl. biblioteket, Svenska Vitterhetssamfun-
det, Litteraturbanken

Lagerlöfudgaven blev igangsat i 2006, efter at Riksbankens Jubileums-
fond havde bevilget 5 mio. SEK til et pilotprojekt. Formålet var dels at 
inventere det store manuskriptmateriale og de mange trykte udgaver, 
dels at udarbejde tekstkritiske principper for den kommende udgave, 
og endelig at oprette en bibliografi over Lagerlöf-forskningen. Dette 
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pilotprojekt foregik i årene 2006-2007 under ledelse af Johan Svedje- 
dal.
 I årene 2008-2009 er det forberedende arbejde blevet videreført  
under ledelse af Petra Söderlund. Finansieringen er denne gang hentet 
fra flere kilder: Barbro Oshers Pro Suecia Foundation, Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien og Louise Vinges fond (tilsammen 
1,44 mio.). Pengene er bl.a. blevet brugt til at fremstille en prøveudgave 
af Körkarlen i bogform (hvilket er en smule bemærkelsesværdigt i be-
tragtning af, at udgaven først og fremmest skal være elektronisk) og til at 
videreudvikle det elektroniske kollationsværktøj Juxta, så det kan bruges 
til projektets formål.
 I 2009 indsendte man en ny ansøgning til Riksbankens Jubileums-
fond, denne gang på 6,3 mio. Hvis den imødekommes, er der penge 
til årene 2010-2011, som især skal bruges til at udvikle den elektroniske 
platforms funktioner.
 Desuden afholdt man i 2009 en konference for potentielle bevillings-
givere, som nu skal kontaktes én for én. De totale omkostninger ved 
projektet anslås til ca. 100 mio. SEK og udstrækningen til ca. 15 år.
 Der indgår tre samarbejdspartnere i projektet: Svenska Vitterhets-
samfundet, Kungl. biblioteket og Litteraturbanken. Der er oprettet en 
styregruppe, og der skal oprettes et fagligt redaktionsråd samt en hoved-
redaktion, ligesom der skal udnævnes en hovedredaktør.
 Udgaven skal først og fremmest være elektronisk. Som navnet anty-
der, er der tale om et arkiv eller en bank med Lagerlöfs værker, suppleret 
af indledninger og punktkommentarer samt hyperlinks til faksimiler af 
bøger og manuskripter, forskningsmateriale, billeder og film. Ud af den 
elektroniske base skal det siden være muligt at ‘trække’ bøger, som er 
rettet til forskellige målgrupper. Den tekstkritiske udgave, som udsendes 
på tryk, vil blive suppleret af materiale på Internettet, idet dele af den 
tekstkritiske kommentar aldrig skal trykkes (jf. Strindbergudgavens be-
slutning).
 Den elektroniske udgave skal rumme både trykte og utrykte værker 
(skønlitteratur, dramatik, sagprosa, taler m.v.). Det er på nuværende tids-
punkt ikke besluttet, om Lagerlöfs talrige breve skal indgå i udgaven. Det 
anslås, at udgaven i traditionelle trykte bind svarer til 50 bind eller 11.000 
sider – eksklusive kommentarer.
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 Principper for tekstkritik og kommentering er under fortsat udvik-
ling og ikke publiceret endnu. Ved valget af grundtekst udgår man fra 
den først trykte bogudgave, også hvor første publicering skete i aviser 
og tidsskrifter. Ved hidtil utrykt materiale vælger man den sidste manu-
skriptversion. I den elektroniske udgave vil der indgå varianter fra senere 
bogtrykte udgaver samt fra manuskripter og korrekturer, alle i fuldtekst-
versioner. Ved manuskriptbaseret tekst vil man også bringe interne vari-
anter; men det anses for umuligt at bringe alle.

Ludvig Holbergs Skrifter, udg. af Karen Skovgaard-Petersen, Eiliv Vinje 
m.fl. København & Bergen: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & 
Universitetet i Bergen

Initiativet til udgaven blev taget i 2002 af formandskabet for Holberg-
samfundet af 23. december 1922, Gunnar Sivertsen og Peter Christen-
sen Teilmann. Udgaven blev fra første færd tænkt som et dansk-norsk 
fællesprojekt. Efter et udredningsarbejde, en konference (2003) og en 
bogudgivelse (Ind i Holbergs fjerde århundrede, 2004) overgik initiativet 
til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og der blev ført forhandlin-
ger med norske interessenter om finansiering og dannelse af en fælles 
udgaveledelse. 
 Finansieringen kom i stand. Fra dansk side bidrager Augustinus Fon-
den og Kunstrådets Litteraturudvalg med i alt 22 mio. DKK. Fra norsk 
side bidrager Universitetet i Bergen, Meltzer-fonden og stiftelsen Fritt 
Ord med i alt 28 mio. NOK. Finansieringen er både offentlig og privat, 
og ser man bort fra kursforskellen, er totalbudgettet altså på 50 mio. kr.
 Den fælles projektledelse blev imidlertid ikke til noget, og efter 
at projektet i 2008 var påbegyndt, blev der i 2009 etableret en dansk  
redaktion med Karen Skovgaard-Petersen som leder og en norsk med 
Eiliv Vinje som leder. Man deler stort set forfatterskabet mellem sig, 
sådan at fiktionsværkerne (komedier, satirer og romaner, men også bio-
grafier og selvbiografier) ederes og kommenteres i København, mens 
hovedparten af sagprosaen (historiske og juridiske værker, epistler og 
moralske tanker) ederes og kommenteres i Bergen.
 I 2008 udarbejdede Johnny Kondrup et forslag til retningslinjer for 
tekstkritik, tekstkodning og kommentering. På baggrund heraf er man 
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i Danmark ved at udarbejde de endelige retningslinjer for tekstkritik og 
kodning, mens retningslinjerne for kommentering er under udarbejdelse 
i Norge. Retningslinjerne forventes ikke offentliggjort foreløbig.
 Ludvig Holbergs Skrifter skal først og fremmest være en digital ud-
gave, frit tilgængelig på Internettet. Holbergs samlede produktion – der 
i den hidtidige trykte udgave (se nedenfor) var på ca. 12.000 sider – skal 
foreligge elektronisk, kodet i XML, og teksten skal linkes til digitale fak-
similer af grundteksterne. Den første udgivelse (Niels Klim i digital form) 
ventes at foreligge i slutningen af 2010.
 På baggrund af den digitale tekstbase er det tanken, at der desuden 
skal udtrækkes en trykt værkudgave af det omfang, som der skønnes 
at være behov for, altså en udvalgsudgave. Beslutninger herom vil først 
finde sted i projektets slutfase.
 Teksterne etableres på baggrund af førstetrykkene. Der eksisterer me-
get få manuskripter, men til gengæld omfattende varianter fra reviderede 
tryk i forfatterens levetid. Det er tanken at bringe disse varianter i den 
elektroniske udgave i et omfang, der ikke ‘undergår’ variantapparatet i 
Carl S. Petersens udgave af Ludvig Holbergs Samlede Skrifter (1913-1963), 
hvilket peger i retning af et fuldstændigt variantapparat, dog ikke omfat- 
tende varianter i ortografi og interpunktion. Med enkelte undtagelser 
vises varianterne ikke i fuldtekstversioner. 
 Udgaven vil blive kommenteret, og den elektroniske udgave vil fra 
begyndelsen have hyperlinks til oversættelser af værker skrevet på latin; 
til Holbergordbogen og Ordbog over det danske Sprog; til H. Ehrencron-
Müllers Holberg-bibliografi og til sekundærlitteratur af sprog- og bog-
historisk art.

N. F. S. Grundtvigs værker. København & Århus: Grundtvig Centeret ved 
Aarhus Universitet & Grundtvig Akademiet, Vartov

Initiativet til Grundtvigudgaven kom i 2004 fra foreningen Grundtvigsk 
Forum (dengang Kirkeligt Samfund) og Grundtvig Akademiet på Vartov i 
København. Som tredje samarbejdspartner inddroges Center for Grundt-
vigstudier ved Det teologiske Fakultet på Aarhus Universitet. I 2005 blev 
der nedsat et stort udredningsudvalg, og teologen Kim Arne Pedersen 
blev ansat til at foretage en inventering af Grundtvigs forfatterskab.
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 Den oprindelige idé gik ud på en trykt udgave af alle Grundtvigs 
værker, men i 2006 besluttede man at satse på en primært elektronisk 
udgave, hvorfra der efterfølgende skal kunne udtrækkes bogudgaver  
efter behov og tilpasset forskellige målgrupper. Samtidig besluttede man 
under indtryk af materialets mængde at begrænse udgaven til de værker, 
som allerede var blevet udgivet i Grundtvigs levetid, samt enkelte, virk-
ningshistorisk vigtige værker udgivet efter hans død. De værker, der blev 
trykt i Grundtvigs levetid, er opgjort til ca. 24.000 normalsider.
 I 2007 afholdtes der fire offentlige møder om projektet rundt om 
i landet og i september 2008 et stort seminar på Christiansborg. Det 
sidste faldt sammen med, at der på finansloven for 2009 blev afsat 
2,7 mio. DKK til projektet. Forinden var der bevilget 761.000 kr. fra  
Videnskabsministeriets tips- og lottomidler. Det blev besluttet at lægge 
udgaven under Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, der sam-
tidig blev reorganiseret med en ny bestyrelse, men det vedtoges, at selve 
udgavearbejdet skal foregå på Vartov i København. I 2007 udarbejdede 
Johnny Kondrup et forslag til retningslinjer for udgavens organisering, 
tekstkritik og tekstkodning samt (delvis) kommentering. I 2008 ansattes 
Kim Arne Pedersen til at udarbejde detaljerede retningslinjer for udga-
vens kommentering. Retningslinjerne er offentliggjort på <http://www.
grundtvigcenteret.au.dk/forside/digitalisering/hvorfordigi>.
 I april 2009 ansattes en leder af Grundtvig Centeret i Århus, og digi-
taliseringen af trykte Grundtvig-værker igangsattes. I august 2009 blev 
stillingen som leder af Grundtvigudgaven opslået. Det forventes, at der 
skal ansættes 6-7 medarbejdere. Der regnes med en tidshorisont på 20 
år og et totalbudget på 105 mio. DKK (i 2008-priser). Heri er dog kun 
medregnet udgifter til den elektroniske udgave, ikke til redaktion og pro-
duktion af de bogudgaver, som evt. skal trækkes ud af den digitale base.
 Det forventes, at Grundtvigs salmer kan udgives med et fuldt syn-
optisk variantapparat, hvorimod de øvrige lyriske værker må nøjes med 
overleveringsvarianter og prosaværkerne udgives uden varianter. Med 
hensyn til kommenteringen har man foreløbig bundet sig til en ‘mini-
malmodel’, hvilket vil sige en koncentration om de nødvendige indled-
ninger og opklarende punktkommentarer. Hvorvidt den elektroniske 
udgave herfra skal udvikles til med hyperlinks til andre ressourcer som 
bibliografier, sekundærlitteratur, billeder og lydfiler, er ikke afgjort. 
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[Tilføjelse, februar 2010: I den politiske aftale om fordelingen af den  
såkaldte globaliseringsreserve til forskning og udvikling i november 
2009 blev det besluttet, at Grundtvig Centeret for årene 2010-2012 skulle 
tildeles i alt 23 mio. DKK. Det forventes, at ca. to tredjedele, dvs. 15-16 
mio., vil gå til udgaven.]

Omfang og pris

De otte udgaver er anlagt forskelligt og kan kun med stor forsigtighed 
sammenlignes. Nogle er rene værkudgaver (som Strindberg, Grundtvig 
og måske Lagerlöf), men der er forskel på værkernes omfang. Andre 
udgaver omfatter dagbøger og/eller breve (som Almqvist, Kierkegaard, 
Ibsen og Topelius); men igen er det forskelligt, hvor mange breve og 
dagbøger der findes. I stedet for at se på indholdet af udgaverne kan man 
koncentrere sig om det rene materialeomfang, dvs. antallet af tekstsider i 
det forfatterskab, der skal udgives. En sådan sammenligning besværlig-
gøres af, at de sidetal, som kan fremskaffes fra de respektive udgavprojek-
ter, ikke refererer til nogen fælles sidenorm. Flere projekter (Strindberg, 
Almqvist, Kierkegaard, Ibsen) refererer til det forventede antal tryksider 
i de færdige tekstbind, og her er ganske store forskelle indbygget; fx står 
der væsentligt mindre tekst på en side i Strindbergudgaven og Almqvist-
udgaven end i Kierkegaardudgaven og Holbergudgaven. (Den sidste  
refererer til antallet af tryksider i Carl S. Petersens udgave af Holbergs 
samlede værker). Med disse forbehold kan følgende række opstilles:

Henrik Ibsens skrifter:  10.500     88 mio. NOK
Selma Lagerlöf-arkivet:  11.000   100 mio. SEK
Ludvig Holbergs Skrifter:  12.000     50 mio. DKK/NOK
Søren Kierkegaards Skrifter: 12.000   107 mio. DKK
Zacharias Topelius Skrifter: 12.000  8-10 mio. €
   (minimum) 
C. J. L. Almqvists Samlade Verk: 20.000 
   (inklusive kommentarer)
August Strindbergs Samlade Verk:  20.700
N. F. S. Grundtvigs værker:  24.000   105 mio. DKK
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Listen giver en slags pragmatisk definition af, hvad der menes med 
udtrykket »store udgaver« i min titel. Alle udgaver omfatter mere end 
10.000 tekstsider; to omfatter mere end 20.000 sider. 
 Efter de respektive sidetal er anbragt oplysninger om den sum, som 
udgaven forventes at koste. De to ældre udgaver, Strindberg og Almqvist, 
har dog ikke et sådant totalbudget – formentlig fordi en stor del af arbej-
det her er blevet udført gratis af forskere, enten i deres universitetsbetalte 
forskningstid eller i deres fritid. De øvrige udgaver, der har et budget, 
har anlagt dette på forskellige forudsætninger. I Holberg- og Grundtvig-
udgavernes budget er der således kun indregnet omkostninger til den 
elektroniske udgave, ikke til bogredaktion og bogfremstilling. 
 Alligevel finder jeg det interessant, at det billigste udgaveprojekt  
koster 50 mio. DKK/NOK (Holbergs skrifter), mens flere ligger omkring 
de 100 mio.:
•  Kierkegaards skrifter koster 107 mio. DKK uden det synoptiske vari-

antapparat; 
•  Henrik Ibsens skrifter koster 88 mio. NOK efter kraftige besparelser 

og uden fuldfinansiering af det synoptiske variantapparat; 
•  Selma Lagerlöf-arkivet vil koste ca. 100 mio. SEK; 
•  Grundtvigs trykte værker anslås til 105 mio. DKK uden udgifter til 

bogredaktion og bogfremstilling. 
•  Zacharias Topelius Skrifter anslår totalomkostningerne til 8-10 mio. 

euro (60-75 mio. DKK).

Dette synes altså med alle forbehold at være, hvad en stor, videnskabelig 
udgave koster i dag, elektronisk eller i bogform eller begge dele: ikke 
under 50 mio. DKK og ret ofte over 100 mio.

Organisationsformen

Et andet objekt for sammenligning er den måde, hvorpå de forskellige 
udgaver organiserer tilvejebringelsen af det stof, der skal indgå i dem: 
tekster, varianter og kommentarer. Her kan man udskille to modeller, så 
at sige i hver sin ende af mulighedernes skala:
 I den ene ende ser man en decentral model, hvor hvert værk eller 
hver del af udgaven lægges ud til sin udgiver eller redaktør, der påtager 
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sig både tekstetablering, variantapparat og kommentering (overgribende 
såvel som punktuel). Modellen ses i Strindbergs værker og Almqvists 
værker. 
 I den anden ende ses en centralistisk model, hvor en større gruppe 
filologer og kommentatorer arbejder sideløbende på hvert værk eller 
hver del af udgaven (dvs. hvert bind). Det betyder, at tekst og varianter 
etableres af flere personer samtidig, mens overgribende kommentarer og 
punktkommentarer ikke skrives af de samme personer. Modellen følges 
på Søren Kierkegaards Skrifter, Henrik Ibsens skrifter og Ludvig Holbergs 
Skrifter. 
 En mellemform repræsenterer Zacharias Topelius Skrifter, hvor det 
enkelte bind ganske vist udgives af en delredaktør, der har ansvar for 
både tekstkritik og punktkommentering, men hvor indledningerne, dvs. 
den overgribende eller generelle kommentering, også kan skrives helt eller 
delvist af andre.
 I alle tilfælde udarbejdes tekst, variantfortegnelser og kommentarer 
naturligvis på basis af vedtagne retningslinjer, ligesom de passerer gen-
nem en hovedredaktør eller en redaktion. Derved sikres den nødvendige 
uniformitet. Alligevel har organisationsmodellerne en vis betydning for 
det færdige produkt, mest mærkbart måske for kommentarerne. Med 
den decentrale model åbner man i højere grad for, at kommenteringen 
afspejler forskernes individualitet, ikke blot ved udformningen af selve 
kommentarerne, men også hvad angår den tilgrundliggende lemmati-
sering. Det er en holdning, som måske giver en mere ujævn kommente-
ring, men som også svarer bedre til en postmoderne hermeneutik, der 
ikke tror på objektivitet.

Retningslinjer

Et tredje emne, der kan invitere til sammenligning, er de enkelte udga-
vers holdning til at offentliggøre de retningslinjer, som skal sikre unifor-
mitet og videnskabeligt niveau.
 Da jeg i 1993 gik i gang med at forberede retningslinjerne for tekst-
kritikken i Søren Kierkegaards Skrifter, havde jeg stor glæde af at benytte 
retningslinjerne for August Strindbergs Samlade Verk. De forelå siden 
1989, trykt i Nationalupplagans bd. 1, og siden 1990 desuden i et særtryk. 
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Det vil sige, at de blev trykt, efter at udgaven havde været i gang i et  
årti.
 Ligeledes havde jeg glæde af principperne for C. J. L. Almqvists Sam-
lade Verk, der blev trykt i tidsskriftet Samlaren 1993, samme år som første 
bind af udgaven kom på gaden. Principperne skal også indgå i udgavens 
registerbind, men blev altså offentliggjort mange år forud.
 De to sæt af retningslinjer fungerede som inspiration, både positivt 
og negativt. Vi blev gennem dem bevidst om problemer, som vi skulle 
passe på, og vi blev bevidst om vor egen metodik ved at se, hvordan 
andre havde gjort. 
 Da Søren Kierkegaards Skrifter begyndte at udkomme, trykte vi vore 
retningslinjer for tekstkritikken af Kierkegaards trykte værker i kom-
mentarbind 1 (1997) sammen med en mere nødtørftig introduktion til 
kommenteringen. Senere udkom retningslinjer for tekstkritikken til 
journaler og dagbøger i kommentarbind 17 (2000). Forinden havde fore-
løbige versioner af alle retningslinjerne været trykt »som manuskript« 
både på dansk og på tysk i Kierkegaard Studies. Yearbook, idet vi på den 
måde håbede at kunne få reaktioner fra både Kierkegaardforskere og 
editionsfilologer, som kunne indarbejdes i de endelige retningslinjer.
 Vi havde den glæde, at vore egne retningslinjer, især for tekstkri-
tikken, blev inspirationsgivende for Henrik Ibsens skrifter. Derfor har 
det undret mig en smule at konstatere, at Ibsenudgaven valgte ikke at  
offentliggøre sine principper forud for eller samtidig med de første 
bind. Ganske vist udkom retningslinjerne for behandlingen af Ibsens 
breve med bind 12 (2005). Men retningslinjerne for dramatikken, som er  
udgavens broderpart, offentliggøres først i det afsluttende bind i 2010.
 Både Topeliusudgaven og Lagerlöfudgaven melder, at retningslin-
jerne for tekstkritik og kommentering fortsat er under udvikling, og der 
foreligger ingen dato for, hvornår de vil blive publiceret. Man kunne jo 
godt overveje en publicering »som manuskript« for at indhente reaktio-
ner fra det videnskabelige fællesskab.
 Til Holbergudgaven og den planlagte Grundtvigudgave er der blevet 
udarbejdet ret fyldige forslag til retningslinjer for tekstkritik, kommen-
tering, elektronisk kodning, organisering osv. Begge steder arbejdes der 
videre, og Holbergprojektet melder, at retningslinjerne ikke forventes 
offentliggjort foreløbig. 
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 Den modsatte politik har Grundtvigprojektet valgt: Endnu inden en 
udgaveleder var blevet ansat, besluttede man at lægge retningslinjerne 
ud på Internettet, så enhver kunne se og kommentere dem.

Fra bogudgave til elektronisk udgave

De otte udgaveprojekter beskriver en kronologisk udvikling fra 1970’er-
nes slutning til i dag, dvs. ca. 30 år – eller en generation. De betegner 
naturligt nok også en udvikling i forholdet mellem bogtrykt og elektro-
nisk udgivelse.
 Med henblik på netop dette forhold tales der meget om forskellige 
generationer af udgaver. I nogle af de øvrige foredrag på NNE-konfe-
rencen i september 2009 betegnedes Strindberg og Ibsen fx som første 
generations elektroniske udgaver, mens Topelius og Lagerlöf betegnes som 
anden generations. Med risiko for at forvirre begreberne vil jeg forsøgs-
vis foreslå en lidt anden opstilling i tre generationer eller udviklings- 
faser.
 Strindberg- og Almqvistudgaverne, der blev konciperet med 10 års 
mellemrum (slutningen af hhv. 1970’erne og 1980’erne), er tænkt som 
bogtrykte udgaver. Siden er det blevet besluttet at digitalisere de trykte 
udgaver og lægge dem ud på Internettet – en strategi, som man kan kal-
de retrodigitalisering. For Strindbergudgavens vedkommende har man 
ganske vist besluttet, at nogle dele, de tekstkritiske kommentarer, kun 
skal publiceres elektronisk, men den oprindelige tanke var at publicere 
dem i trykt form. Udgaverne er altså ikke født eller tænkt i det digitale  
medium, og deres elektroniske repræsentation giver kun en række 
meget elementære fordele sammenlignet med den trykte. Det drejer 
sig især om muligheden for maskinelt at søge i teksterne efter simple 
informationsstrenge – såkaldte ordsøgninger. Desuden er den elektro-
niske tekst fleksibel og foranderlig; den kan transponeres til forskellige 
visningsmåder, og der kan flyttes rundt på dens elementer. Men udga-
verne udnytter kun i meget begrænset omfang det elektroniske miljøs 
muligheder. 
 Kierkegaard- og Ibsenudgaverne, der blev igangsat med ca. 5 års mel-
lemrum i 1990’erne, er begge tænkt som hybridudgaver med en bogver-
sion og en elektronisk version. I begge tilfælde er tekster og kommenta-
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rer fra første færd blevet kodet i et XML-konformt format med henblik 
på, at de skulle kunne vises både som bog og som skærmbillede. I begge 
tilfælde er den elektroniske version tænkt med, fordi den kunne rumme 
noget mere end bogversionen.
 Et af de tidligst og hyppigst besungne fortrin ved den elektroniske 
udgave er, at den uden større problemer (og med stadig mindre pro-
blemer i takt med udviklingen af computernes lagringsenheder) kan 
rumme meget store tekstmængder. Det betyder, at man i en elektronisk 
udgave kunne tilbyde alle variante former af samme værk i fuldtekstver-
sioner, dvs. med variant såvel som invariant tekst. Dermed kunne man 
frigøre sig fra to af bogudgavernes store ulemper: For det første presset 
på udgiveren til at vælge en grundtekst. For det andet vanskeligheden for 
brugeren ved at benytte variantapparater, der til den ene side var uover-
skueligt atomistiske, til den anden side raffineret trappeformede eller 
synoptiske, men altid svære at læse. Det digitale arkiv var et af 1990’er-
nes idealbilleder for den elektroniske udgave, og flere udgaver har lige-
frem valgt betegnelsen arkiv for sig selv (The William Blake Archive, The  
Rossetti Archive, Dickinson Electronic Archives, senest Selma Lagerlöf-
arkivet).5

 Det er klart, at den elektroniske udgave på denne måde har ene-
stående muligheder for at lede brugeren fra den ederede læsetekst til 
summen af versioner og varianter – fra teksten til værket som helhed. 
Dermed kan digitale udgaver befæste den forskydning af videnskabelige 
udgavers tyngdepunkt fra tekst til værk, som har været i gang i de sidste 
40-50 år, og som bl.a. finder udtryk i den tyske »Textdynamik« (et ord 
præget af Gunter Martens) og i den franske genetiske kritik. Men hvis 
fuldtekstvarianterne skal udnyttes ordentligt, må der fra udgiverens side 
gøres noget for, at variansen mellem dem bliver synlig. Et oplagt middel 
er hypertekstuelle links, som er omdrejningspunktet i visionen om det 
store synoptiske variantapparat, hvor brugeren kan bevæge sig ikke blot 
horisontalt (eller synkront) igennem hvert tilblivelseslag, men også ver-
tikalt (eller diakront) fra lag til lag. Denne vision af et værk som et bjerg 
– eller et helt forfatterskab som et bjergmassiv – af genetisk ordnede 
tekster, som brugeren kunne stige ned i og udforske ad talrige skakter 
og gange, har været styrende for Søren Kierkegaards Skrifter og Henrik 
Ibsens skrifter. Jeg finder den stadig gyldig og inciterende.
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 Problemet er blot, at for det ene af projekterne, Kierkegaard, er det 
ikke lykkedes at få etableret dette variantapparat, bortset fra et lille, ikke 
offentliggjort pilotprojekt. Her står man indtil videre med en elektronisk 
version, der langthen minder om de retrodigitaliserede forgængeres. For 
Ibsens vedkommende er arbejdet med variantapparatet længere frem-
skredet, men indtil videre er det usynligt, da der ikke er offentliggjort 
noget af den elektroniske version endnu.
 Med udgaverne af Lagerlöf, Topelius, Holberg og Grundtvig er vi ovre 
i en tredje fase, hvor udgaverne forstår sig selv som primært elektroniske, 
og hvor trykte bøger er noget, man trækker ud af en digital tekst- og 
kommentarbase, afpasset efter behov og målgrupper. Foruden samtlige 
varianter i fuldtekstversioner (hos Lagerlöf) eller i enkeltstedsform (hos 
Holberg) er der her også tænkt på digitale faksimiler af samtlige grund-
tekster, trykte som utrykte. Dermed realisereres det krav, som George 
Thomas Tanselle stillede i 1995, da han erklærede, at en elektronisk ud-
gave, der ikke indeholdt digitale faksimiler af originalerne – tryk såvel 
som manuskripter – var lige så mangelfuld som en bogtrykt udgave uden 
et variantapparat.6 Fordelene er mange, men de fleste har at gøre med 
læserens mulighed for at kigge udgiveren i kortene. For det første giver 
det ham eller hende adgang til at kontrollere udgiverens transskriptioner 
og tydninger af manuskriptbaseret tekst (forudsat at billederne er gode 
nok). For det andet giver det – hvad enten grundlaget er manuskripter 
eller tryk – mulighed for at kontrollere udgiverens rettelser og kritiske 
apparat. For det tredje giver det læseren lejlighed til at se, hvilke har-
moniseringer og stiltiende rettelser udgiveren har foretaget – og gør det 
måske mere acceptabelt, at der overhovedet foretages stiltiende rettelser. 
Tilsammen kan disse omstændigheder siges at sætte læseren fri i forhold 
til udgiveren ved at give ham eller hende adgang til udgavens basismate-
riale – og dermed i bedste fald skabe et mere dialogisk forhold, et »klima 
for fortolkningsmuligheder«, som ikke findes i den bogtrykte udgave, 
hvor læseren i alt væsentligt må stole på udgiveren.7 Hertil kommer, at 
læserens adgang til billeder af basismaterialet supplerer udgavens manu-
skriptbeskrivelser og bibliografiske beskrivelser. Derved sættes udgive-
ren i nogen grad fri, for når læseren selv kan se, hvad der måske ellers 
skal mange ord til at forklare, kan disse beskrivelser udformes mindre 
detaljeret.
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 Desuden er der i nogle af disse udgaver tænkt på kommentarerne 
som noget, der udfolder sig i et elektronisk miljø. Foruden de velkendte 
kommentarformer (introduktioner og punktkommentarer) kan udga-
verne indeholde kontekstuelle data, bl.a. i form af hyperlinks til kilder, 
parallelværker og efterligninger, links til arkiver med breve, dagbøger og 
hjælpemateriale, receptionshistoriske dokumenter, analyser og fortolk-
ninger, bearbejdelser i form af oversættelser, forkortelser, radioopførel-
ser, filmatiseringer m.m. Hermed nærmer vi os den amerikanske anglist 
Peter Shillingsburgs idé om, at elektroniske udgaver skal udvikle sig til 
interaktive knowledge sites.8 Mest udtalt er denne ambition i Selma Lager-
löf-arkivet. En projektbeskrivelse, som jeg har læst, taler om at opbygge 
den digitale udgave som en »kunskapsplats« for forfatterskabet, hvor det 
bliver muligt at søge information på forskellige niveauer (forskere, inte-
resseret almenhed, studenter, skoleelever, lærere, studiekredse m.m.). 
 Tilsvarende ambitioner rådede for Holbergudgaven på et tidligt tids-
punkt, hvor en af initiativtagerne forestillede sig, at en Internetbåren 
udgave af Holberg skulle rumme en »digital brugerservice«, som foruden 
diverse velkendte kommentarformer indeholdt historiske og teoretiske 
kontekst-værker, uddrag af værker fra receptionshistorien, teatrenes ver-
sioneringer i form af sufflørbøger brugt ved opførelser gennem tiden 
samt digitale lyd- og billedoptagelser fra opførelser på teatre, i radio og 
TV m.v. – foruden en række links til eksterne ressourcer som ordbøger 
og leksika.9 Den kommende udgave, som får et ganske stramt budget, 
bliver mere pragmatisk og koncentrerer sig langthen om kerneydelserne, 
dvs. tekstetablering og traditionelle kommentarer. I første omgang reg-
ner man kun med links til oversættelser af værker skrevet på latin; til 
Holbergordbogen og Ordbog over det danske Sprog, som begge er blevet 
digitaliseret; til Ehrencron-Müllers Holberg-bibliografi og til sekundær-
litteratur af sprog- og boghistorisk art. Men man forudser, at netstedet 
kan vokse med tiden og få tilføjet stadig nye ressourcer, og at det skal 
have en ansvarlig redaktør på permanent basis. 
 Disse overvejelser minder om, at skønt meget kan lade sig gøre, er 
der altid nogen, som skal udføre arbejdet med at indsamle, analysere 
og kode materialet, før mulighederne kan stilles til rådighed for bru-
geren – og siden skal nogen sørge for at ajourføre og kvalitetssikre de 
pågældende services. Netop den store mangfoldighed af muligheder kan 
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i sammenstødet med den konkrete virkelighed blive anledning til, at 
de elektroniske udgaver besinder sig på, hvem de ønsker at henvende 
sig til. Den digitale revolution skærper kun nødvendigheden af, at de 
videnskabelige udgaver reflekterer over deres målgruppe (et emne, som 
blev drøftet ved NNE-konferencen i 2003).

Bevaringsproblemet

Progressionen gennem de otte udgaver er tydelig: den elektroniske el-
ler digitale dimension spiller en hastigt stigende rolle. Det begynder al-
lerede med Kierkegaard- og Ibsen-projekterne, hvor den elektroniske 
udgave skal rumme et fuldt synoptisk variantapparat, og hvor bogud-
gaverne derfor bliver næsten uden varianter. Men nogle af de senere 
udgaver vil primært være digitale og kun sekundært komme på tryk 
– for visse endog kun måske på tryk. Det gælder mest udtalt Holbergs 
skrifter og Grundtvigs værker. I Topelius’ skrifter er det tanken, at visse 
dele af udgaven, som vil være af størst interesse for forskere, herunder 
interne varianter i manuskripterne samt varianter vedrørende ortografi 
og interpunktion i trykkene, kun skal findes elektronisk. Den samme 
beslutning har Selma Lagerlöf-arkivet taget, for så vidt angår de tekstkri-
tiske kommentarer.
 Dette spejler blot den almindelige udvikling. For den, der planlagde 
en større udgave omkring 1990, var det stadig naturligt at tænke den som 
en bogudgave – selvfølgelig med det indslag af edb-teknik, som bog-
fremstilling indebar siden 1970’ernes ‘ny teknik’, dvs. med en brødsats, 
der blev leveret i digital form, gerne på disketter, og som professionelle 
‘sættere’ forsynede med de nødvendige formateringskoder, inden den 
blev omsat til trykte sider. Skønt papirmanuskripter og typografer for-
længst var ude af billedet, var slutproduktet stadig en bog. Men i løbet 
af 1990’erne skete der en radikal forandring. Den digitale teknologi blev 
udviklet og den personlige computer udbredt, så ved årtusindskiftet var 
det ved at blive en alment anerkendt talemåde, at »en udgave er en data-
base« eller – mindre slagordsagtigt og mere korrekt – at grundlaget for 
en udgave er en database, som kan generere både en elektronisk version 
og en eller flere bogversioner. I dag kan man sige, at det elektroniske 
medium er blevet den videnskabelige udgaves primære medium.
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 Der er ikke noget at sige til det. De perspektiver, som digitaliseringen 
af tekster og deres udgivelse med henblik på computermediet åbner, er 
både mange og tillokkende: 
•  Man kan genbruge den elektroniske tekst til flere formål.
•  Man kan foretage talrige og kumulative kodninger.
•  Der er talrige muligheder for visning, søgning i og behandling af 

teksten. 
•  Der kan foretages automatisk kollation. 
•  Man kan indrette arkiver med fuldtekstvarianter og synoptiske vari-

antapparater med indbyggede navigeringsværktøjer. 
•  Der kan indsættes hyperlinks mellem tekst, varianter, digitale faksi-

miler og kommentarer. 
•  Kommentarerne kan udbygges til multimediale knowledge sites. 
•  Der er mulighed for interaktivitet og brugertilpasning af udgaven. 

Dertil kommer mulighederne for at erkende nye dimensioner af selve 
tekstualiteten, efterhånden som udgaverne frigøres fra bogmediet og fol-
der sig ud i de elektroniske medier. Det er fristende at lade sig rive med 
af fremskridtsoptimisme. Intet synes umuligt, og den digitale fremtid er 
kun lige begyndt!
 Imidlertid er der en afgørende mistelten, som ikke er taget i ed. Det 
er spørgsmålet om varighed eller holdbarhed af de elektroniske udgaver 
– utvivlsomt det største og mest uoverskuelige spørgsmål, som den digi-
tale revolution rejser. Spørgsmålet har mindst tre aspekter: vedligehol-
delse, lagring og overføring.
 For det første: En af fordelene ved en elektronisk udgave er, at den let 
kan ajourføres eller opdateres, efterhånden som man konstaterer fejl og 
mangler, men også efterhånden som nye forskningsresultater kommer 
for dagen og nye faciliteter udvikles. Ingen elektronisk Internet-udgave 
bør fx mangle en mail-funktion, hvor brugerne let kan indberette op-
dagne fejl og supplere kommentarerne, hvis de sidder inde med viden, 
som kommentator manglede. Til gengæld må det sikres, at der er nogen 
i den anden ende til at modtage, vurdere, reagere på og evt. indarbejde 
brugernes henvendelser. Et særligt problem er knyttet til udgaver med 
eksterne hyperlinks, fx til ordbøger, artikelsamlinger, billeddatabaser osv. 
Nogle af de pågældende netsteder vil uvægerlig ændre indhold i tidens 
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løb, andre vil skifte adresse eller blive nedlagt, så der skal være nogen til 
at kontrollere, ajourføre og evt. fjerne udgavens hyperlinks. Kort sagt 
drejer det sig om behovet for en efterorganisation. Jo mere udgaven an-
tager karakter af en knowledge site i Peter Shillingsburgs forstand, desto 
større vil dette behov være.10

 For det andet: Elektroniske udgaver fylder ikke meget i den fysiske 
verden, men de skal dog opbevares et sted. For udgaver distribueret 
på cd-rom er det ikke noget problem i sig selv – de ligger jo ude hos 
brugerne på samme måde som bøger – men for Internet-udgaver er 
spørgsmålet, hvor de skal hostes. På hvilke servere skal de ligge? Hvilke 
institutioner vil betale for serverkapaciteten og garantere, at udgaverne 
bliver liggende, henholdsvis bliver flyttet med, når serveren udskiftes? 
Måske er dette problem ikke stort i sig selv, for det forekommer klart at 
være en opgave for det offentlige biblioteksvæsen; men problemet lapper 
ind over både det forrige om en efterorganisation og det følgende om 
overføring.
 Hvis der etableres en efterorganisation, som kan ajourføre udgaven 
og måske tilføje nye faciliteter, efterhånden som de udvikles, skærpes 
problemet om lagring, for hvordan skal biblioteket så opfange og opbe-
vare forandringerne? Skal alle versioner lagres eller kun nogle få – og 
da hvilke? I den forbindelse er det værd at erindre om, at en væsentlig 
funktion ved udgaver er at tjene som referencebasis for forskningsfæl-
lesskabet. Hvis ikke denne basis er stabil eller i det mindste lader sig 
genfremkalde, har videnskaben et problem.11

 Det tredje aspekt af varighedsproblemet vedrører ansvaret for ud-
gavens overføring til nye tekniske systemer, efterhånden som de gamle 
forældes og forsvinder. Når en bog er trykt, kan den holde og bruges i 
århundreder, forudsat at papiret er af ordentlig kvalitet. Vi kan stadig 
benytte Johannes Ewalds Samlede Skrifter, udgivet af Victor Kuhr, Svend 
Aage Pallis og Niels Møller i 1914-1924; ja, for størstedelen af Ewalds for-
fatterskab er det stadig den eneste videnskabelige udgave, som eksisterer 
– og den, som de senere, mindre udgaver hviler på. Vi kan stadig benytte 
Karl Lachmanns Lessingudgave fra 1838-1840 eller renæssancehumani-
sternes klassikerudgaver fra 1500-tallet. Udgavernes medium er velkendt, 
åbent og stabilt, og biblioteket behøver ikke bekymre sig om deres ind-
hold for at bevare dem. Også for den, der skal bruge dem, er udgaverne 
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lige at gå til; de er selvbeskrivende og indeholder alle oplysninger, som 
benyttelsen kræver.12 I modsætning hertil kan flere af de digitale udga-
ver, der blev udsendt omkring år 2000, ikke længere benyttes – enten 
fordi de foreligger på medier, som er forældede (fx disketter); fordi de 
kræver Internet-browsere, som ikke længere kan fås; fordi præsentati-
onsprogrammellet i øvrigt er forældet; eller fordi de er kodet i et format, 
som ikke længere bruges og ikke foreligger ordentligt dokumenteret. Det 
sidste problem kan imødegås ved at benytte et standard-kodeformat som 
XML og en specifikation som TEI, der synes at være fremtidssikret, så 
godt som det nu er muligt. Men de øvrige problemer er store nok. 
 Et eksempel på en elektronisk udgave, der er delvis ‘sneet inde’, er 
Svøbt i mår-cd-rommen (2001). Den rummede mere end 1000 danske 
folkevisetekster i original ortografi, mange desuden i normaliseret form, 
en række fotografiske faksimiler af de håndskrevne visebøger, en ordbog 
udarbejdet på basis af de normaliserede viser, musikeksempler samt en 
del udgivertekst. Men otte år efter udgivelsen fungerer cd-rommen ikke 
på de fleste computere, fordi præsentationsprogrammellet er skrevet i en 
version af Java, som nu er forældet. Man kan (muligvis) åbne de enkelte 
datafiler ad omveje, men ikke bruge de indbyggede søge- og manipule-
ringfaciliteter. Heldigvis er alle teksterne kodet ifølge SGML-standard og 
siden konverteret til XML, så de kan overføres til et andet medium, og 
en overflytning til Internettet er nu i gang.13

 Folk med forstand på den slags oplyser, at software har en normal-
levetid på mindre end 5-10 år, og at ingen software med sandsynlighed 
vil overleve 20 eller 30 år, i hvert fald ikke som det bedste valg på marke-
det. Desuden oplyses det, at software under alle omstændigheder holder 
længere end hardware.14 Da store udgaveprojekter ofte strækker sig over 
både 20 og 30 år, betyder det, at den hardware og software, som står til 
rådighed, når projekterne påbegyndes, vil være forældet eller forsvundet, 
allerede når de afsluttes – og hvad så med de kommende mange årtier, 
hvor de indholdsmæssigt stadig vil være den seneste, måske den eneste 
udgave af de pågældende værker? Hvad med de efterfølgende århund-
reder, hvor udgaven stadig vil være interessant i en videnskabshistorisk 
sammenhæng? 
 Det er altså ikke gjort med at opbevare udgaverne på cd-rom  
eller server. De må også med jævne, ja hyppige mellemrum overføres 
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fra ældre generationer af hardware og software til nye. Processen kaldes 
migration, og man kan skelne mellem to delprocesser: genopfriskning 
(dvs. flytning af de digitale data til nye medier) og reformatering (dvs. 
overføring eller oversættelse af den information, som rummes i data, til 
et nyt format). Det skal jeg ikke gå nærmere ind på her; men pointen er, 
at disse processer udgør et arbejde, som må forudses at skulle fortsætte 
i al overskuelig fremtid. Det vil koste store beløb, der ikke er indregnet i 
de budgetter, som ligger til grund for udgaveprojekterne. 
 Mutatis mutandis kan man sige, at de videnskabelige udgaver står 
i en situation, som er parallel med atomkraftindustriens: Udgavernes 
faglige indhold har en halveringstid, som er betydeligt langsommere end 
de beholdere eller systemer, hvori de opbevares, og problemet med den 
endelige deponering er uløst, både praktisk, etisk og økonomisk.15 I det 
lys kan det forekomme uforsigtigt, at der hvert år bekostes millioner 
af kroner og arbejdstimer på at etablere elektroniske udgaver og mere 
generelt på at overflytte videnskabelig information til digitale lagrings-
medier.
 Der findes forskellige forslag til, hvad man som udgiver kan gøre for 
at sikre sin elektroniske udgaves levetid, heraf nogle meget tekniske. Kun 
tre skal strejfes her. Én mulighed er at indrette sin udgave med en delt 
filstruktur, hvor teksten og kodemærkerne holdes adskilt, dvs. opbeva-
res i hver sin datafil og kun kombineres virtuelt, i et ‘perspektiv’, i det 
øjeblik udgaven skal bruges. Man taler på engelsk om standoff-markup, 
på dansk kunne man sige separat mærkning. Udgavens tekstfiler vil på 
den måde være uafhængige af SGML og XML og vil kunne bevares i en 
relativt uberørt tilstand, mens problemet med opdatering af udgaven i 
forhold til fremtidige kodesprog eller nye versioner af kodeskemaerne 
kan begrænses til de filer, der bærer mærkningen.
 En anden anbefaling går ud på at skelne mellem de centrale og de 
perifere dele af udgaven og sikre de centrale den størst mulige uafhæn-
gighed. Som centrale dele gælder tre: 
•  udgavens data (råmateriale som tekster, billeder, lydfiler m.v.), 
•  udgavens metadata (koder og dokumentation af udgavens praksis) 

og 
•  udgavens hyperlinks (hvad enten interne eller eksterne). 
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Som perifere dele gælder to: 
•  det programmel, der bruges til at skabe og publicere udgaven, og 
•  den grænseflade, hvorigennem brugerne får adgang til den. 

I det omfang man kan separere de centrale dele fra de perifere, undgår 
man, at en forældelse af de perifere dele rammer udgavens kerne.16

 En tredje mulighed – som på ingen måde udelukker de to første – er 
imidlertid den simple at skabe en hybridudgave. I det omfang, det er mu-
ligt, må udgavens ‘intellektuelle kapital’ – tekster, apparat, kommentarer 
og billeder – bevares i bogens åbne, stabile og let arkiverbare medium, 
samtidig med at den gøres tilgængelig for studium i computerens fleksib-
le, dynamiske miljø. Hvis den digitale version af udgaven forældes, er i 
det mindste væsentlige dele sikret for kommende århundreder. Samtidig 
betyder denne disposition, at de funktioner, som elektroniske medier 
ikke er velegnede redskaber for, kan udøves i et selvstændigt medium. 
Det gælder først og fremmest den fordybede læsning og portabiliteten 
til alle miljøer (også dem uden strøm).
 Hybridudgaven er ikke en option, som løser alle problemer. Der vil 
være et vist overlap mellem de dele af udgaven, som er intellektuel ka-
pital af høj værdi, og de dele, som bedst eller alene kan udfoldes i det 
elektroniske medium. Det gælder mest oplagt det fulde synoptiske vari-
antapparat, som er af stor værdi for forskningen og meget dyrt at etab-
lere, men som ikke kan realiseres i bogmediet. Men hvad angår tekster, 
emendationsapparat, tekstkritiske kommentarer, manuskriptbeskrivelser 
og bibliografiske beskrivelser, sammenfattende redegørelser for tilbli-
velses- og receptionshistorie, indledninger og punktkommentarer – alt 
hvad vi kender fra en traditionel bogudgave af høj kvalitet – vil det også 
i fremtiden være en god idé at lade dem trykke.

Noter

  1 Foredraget blev holdt i to, let afvigende versioner, hhv. ved Nordisk Netværk for 
Editionsfilologers konference »Tryckta och elektroniska utgåvor« i Helsingfors, 
september 2009, og ved Det Kongelige Biblioteks bogseminar i København i ok-
tober s. å. De to versioner er her sammenarbejdet til én artikel, der ved gensidig 
velvilje offentliggøres to steder: dels i Det Kongelige Biblioteks årbog Fund og 
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Forskning 2010, dels i Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter (NNES) 9, 
2011.

  2 Beskrivelserne blev udleveret som skriftlige bilag til mit foredrag. Bortset fra, at 
egentlige fejl er rettet, er beskrivelserne ikke ajourført, efter at de blev udarbejdet, 
dvs. at de repræsenterer tilstanden på en del af det nordiske udgivelsesfelt i efter-
året 2009. Kun i et enkelt tilfælde har jeg tilføjet en oplysning i kantet parentes, 
da foredraget blev omarbejdet til artikel.

  3 En række kolleger fra de respektive projekter har hjulpet med at fremskaffe  
oplysninger. Det gælder Per Stam, Petra Söderlund, Christian Janss, Pia Forssell, 
Kim Björklund, Karen Skovgaard-Petersen, Michael Schelde og Niels Jørgen Cap-
pelørn. Dem vil jeg gerne sige tak til.

  4 Det betyder ikke, at variansen mellem flere versioner alene er henvist til apparatet. 
Det er hensigten også at udgive flere versioner af samme værk i deres helhed, fx 
de tre versioner af romanen Det går an (1838, 1839, 1850).

  5 Samtidig bredte der sig en postmoderne modstand imod al form for autoritet, 
der i forening med begejstringen over fuldtekstarkivets mulighed førte til en fore-
stilling om, at alle varianter af et værk var lige gode, så ingen tekst skulle privi-
legeres. Udgiveren skulle træde tilbage og overlade udforskningen af tekstarkivet 
til brugeren. Jf. Peter Robinson, »The One Text and the Many Texts«, Literary & 
Linguistic Computing. Journal of the Association for Literary and Linguistic Com- 
puting, 15:1, Oxford, April 2000, s. 5-7. Robinson udpeger sin egen udgave af 
The Wife of Bath’s Prologue (cd-rom, Cambridge 1996) som et eksempel på ten-
densen.

  6 G. Thomas Tanselle, »Critical Editions, Hypertexts, and Genetic Criticism«,  
Romanic Review, 86:3, New York, May 1995, s. 591.

  7 Jf. Martha Nell Smith, »Electronic Scholarly Editing«, A Companion to Digital 
Humanities, eds. Susan Schreibman, Ray Siemens & John Unsworth, Blackwell 
Companions to Literature and Culture 26, Malden & Oxford 2004, s. 315.

  8 Jf. Shillingsburg, From Gutenberg to Google. Electronic Representations of Literary 
Texts, Cambridge, New York m. fl. st. 2006, s. 88-102.

  9 Jf. Peter Christensen Teilmann, »Holbergs brugere – brugernes Holberg«, Ind i 
Holbergs fjerde århundrede. Det faglige og det kulturelle grundlag for en kommen-
teret udgivelse af Ludvig Holbergs samlede værker – i bogligt og digitalt medie, red. 
Gunnar Sivertsen & Peter Christensen Teilmann, København 2004, s. 190.

10 Problemet med netsteder, der skifter adresse (URL), er siden 2000 ved at finde 
sin løsning gennem DOI-systemet (Digital Object Identifier). Et DOI-navn er en 
talkode, som knyttes til et digitalt indholdsobjekt, og som bl.a. indeholder in-
formation om, hvor objektet kan findes på Internettet. Selv om objektet skifter 
plads eller indhold, forbliver DOI-navnet det samme. Jf. <www.doi.org> (tilgået 
6. januar 2010).

11 Jf. Marilyn Deegan, »Collection and Preservation of an Electronic Edition«, 
Electronic Textual Editing, eds. Lou Burnard, Katherine O’Brien O’Keeffe & John  
Unsworth, New York 2006, s. 362.

12 Deegan 2006, s. 359 f.
13 Svøbt i mår-cd-rommen blev leveret som indlæg i bd. 3 af Svøbt i mår. Dansk 

Folkevisekultur 1550-1700 bd. 1-4, red. Flemming Lundgreen-Nielsen & Hanne 
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Ruus, København 1999-2002. Foreløbigt URL til de overflyttede filer: <http://
duds.nordisk.ku.dk/tekstresurser/> (tilgået 4. august 2009).

14 Jf. C. M. Sperberg-McQueen, »Textual Criticism and the Text Encoding Initia-
tive«, San Diego 1994, <http://xml.coverpages.org/sperb-mla94.html> (tilgået 26. 
februar 2009); afsnit 2: »Software is Not the Answer«.

15 Jf. Roland Reuß, »Die Editionsphilologie und das gedruckte Buch. Zur Problem-
lage der digitalen Edition im Spannungsfeld von Philologie, Ökonomie und tech-
nokratischen Anmaßungen«, Text. Kritische Beiträge 12, Frankfurt a. M. & Basel 
2008, s. 3 f.

16 Jf. Deegan 2006, s. 365 f. Desuden Espen S. Ore, »Elektronisk publisering: for-
skjellige utgaveformer og forholdet til grunntekst(er) og endelig(e) tekst(er)«, 
Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser, red. Lars Burman & Barbro Ståhle 
Sjönell, NNES 1, Stockholm 1999, s. 142.

Litteratur
Deegan, Marilyn, »Collection and Preservation of an Electronic Edition«, Electronic 

Textual Editing, eds. Lou Burnard, Katherine O’Brien O’Keeffe & John Unsworth, 
New York 2006, p. 358-370

DOI: <www.doi.org> (tilgået 6. januar 2010)
DUDS: <http://duds.nordisk.ku.dk/tekstresurser/> (tilgået 4. august 2009, rummer 

de overflyttede filer fra Svøbt i mår-cd-rommen)
Ore, Espen S., »Elektronisk publisering: forskjellige utgaveformer og forholdet til 

grunntekst(er) og endelig(e) tekst(er)«, Vid texternas vägskäl. Textkritiska upp-
satser, red. Lars Burman & Barbro Ståhle Sjönell, Nordiskt Nätverk för Editions-
filologer. Skrifter 1, Stockholm 1999, s. 138-144

Reuß, Roland, »Die Editionsphilologie und das gedruckte Buch. Zur Problemlage 
der digitalen Edition im Spannungsfeld von Philologie, Ökonomie und techno-
kratischen Anmaßungen«, Text. Kritische Beiträge 12, Frankfurt a. M. & Basel 
2008, S. 1-10

Robinson, Peter, »The One Text and the Many Texts«, Literary & Linguistic Compu-
ting. Journal of the Association for Literary and Linguistic Computing, 15:1, Oxford, 
April 2000, p. 5-14

Shillingsburg, Peter, From Gutenberg to Google. Electronic Representations of Literary 
Texts, Cambridge, 2006

Smith, Martha Nell, »Electronic Scholarly Editing«, A Companion to Digital Humani-
ties, eds. Susan Schreibman, Ray Siemens & John Unsworth, Blackwell Compani-
ons to Literature and Culture 26, Malden & Oxford 2004, p. 306-322

Sperberg-McQueen, C. M., »Textual Criticism and the Text Encoding Initiative«, 
San Diego 1994, <http://xml.coverpages.org/sperb-mla94.html> (tilgået 26.  
februar 2009)

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700 bd. 1-4, red. Flemming Lundgreen-Niel-
sen & Hanne Ruus, København 1999-2002 [bd. 3, 2001, rummer Svøbt i mår-cd-
rommen]



�0

Johnny Kondrup

Tanselle, G. Thomas, »Critical Editions, Hypertexts, and Genetic Criticism«, Romanic 
Review, 86:3, New York, May 1995, p. 581-593

Teilmann, Peter Christensen, »Holbergs brugere – brugernes Holberg«, Ind i Holbergs 
fjerde århundrede. Det faglige og det kulturelle grundlag for en kommenteret udgi-
velse af Ludvig Holbergs samlede værker – i bogligt og digitalt medie, red. Gunnar 
Sivertsen & Peter Christensen Teilmann, København 2004, s. 161-202



��

Första generationens elektroniska utgåvor

Per Stam och Christian Janss

Första generationens elektroniska  
utgåvor – Strindberg och Ibsen

Et stort tekstkritisk utgavprosjekt er et faglig og administrativt løft. 
Konferanseoverskriften «erfaringer, planlegging og teknikk i for- 

andring» rommer svært mange felter, som både August Strindbergs Sam- 
lade Verk (SV) og Henrik Ibsens skrifter (HIS) har vært berørt av. Idet 
vi i denne samtalen må la noen av dem ligge, f.eks. planlegging og fi-
nansering, videre teknikk i forandring, mener vi at vi likevel vil berøre 
momenter av interesse for utgiverfellesskapet.

1 Tekstkritikk i en hybridutgave

Per Stam: Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk plane-
rades och påbörjades under senare delen av 1970-talet, i en tid när den 
naturliga utgångspunkten var den tryckta boken. Ur det perspektivet 
kan man ifrågasätta huruvida Samlade Verk ens är en första generatio-
nens hybridutgåva. Dock har Samlade Verk efterhand tagit i bruk olika 
existerande elektroniska tekniker, och publiceras idag både elektroniskt 
och som bok.
 Samlade Verk består av på papper tryckta textvolymer med etable-
rad text och en kommentar bestående av ett oftast ganska omfattande 
avsnitt om verkets tillkomsthistoria och samtida reception, samt ord- 
och sakförklaringar. Textvolymerna publiceras även som e-text i den 
svenska Litteraturbanken, sedan 2007.�

 Strindbergsutgivningen samarbetar också med Språkbanken vid 
Göteborgs universitet, som sedan 1990-talet sköter utgåvans elektroniska 
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konkordanser över ordfrekvenser och ordförklaringar. Konkordanserna 
är tillgängliga över internet.�

 En textkritisk kommentar med redogörelse för textläge, med manu-
skriptbeskrivning och lemmatiserad variantapparat publiceras elektro-
niskt i Litteraturbanken, som pdf med digitala faksimil av utkast, manu-
skript, förstaupplagor och andra dokument. Ibland återges hela första-
upplagor eller originalmanuskript, men oftast handlar det om utvalda 
sidor.
 Den ursprungliga planen var att publicera de textkritiska kommen-
tarerna i separata tryckta volymer, med bilagda faksimil av original-
manuskripten på mikrokort. Många textkritiska kommentarer har arbe-
tats fram med denna publiceringsform som mål. När beslutet togs att 
i stället publicera de textkritiska kommentarerna elektroniskt, var vi 
tvungna att planera för att kunna använda de redan påbörjade textkri-
tiska kommentarerna.� Vi valde att använda textdokument i pdf-format 
med länkar till andra dokument, vilket är en enkel, användarvänlig och 
handfast publiceringsform som också ger redaktionen största möjliga 
kontroll över hela produktionsprocessen. Pdf:en är sökbar, överskådlig 
och lätt att skriva ut; formatet är A�. Tyvärr har vi av olika skäl (ekonomi, 
rättigheter) inte möjlighet att bilägga mer än en liten del av Strindbergs 
manuskript som faksimil-bilagor. Faksimilen är oftast i svartvitt, även 
om många dokument presenteras i färg. De kan vanligen förstoras upp 
till minst 300 procent. De digitala faksimilen är komplement till manu- 
skriptbeskrivningar, variantapparater och förteckningar över utkast 
m.m. De förflyttar läsaren av den textkritiska kommentaren ett steg 
närmare de arkiv som utgivaren nyttjat.�

 Brukaren av Samlade Verk kan alltså arbeta i en helt digital miljö. 
Mest praktiskt torde vara att utgå från de tryckta textvolymerna och 
den elektroniska textkritiska kommentaren – eller en utskrift av den-
samma.
 Läsaren av den enskilda textkritiska kommentaren laddar ned en zip-
fil från Litteraturbanken, och packar upp filen på sin dator. Anledningen 
till denna mindre olägenhet är att dokumentbilagorna ligger i en egen 
mapp bredvid textdokumentet. Man måste alltså ladda ned både text-
dokument och dokumentmapp för att det skall fungera. Vi erbjuder för 
närvarande inte möjlighet att endast plocka textdokumentet.
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 År 2009 publicerade Samlade Verk för första gången textvolym och 
textkritisk kommentar samtidigt.� Tidigare har produktionen och ut-
givningen av de textkritiska kommentarerna släpat kraftigt efter text-
volymerna,� bland annat för att slutgiltigt beslut om publiceringsformen 
inte fattades förrän några år in på 2000-talet. De textkritiska kommenta-
rerna har framställts som pdf sedan 2005; de första publicerades 2009.�

Christian Janss: Ibsenutgaven derimot ble planlagt og igangsatt i en tid 
der digitale faksimiler og tekstkoding var blitt en mulighet som de mest 
avanserte utgiverne kunne utnytte i tekstkritisk arbeide.� I vel et tiår har 
vi bidragsytere til HIS følt oss nærmest som avantgardister i så henseen-
de. Men nå er også vår utgavetype, hybriden, den som kombinerer bok 
og skjerm, stadig oftere omtalt som en overgangsfigur, og altså allerede 
historisk. De fleste, nye utgaver blir nå elektroniske og bare det. Derfor 
er det også på sin plass med noen tilbakeblikk på hybriden.
 HIS har etablert en arbeidsdeling der den ederte hovedteksten tryk-
kes i bokutgaven, med emendasjoner og internvariasjon,9 mens den elek-
troniske utgaven (HISe) rommer alle variante tekstkilder som fulltekst 
og med faksimiler, og som synoptiske variantvisninger. Tekstmaterialet 
omfatter totalt 20.000 manuskriptsider og 40.000 trykksider, hvorav alt-
så bare en liten del publiseres på papir. Fordelene er mange: Man slipper 
det utskjelte lemmatiserte utvalgsapparatet klemt sammen på en bokside, 
mens man i HISe tilbys løpende tekster og sammenligningsmuligheter. 
Det oppstår dessuten et tydelig, og etter vår mening pedagogisk godt 
skille mellom utgiverinngrep og Ibsens egne varianter. Flere fordeler 
kunne nevnes.�0 Men det finnes også ulemper: Den avanserte bruke-
ren av boken bør også konsultere e-utgaven, mens den som bare bruker  
e-utgaven, får det hele servert, også kommentarene.
 Samtidig med at tekstkildene transkriberes, finner kodingen sted. 
Variasjonen mellom kildene (ekstern variasjon) blir registrert og mar-
kert slik at sammenligning blir mulig, konvensjonelle variantapparater 
blir også laget (noe som er en relativ enkel prosess når kodingen vel er 
på plass). Men også alt redaksjonelt stoff (innledninger, noter, emen-
dasjoner og metrisk analyse) blir gitt koder slik at det kan inngå i den 
elektroniske søkemuligheten og visningen.�� Det at vi koder og tran- 
skriberer samtidig, er tidsbesparende, men innebærer også en fare man 
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skal være oppmerksom på: Et vanskelig tekststed kan være vanskelig 
også å kode, og derved kan man risikere feillesninger – eller feilkodin-
ger – fordi man fokuserer på det ene eller det andre tekstkritiske eller 
kodefilologiske problemet.
 I tilbakeblikk fremstår HIS både som svært konservativ og som selve 
fremskrittet: Det skyldes at vi utgir bøker med en privilegert hoved-
tekst mens de øvrige tekstkildene til hvert verk bare er omtalt i innled-
ningene og bare punktvis synlig i form av varianter som begrunnelse 
for våre emendasjoner. Dette er forsåvidt gammeldags, eller i alle fall 
en hevdvunnen måte å utgi tekst på, mens e-utgaven – som er under 
arbeid, men foreløpig et tekstarkiv – inneholder alle tekstkildene til-
gjengelig som løpende tekster og i relasjonelle sammenstillinger, dvs. 
med muligheter for bl.a. synoptisk sammenligning slik at variasjonen 
fremtrer. Denne utgavetypen nærmer seg de franske genetikernes 
manuskriptrepresentasjoner, med faksimiler og transkripsjoner, men 
helt uten emendasjoner – d.v.s. en så nøyaktig som mulig gjengivelse 
av håndskriftet i alle sine stadier. Slik sett er hybridutgaven en lykkelig 
løsning – med den haken at den er dyr. Det koster å produsere bøker. 
Men som del av det fellesskapet som har vært med på å ferdigstille både 
tekstarkivet og bøkene, vil jeg samtidig påstå at bokutgaven betyr mye 
for e-utgaven: Bøker har som kjent deadlines når de skal produseres, og 
angsten for å slippe gjennom feil er også langt større når noe skal tryk-
kes på papir enn når man skal utgi tekster som alltids kan rettes opp 
«senere» i en elektronisk utgave. Dette trykket, tidspresset og all nervø-
siteten rundt den finale karakter Ibsen-teksten får, gir bedre tekster, det 
er min entydige erfaring. Samtidig betyr e-utgaven mye for bokutgaven: 
Den samme kodede tekst som inngår i HISe, er utgangspunkt for trykk-
satsen i HISb.

2 Arbeidsmetoder og organisering

Per Stam: Samlade Verk har sedan 1980-talet haft en konstant organisa-
tionsstruktur, där grundarbetet på den enskilda textvolymen (innehål-
lande ett eller flera verk) utförs av en volymredaktör (ibland är redaktör-
skapet delat).�� Volymredaktörens arbete granskas sedan av en redaktion 
bestående av flera personer – ursprungligen endast en person, huvud-
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redaktören.�� Redaktionen har till sin hjälp en redaktionskommitté med 
Strindbergsforskare, språkexperter med flera. Under inledningsskedet 
hade redaktionskommittén en mycket viktig roll, för principdiskussio-
ner m.m. Numer bidrar medlemmarna i kommittén till verksamheten 
utan att kommittén sammankallas; formella kommittémöten förekom-
mer mycket sällan.
 Samlade Verks etableringsprinciper finns kodifierade i den första 
textvolymen. Etableringen är manuscentrerad; som grundtext (Samlade 
Verk använder begreppet bastext) väljs om möjligt originalmanuskrip-
tet.�� Strindbergs intentioner vid författandet och förstagångspublice-
ringen tillvaratas så långt möjligt, enligt anvisningarna, medan ingrepp 
av sättare och förlag avvisas. Detta innebär att Strindbergs interpunk-
tion i manus bevaras, och att kriarättningar, censuringrepp och tryckfel 
identifieras och arbetas bort. Endast ändringar i trycken som på olika 
grunder kan tillskrivas författaren accepteras.��

 Samlade Verk tillämpar nystavning och normalisering av namn 
(personnamn, geografiska namn m.m.). Regelverket för detta återfinns 
också i den första textvolymen. Stavningen av enskilda ord i en text 
harmoniseras i allmänhet. Texten etableras alltså i enlighet med des-
sa principer, vilka kan justeras vid speciella textlägen. Exempelvis har 
Strindbergs olika facktexter lagts närmare trycken.
 Varje Strindbergstext kollationeras av minst två personer, ofta tre  
eller fyra: volymredaktören, redaktionsmedlemmar, ofta även av huvud-
redaktören; omfattningen av detta arbete har i allmänhet styrts av hur 
många fel som har upptäckts vid stickprovskontroller. Textetableringen 
är naturligtvis inte avslutad i och med kollationeringen. Det textkri-
tiska utvärderingsarbetet med val mellan varianter och – för Samlade 
Verks del – överväganden om hur moderniseringen av stavningen skall  
genomföras, är en viktig del av processen. Allt detta är tidskrävande.
 Kommentaren i textvolymen författas av volymredaktören. Avsnittet 
»Tillkomst och mottagande» granskas ofta främst av huvudredaktören, 
medan ord- och sakförklaringarna granskas av både redaktionen och 
ett stort antal experter på olika områden, vilka kompletterar utifrån sina 
specialkunskaper.�� 
 I den textkritiska kommentaren skiljs mellan Utgivarens egna änd-
ringar (eller emendationer) och de varianter i grundtext respektive 
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komplementtexter som accepteras eller avvisas. Dock förtecknas ej nor-
malisering och nystavning av ord.
 Redaktionen för Samlade Verk vid Stockholms universitet levere-
rar en färdig textvolym, ombruten hos Team Media i Falkenberg, till 
Norstedts förlag som ser till att boken trycks och distribueras, samt  
lagerhålls. Redaktionen har under hela processen nära kontakter också 
med tryckeriet Fälth & Hässler i Värnamo.�� Arbetets organisering inne-
bär alltså att redaktionen har kontroll under hela boktryckningsproces-
sen.
 Detta gäller inte publiceringen i Litteraturbanken. Konverteringen 
till e-text (ibland via skanning) görs utan inblandning av Strind- 
bergsredaktionen, och vi kontrollerar inte systematiskt de textvolymer 
som publiceras som e-texter. Detsamma kan sägas om upprättandet av 
databaserna i Språkbanken – inte heller där kan redaktionen systema-
tiskt kontrollera materialet.
 När vi nu kan se tillbaka på närmare 30 års utgivning, kan det sägas 
att det inte var helt lyckat att sprida arbetet på alltför många olika volym-
redaktörer. Utgåvans etablerings- och kommenteringsprinciper tar tid 
att sätta sig in i och att följa. Att göra en volym i Samlade Verk inne-
bär en ganska lång startsträcka. Alla utsedda volymredaktörer har hel-
ler inte, trots stora förtjänster och goda meriter, varit helt lämpliga som 
textutgivare. Det är inte alltid tillräckligt att vara särskilt insatt i ett verk, 
även om det naturligtvis underlättar, framför allt kommentararbetet. En 
annan lösning hade varit att i högre utsträckning låta verkspecialisterna 
författa kommentaren, i samarbete med den filolog eller de filologer 
som etablerar texten.�� 

Christian Janss: HIS’ faglige organisasjon har bestått av en redaksjon 
som tidlig i prosjektet fattet de prinsipielle beslutningene, men som har 
vært aktiv helt til avslutningen av den faglige delen av prosjektet i 2009. 
I 2010 gjenstod det å publisere de siste to-tre dobbeltbindene, men også 
å sette i gang den svært viktige HISe. Det daglige arbeidet har vært ledet 
av hovedredaktøren  – brevbindene har en egen hovedredaktør –, syv 
edisjonsfilologer (en av dem, undertegnede, som leder), tre studentmed-
arbeidere/kollasjonister, og en kommentator/filolog (som primært har 
deltatt i arbeidet med brevene). Utover det arbeidet en teknisk redaktør/
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produksjonsleder og to manusredaktører med ferdigstillelsen av kom-
mentarbindene. HIS, som er eid av Universitetet i Oslo, har fungert som 
et eget forlag, men i samarbeid med H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 
som er kommisjonær og har ansvaret for lagring, markedsføring og dis-
tribusjon.
 Som hovedprinsipp velges i HIS førstetrykket som grunntekst og ut-
gangspunkt for den emenderte hovedteksten. Manuskriptgrunntekster 
danner selvsagt unntaket. Det er et resepsjonshistorisk motivert valg, 
som skiller seg ut fra den løsning SV har valgt. Vi har i tråd med Herbert 
Krafts teorier betraktet førstetrykket som den tekst som best represen-
terer verket, i det den er oppstått i skjæringspunktet mellom forfatte-
rens arbeid med å ferdigstille den og offentliggjøringen, som bok og på 
scenen («Das Erscheinungsdatum ist der Schnittpunkt von Produktion 
und Rezeption des Werkes»).�9 Etter at editio princeps nå i flere år har 
vært fremhevet som det beste valg, kunne det være interessant å fornye 
en diskusjon for å bringe frem i lyset fordelene også ved SVs løsning. 
Under alle omstendigheter vil altså også tekstens dynamikk komme 
til syne i HISe, der alle tekstkildene fra Ibsens levetid blir tilgjengelige; 
grunntekstvalget er derfor mindre endelig enn i tidligere tiders utgaver, 
som ikke hadde de to publiseringsmediene til disposisjon. Dette, samt 
flere andre valg, er blitt fattet i nært samarbeid med kollegene i Søren 
Kierkegaards Skrifter, et prosjekt som har vært representert i HIS’ styre, 
men som også på uformelt nivå har vært viktig for våre diskusjoner. 
Også NNE-kollegiet må nevnes i samme åndedrag som et vesentlig fag-
lig forum for HIS. 
 Førstetrykksprioriteten gjør at HIS har meget få emendasjoner: 
Banale feil rettes, og dessuten feil oppstått under f.eks. trykkingen. Feilen 
må være meningsforstyrrende og må dessuten kunne rettes entydig. Det 
vil altså si at vi beholder setterinngrep i større grad enn SV. Det er prisen 
– eller gevinsten – ved å anlegge et resepsjonshistorisk syn på teksten. 
Det har møtt litt motstand blant legfolk i Norge, som ikke kan forstå at 
ikke forfatterens vilje må rangeres høyt i grunntekstvalget. Synspunkter 
på litteraturen som genial kunst eller som et sosialt produkt kommer 
her i konflikt. En slik generell emendasjonsregel har under alle omsten-
digheter vært god å ha, selv om vi nærmest daglig har vært utfordret av 
tekststeder som ikke så lett lar seg føye inn i folden.
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 Ibsen-tekstene i HIS har ingen ortografisk modernisering eller nor-
malisering, med unntak av en viss form for harmonisering: I titler og 
sceneanvisninger harmoniseres og moderniseres tegnsettingen, slik at 
f.eks. overskrifter, som etter tidligere trykkepraksis automatisk etter-
fulgtes av punktum, står uten tegn i HIS. Disse inngrepene var gjen-
stand for lange diskusjoner i prosjektet.
 Kollasjoneringen av Ibsens tekst er svært omfattende. I korte trekk 
foregår den slik at det gjennomføres to kollasjoner av hver tekst, med 
ulik grad av tilleggskollasjoner avhengig av om man f.eks. finner intern-
variasjon i trykkene. Det har gitt en jevn og høy standard i teksteta-
bleringen, selv om det også i HIS unnslipper feil. Vi har lagt stor vekt 
på å levere de tekstene som skal trykkes som hovedversjoner, i perfekt 
stand, og har mot slutten av prosjekttiden slitt litt med å holde sam-
me høye standard, dvs. antall kollasjoner og kontroller, for enkelte av 
de øvrige tekstkildene, hvor vi dessuten støter på større utfordringer i 
forståelse og fortolkning. Man skal heller ikke se bort fra at stressende 
faser i arbeidet kan gi opphav til feil. Tekstkritisk arbeid er som kjent 
konsentrasjonskrevende og lite forenlig med et oppjaget arbeidstem-
po. Vi har forsøkt å bøte på dette ved å variere oppgavene for medar-
beiderne, men vi står alltid igjen med endel krevende kollasjonsopp- 
gaver.
 Kommenteringen er overlatt til spesialister, vi har hatt nærmere 
tyve i engasjement, og har naturligvis ulike erfaringer med de enkel-
te, og med den ulike mengde etterarbeid for manusredaktørene som 
kommentatorenes innleveringer har medført. Imidlertid er det mange 
fagområder som skal dekkes, så valget mellom en slik ekstern stab og 
et lite antall fast ansatte kommentatorer (en løsning våre danske kol-
leger i Søren Kierkegaards Skrifter etterhvert har falt ned på), er ikke helt  
enkelt, heller ikke økonomisk sett. De større innledningene har vært 
skrevet av hovedredaktøren, Vigdis Ystad og av Asbjørn Aarseth, som 
har hatt støtte av kommentatorene i enkeltspørsmål. Brevutgaven i ut-
gaven, fire bind i alt, har hatt en egen hovedredaktør, 1800-tallshistori-
keren Narve Fulsås. Innledningene inneholder dessuten manuskriptbe-
skrivelser ved Tone Modalsli (Nasjonalbiblioteket) og tekstkritiske rede-
gjørelser, skrevet av filologene ved prosjektet. Redaksjonsmedlemmene 
har vært kritiske lesere.
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 Redaksjonen har hatt fullt ansvar for – og full kontroll med – sats, 
korrekturer og trykk. Det å forberede den trykte delen av HIS har vært 
tidkrevende, og har tatt mange av våre ressurser. Men faglig sett har det 
vært et godt alternativ, for satsen er komplisert og en tett kontakt mel-
lom setteriet og oss som leverer satsgrunnlaget, har vært helt nødvendig. 
Til tross for at vi leverer xml-sats, må den gjennomgå en – til å begynne 
med risikofylt – foredling/ombrekking i setteriet. Dette kaller seg for 
øvrig nå «en moderne grafisk førtrykksbedrift» som arbeider med bl.a. 
«typografisering», termer som tydelig markerer at «sats» ikke lenger er 
helt dekkende for det arbeidet som vår samarbeidspartner utfører med 
kompliserte «flermediale» tekster.
 Våre prinsipper for tekstetablering, herunder emendering, koding, 
variantpresentasjon osv. finnes trykt i verkets siste bind (Utgavens ret-
ningslinjer), i dikt- og brevbindenes innledninger, men også i det of-
fentlig tilgjengelige internettdokumentet «Kodepraksis».�0 Det har vært 
etterlyst et publisert regulativ fra begynnelsen av, slik som f.eks. Søren 
Kierkegaards Skrifter har utgitt, og som har vært til stor nytte for andre 
utgivere. Ulempen er at en erklæring avgitt på forhånd, kan få karakter 
av ideelt program på noen enkeltpunkter, mens en redegjørelse skrevet 
mot slutten av prosjektet, kan omfatte hva som faktisk er gjort og på 
hvilken måte. Nye prosjekter vil måtte vurdere tidspunktet for publise-
ringen av prinsippene for sitt arbeid og ta hensyn til at de bør kunne ha 
gyldighet også når siste tekst er utgitt.

3 Hvilke mål har vi for våre elektroniske utgaver?

Per Stam: Samlade Verks olika elektroniska uppenbarelseformer har 
delvis olika målgrupper. Litteraturbanken är ett klassikerbibliotek för 
allmänhet och forskarvärld, »en fri kulturhistorisk och litterär resurs för 
forskning, undervisning och folkbildning».�� Litteraturbanken kommer 
att bestå, även när Samlade Verk har avslutats.
 Textvolymerna har dubbla målgrupper, även som e-texter: både en 
litterärt intresserad allmänhet och litteraturforskare som vill ha grund-
läggande information om verket och nya rön – ofta är verkkommen-
tarerna av monografiformat och innehåller ny grundforskning. Andra 
målgrupper är teatermänniskor och översättare. Via sökfunktionen i 
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Litteraturbanken kan användaren söka i hela textvolymen, även i kom-
mentaren. Man kan via Språkbanken göra sökningar av ord i Strindbergs 
text och få fram ordens kontext, man kan också få uppgifter om ord-
frekvens, samt söka i utgåvans ordförklaringar. Tyvärr har arbetet med 
ett nytt gränssnitt i Språkbanken försenats, vilket under en tid hindrat 
komplettering av databaserna med nya textvolymer.
 De textkritiska kommentarerna är däremot främst riktade till en  
expertpublik med goda förkunskaper. 
 Samlade Verk ger dock inte möjlighet att skapa egna versioner av 
Strindbergs texter. Den etablerade texten förblir en. (Däremot återges 
några sällsynta förstaupplagor, liksom enstaka originalmanuskript som 
faksimil i de textkritiska kommentarerna.)
 August Strindbergs Samlade Verk är alltså en utgåva som tar i an-
språk några av de elektroniska möjligheter som står till buds. Det är i 
praktiken en utgåva som prioriterar den tryckta boken, men vars an-
vändbarhet ökar tack vare de elektroniska hjälpmedlen.

Christian Janss: Ved å tilby variante tekstkilder som løpende tekster, har 
vi et håp om at også andre lesere enn noen få klassisk, norrønt eller teo-
logisk skolerte forskere vil ønske å gå inn i teksthistorien. Faksimilene 
ligger klare til nesten alle manuskriptene ettersom vi ikke har problemer 
med rettighetene, noe som kanskje kan friste flere til å forske i genesen 
– og eventuelt gå oss etter i sømmene med henblikk på transkripsjo-
nene.��

 Målgruppen for HIS er nok ganske lik Strindberg-utgavens: forske-
re, alminnelige lesere, men også teaterfolk. Derfor har vi f.eks. priori-
tert koden »stage directions», som gjør det mulig å finne og samle alle 
Ibsens sceneanvisninger og observere utviklingen i dem. Men søkbar-
heten er også et krevende ideal å oppfylle. Det forlanger mye tid og den 
moderne filologens dobbeltkompetanse i tekstkritikk og elektronikk. 
Skal f.eks. allusjoner kodes? Andre problemer krever også sine løsnin-
ger: Ibsen staver «Gengangere»; en elev i dagens videregående skole vil 
ikke få treff på sitt søk «Gjengangere» uten ekstra koding fra vår side. 
Som nevnt finnes de fleste manuskriptene etter Ibsen tilgjengelige i en 
offentlig base, men de er ikke søkbare, slik moderne programmer nå 
gjør mulig (men ikke uten koding). De kan altså ikke integreres på en 
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relasjonell måte, annet enn som tilknyttede illustrasjoner. Men der gjør 
de også stor nytte for forståelsen av manuskripttranskripsjonene.
 Hybridutgaven HIS er også tenkt som en «pyramidal» �� utgave med 
leseteksten på toppen i trykt versjon og alt det øvrige materialet i elek-
tronisk utgave. Vi forutsetter at leseren behersker begge media. Men er 
det en realistisk forutsetning? Er det mer sannsynlig av vi står overfor to 
distinkte grupper: en som bare leser bøkene og en som som bare benyt-
ter HISe?
 Selv de etter hvert noe eldre utgavene HIS og SV, førstegenerasjons 
digitale utgaver, befinner seg i den merkelige situasjonen at vi har ut-
viklet verktøy og visninger av tekstmateriale uten å vite hvordan alt det 
vi legger frem, vil brukes.�� Vi gjør variantlektyren til en lek, men de 
fleste i målgruppene, med dramaturgene som et unntak, ifølge min er-
faring, er mindre interessert i variant tekst. De interpretatoriske følgene 
av de nye utgavene tilhører således fremtidens litteraturforskning. Men 
det er synd at litteraturforskerne ikke – jeg snakker nå for Norges del – i 
større grad ønsker å være med på å lage utgaver og ikke minst bestemme 
premissene for dem. Som eksempel kan nevnes utfordringen ved valg 
av hovedtekst i elektroniske utgaver: Skal vi begrense brukernes valg-
muligheter, eller la dem stupe ut i tekstkaoset uten en myndig hånd som 
forteller hvilken tekst som er «best»?
 De elektroniske utgavene vil trolig med tid og stunder utvikle nye 
lesere, lesere som kanskje kan komme til å ligne juristene, som har lange 
tradisjoner for å benytte ikke bare kommentarutgaver, men også for å 
studere lovutkast og forberedende materialer til forståelse av lovens in-
tensjon. – Den ferdig utformede lovteksten kan jo være ganske lakonisk. 
Intensjon er et ord flere av oss tekstkritikere har utviklet endel mot-
forestillinger mot, i alle fall som styrende prinsipp, men vi kan i alle fall 
være enige om at ulike tekstkilder kan ha ulike intensjoner som bidrar 
til teksten: alt fra forfatterens omskiftelige planer til setterens språkfø-
lelse. Å skape produktive lesninger av fem arbeidsmanuskripter og like 
mange trykte utgaver krever derfor en redefinisjon av det jeg vil kalle 
tekstens «estetiske argument». Å lese en tekst som bestående av seg selv 
alene blir vanskelig om vi skal ta hensyn til flere kilder til samme tekst, 
som til tross for at de tilhører samme verkkompleks vil ’argumentere’ på 
ulikt vis.
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Noter
  1 För en presentation av nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk 

(SV), se första delen av utgåvan, Ungdomsdramer I. Texten redigerad och kom-
menterad av Birger Liljestrand, SV 1, Stockholm 1989, där en utförlig »Presen-
tation av nationalupplagan och redogörelse för redigeringsprinciperna» ingår  
(s. 275–333), även som särtryck 1990, och på utgivningens webbplats www.strind.
su.se, liksom en kortare presentation (se www.strind.su.se/preskomp.htm resp. 
www.strind.su.se/present.htm). – Litteraturbanken hittas på adressen http://
litteraturbanken.se/. Hittills (mars 2011) har 35 textvolymer publicerats i Litte-
raturbanken. – En uppdaterad presentation av de textkritiska kommentarerna 
återfinns i inledningen till de textkritiska kommentarerna i Litteraturbanken, 
se »Textkritisk kommentar till Nationalupplagan» (den fullständiga titeln är 
Textkritiska kommentarer till August Strindbergs Samlade Verk. Allmänna an-
visningar, Stockholm 2008; dokumentet innehåller även ett appendix, »Pre-
sentationer av tre samlingsupplagor / I vårbrytningen / Samlade Romaner och 
Berättelser / Samlade Dramatiska Arbeten»).

   Utgivningen av Samlade Verk diskuteras även i flera bidrag i Textkritik. Teori 
och praktik vid edering av litterära texter. Föredrag vid Svenska Vitterhetssam-
fundets symposium 10–11 september 1990, red. Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm 
1991, bland annat: Lars Dahlbäck, »’Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrråm!’ Rappor-
tering om August Strindbergs Samlade Verk och resonemang kring frågan: ’Är 
det Strindbergs egen text som etableras i nationalupplagan?’»; Gunnar Ollén, 
»Hur identifierades förläggarens ingrepp i Strindbergs manuskript till Fröken 
Julie?».

  2 Se http://spraakbanken.gu.se/strindberg/. – För en studie som bygger på mate-
rialet i Språkbanken, se Olle Josephson, »Räkna att och gå vidare. Om formord 
i Strindbergs prosa», 20 × Strindberg. Vänbok till Lars Dahlbäck. Redaktion: 
Margareta Brundin, Gunnel Engwall, Marianne Landqvist, Björn Meidal, Mag-
nus Röhl, Per Stam, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in 
History of Literature nr 48, Stockholm 2003, s. 40–50.

  3 »Presentation av nationalupplagan och redogörelse för redigeringsprinciperna», 
s. 277 et passim. Jfr Textkritiska kommentarer till August Strindbergs Samlade 
Verk. Allmänna anvisningar, s. 7 f.: »Anvisningarna i textvolym nr 1 förutsatte 
att de textkritiska kommentarerna skulle publiceras i en separat svit av ’kom-
mentarvolymer’, dvs. i en särskild svit av böcker. Att denna publiceringsform 
skulle användas framgår även av den standardformulering som förekommer 
på baksidan till titelbladet (den s.k. tryckortsidan) i de textvolymer som utgavs 
fram till år 2000: ’Upplagan består av textvolymer med kommentarer och se-
parata kommentarvolymer’. I och med att den tekniska utvecklingen på data-
området har gått kraftigt framåt under det senaste decenniet ter sig emellertid  
publicering i bokform numera mindre självklar. De textkritiska kommenta-
rerna publiceras i stället i elektronisk form via Litteraturbanken.»

  4 Litteraturbanken har under 2009 börjat lägga ut en del faksimil av Strindbergs 
originalmanuskript som förvaras på Kungl. biblioteket. Dessa faksimil är ett 
utmärkt komplement till Samlade Verks textkritiska kommentarer, som publi-
ceras jämsides i Litteraturbanken.
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  5 August Strindberg, Språkvetenskapliga Skrifter I. Bibliska Egennamn / Moders-
målets anor / Sveriges Anor resp. Språkvetenskapliga Skrifter II. Världs-Språ-
kens Rötter / Kina och Japan / Kinesiska Språkets Härkomst. Texten redigerad 
och kommenterad av Camilla Kretz och Bo Ralph, SV 69–70, Stockholm 2009.  
Camilla Kretz, Textkritisk kommentar till Språkvetenskapliga Skrifter I och Text-
kritisk kommentar till Språkvetenskapliga Skrifter II, TK 69 resp. TK 70, Stock-
holm 2009.

  6 Detta kritiserades redan på 1980-talet av Rolf Du Rietz, med flera. Se Pia Fors-
sell, Författaren, förläggarna och forskarna. J. L. Runeberg och utgivningshisto-
rien i Finland och Sverige, SSLS 726, Helsingfors 2009, s. 194.

  7  Att de textkritiska kommentarerna skulle publiceras elektroniskt beslutades vid 
ett redaktionskommittémöte 20/11 2000. Publiceringsformen utreddes vidare 
och processen ledde fram till att fem textkritiska kommentarer färdigställdes 
som pdf under 2005. Protokoll från redaktionskommitténs sammanträden 13/12 
1999, 20/11 2000, 27/3 2001, 4/6 2002, 22/12 2004, 19/12 2005. – Hittills (mars 
2011) har 26 textkritiska kommentarer publicerats.

  8 Jf. Vigdis Ystad, «Den Tidlige Ibsen – en Eller Flere Grunntekster?», Vid texter-
nas vägskäl. Textkritiska uppsatser. Bidrag till en konferens anordnad av Nord-
iskt Nätverk för Editionsfilologer 16–18 oktober 1998, red. Lars Burman och Bar-
bro Ståhle Sjönell, Stockholm 1999, s. 33–50. Se også Vigdis Ystad, «Planer for 
en ny historisk-kritisk utgave av Henrik Ibsens skrifter. Foredrag ved årsmøtet 
i Det norske språk- og litteraturselskap 17. april 1997.» Oslo 1997.

  9 Jon Gunnar Jørgensen, «Internvariasjon i Henrik Ibsens skrifter», Edda 3, 2000, 
s. 192–202.

10 Se Christian Janss, «Zur Darstellung Von Varianten in Historisch-Kritischen 
Hybrid-Ausgaben. Mit Dem Beispiel Der Edition Henrik Ibsens Schriften», editio 
18, 2004, s. 125–144.

11 Se Hilde Bøe, Jon Gunnar Jørgensen og Stine Brenna Taugbøl, «Philology Meets 
Text Encoding in the New Scholarly Edition of Henrik Ibsen’s Writings», Lite-
rary and Linguistic Computing 19, 1, 2004, s. 55–71.

12 Benämningen »delredaktör» har tidigare oftast använts för volymredaktören. 
Se »Presentation av nationalupplagan och redogörelse för redigeringsprinci-
perna», s. 278 et passim.

13 Huvudredaktör från starten till 2008 var Lars Dahlbäck; från 2009 Per Stam.
14 Se »Presentation av nationalupplagan och redogörelse för redigeringsprinci-

perna», s. 283.
15 Intentionsbegreppet är centralt i »Presentation av nationalupplagan och redogö-

relse för redigeringsprinciperna», se s. 280 f., 287, 292, 299. Presentationen och 
redigeringsprinciperna bär spår av sin tid (de bygger på en utredning inför utgå-
van av Lars Dahlbäck från 1979). Jfr den text som med små förändringar tryckts 
på skyddsomslagets främre flik från 1981 till 2007, där det omtalas vad upplagan 
»kommer […] att omfatta» (skönlitterära och vetenskapliga verk, journalistik 
etc.): »Nationalupplagan är sålunda avsedd att bli den kompletta och definitiva 
editionen av vår störste författares verk.» (Fliktext till Röda rummet, SV 6, 1981; 
samma formuleringar är kvar på fliken till Gamla Stockholm, SV 8, 2007.) Flik-
texten är förändrad på de volymer som tryckts från och med 2009: nu omtalas 
upplagan i presens och passusen om en ’definitiv edition’ har tagits bort.
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   Intentionsbegreppet får ett intressant perspektiv via dåvarande huvudre-
daktören Lars Dahlbäcks uttalande om att han »i första hand är lojal mot» sin 
»egentlige uppdrags- och arbetsgivare, August Strindberg». (Dahlbäck 1991,  
s. 103.) 

   Det ter sig osannolikt att Strindbergs intention vid författandet skulle kun-
na uttolkas så att hans text skulle passera Samlade Verks regelverk för text-
etablering (med nystavning, med normalisering av person- och ortnamn) och 
att han skulle ha endast en godkänd uttolkare, Samlade Verks huvudredaktör. 
Han kan knappast heller ha haft intentionen att verket Fagervik och Skamsund 
(1902) skulle splittras med dikterna i en volym och novellerna i en annan (SV 50 
resp. SV 51). Utgivaren av den förra volymen, Barbro Ståhle Sjönell, beklagar 
i en artikel att hon därmed »brustit i respekt för verket som helhet». (Barbro 
Ståhle Sjönell, »Novellerna i Fagervik och Skamsund – löstagbart fyllnadsgods?»,  
20 × Strindberg, s. 39.)

   Föreställningen om att kunna fastställa författarens intention har kritise-
rats på olika håll, jfr sammanfattningen i Johan Svedjedal, »Textkritisk littera-
turteori. Några linjer i svensk och anglosaxisk textkritisk debatt», Textkritik,  
s. 50 ff.

   Om presentationen av Samlade Verk gjordes nu skulle den snarare kort kon-
statera att editionen, om möjligt, som grundtext väljer originalmanuskriptet, 
med hänvisning till att man därmed undviker korrumperingar orsakade av 
sättares felläsningar, oönskade förlagsingrepp m.m. – vilka man har kunnat 
belägga i mycket stor omfattning. Utgåvan återger därmed också en text som 
ligger närmare den Strindberg nedtecknade i manuskripten, med unika ordval, 
stilistiskt verkningsfulla versaler, med särpräglad interpunktion (vilket låter 
läsaren komma närmare Strindbergs ’andning’) etc. De skillnader mellan ori-
ginalmanuskript och tryckta utgåvor som accepteras i utgåvan värderas utifrån 
bevarade korrektur och/eller ingående kunskaper om Strindbergs vanor som 
skribent och korrekturläsare. 

   En sådan presentation skulle medge en annan inställning till utgivarens roll 
och därmed komma närmare den syn som har förts fram av bl.a. Paula Hen-
rikson om »utgåvan som (historiskt betingat) forskningsprojekt». Se Paula 
Henrikson, »Den historisk-kritiska utgåvan från historism till hermeneutik. 
En granskning av tysk editionsteori», Læsemåder. Udgavetyper og målgrup-
per. Bidrag till en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 
10.–12. oktober 2003. Redigeret af Per Dahl, Johnny Kondrup & Karsten Kynde, 
Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter (NNES) 6, København 2005, 
s. 67. Jfr Per Stams recension i Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturveten-
skaplig forskning 2006 (årg. 126), s. 608–611. Jfr också Per Stam, Krapula. Henry 
Parland och romanprojektet Sönder, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet 35/SSLS 612, Uppsala/Helsingfors 1998,  
s. 23: »På senare tid har tanken, att det inte finns några definitiva texter el-
ler ur-versioner att gå tillbaka till eller etablera, utmanat tidigare textkritisk 
hantering och enögda litteraturvetenskapliga föreställningar. Den organiska 
texten (i singular), auktoriserad genom författarintentionen, ter sig idag som 
en mytisk eller mytologisk föreställning, liksom en textkritisk hantering som 
söker etablera stabila, definitiva och hela texter. Hans Walter Gabler, som redi-
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gerat den stora Ulysses-utgåvan Ulysses. A Critical and Synoptic Edition, argu-
menterar exempelvis för att utgivaren är en auktoritet som skapar text utifrån  
dokument – inte en återskapare av något som funnits – och att varje utgåva i 
den meningen är nyskapad.»

16 Se James Spens, »Ordförklaringar. Om teori och praktik i Strindbergsutgiv-
ningen», Megen viden i forskellige hoveder. Om kommentering af nordiske klas-
sikere. Bidrag till en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilo-
loger 13.–14. november 1999. Redigeret af Johnny Kondrup & Karsten Kynde,  
NNES 2, København 2000, s. 188–201.

17 Textvolymerna utgavs fram till 1985 på Almqvist & Wiksell Förlag. De trycktes 
länge på Almqvist & Wiksell Tryckeri AB i Uppsala, därefter på Centraltryck-
eriet, Borås, och sedan några år på Fälth & Hässler (som i sin tur kommer att 
omstruktureras under 2011). Ombrytningen har i praktiken skötts av samma 
personer, under olika firmanamn, under mer än tio år.

18 Jfr Du Rietz med fleras kritik på 1980-talet. Forssell 2009, s. 194 f. – Vid några 
tillfällen har ansvaret för en volym delats upp så att en expert på verket och ti-
den stått för kommentaren medan en filolog etablerat texten; Strindbergs texter 
på franska redigeras också av experter på franska. Ett par exempel på uppdel-
ning av ansvarsområdena: August Strindberg, En dåres försvarstal. Roman. Del-
redaktör: Göran Rossholm (Den franska texten redigerad av Gunnel Engwall; 
svensk översättning av Hans Levander; kommentarer av Göran Rossholm),  
SV 25, Stockholm 1999, och Kulturhistoriska Studier. Med 5 illustrationer. Tex-
ten redigerad av Per Stam och kommenterad av Bo Bennich-Björkman, SV 7, 
Stockholm 2010.

19 Herbert Kraft, Editionsphilologie. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 
Beiträgen von Diana Schilling und Gert Vonhoff. Frankfurt/Main, 2001, s. 34.

20 http://www.ibsen.uio.no/his/Kodepraksis/praksis.html
21 Bakom banken står en ideell förening vars medlemmar är Kungl. biblioteket, 

Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska Vitter-
hetssamfundet, Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska litteratursällskapet i 
Finland. Se http://litteraturbanken.se/#!om/ide.

22 http://www.dokpro.uio.no/litteratur7ibsen/ms/index.html
23 Robert Darnton, «The New Age of the Book», The New York Review of Books 46.5, 

1999.
24 Jf. Christian Janss, «Henrik Ibsens skrifter. En presentasjon av den historisk-

kritiske utgaven og dens utfordringer», Nordisk tidskrift 2006 (4), s. 277–287.
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Petra Söderlund och Kim Björklund

Andra generationens elektroniska  
utgåvor
Selma Lagerlöf-arkivet och Zacharias Topelius 
Skrifter 

P  etra Söderlund: Planerna på en textkritisk utgåva av Selma Lagerlöfs 
skrifter tog fart något år efter millennieskiftet och då som en tradi-

tionell bokutgåva. Selma Lagerlöf-sällskapet tog initiativ till projektet 
och kontaktade Kungl. biblioteket, som har en stor Lagerlöfsamling med 
manuskript, bilder, pressklipp m.m., samt Svenska Vitterhetssamfundet 
för rådgivning kring textkritiska spörsmål och principer, och över huvud 
taget hur ett textkritiskt projekt initieras och bedrivs. 
 Riksbankens Jubileumsfond gav ett anslag till förberedelse för utgiv-
ning åren 2006–2007, då manuskript, tryckta bokupplagor och tryckta 
berättelser, artiklar och forskning inventerades. En databas med uppgif-
ter om det inventerade materialet byggdes också upp. En mindre grupp 
forskare arbetade de följande två åren, 2008 och 2009, med en provutgå-
va i bokform av Körkarlen. Då hade också planerna på en digital utgåva, 
Selma Lagerlöf-arkivet (SLA), börjat ta form. Texterna ska presenteras 
digitalt, på SLA:s webbsida, tillsammans med digitala faksimil av manu-
skript, utvalda editioner, bilder, pressmaterial m.m. Det ska också bli möj-
ligt att plocka ut texter för bokutgåvor, anpassade till olika målgrupper. 
För extern variantredovisning används det digitala kollationeringsverk-
tyget Juxta. Användaren ska kunna välja vilka texter som ska jämföras i  
Juxta, från en bank med (kontrollerade) OCR-behandlade texter i editio-
ner där substantiella ändringar i texten bevisligen gjorts. 
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 Åren 2010 och 2011 drivs projektet tack vare ett anslag på 5 milj. SEK 
från Riksbankens Jubileumsfond. Dessa två år ska ägnas åt att bygga 
upp den digitala strukturen, med utgångspunkt i utgivning av två av 
Lagerlöfs verk: Gösta Berlings saga och Osynliga länkar. Textetablering 
och kommentering görs i XML-editorer (<oXygen/> och BBedit) och 
kring varje utgåva samarbetar personer med olika kompetens, d.v.s. 
varje utgåva blir inte en enskild utgivares verk utan ett samarbetspro- 
jekt.

Kim Björklund: Styrelsen för Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 
fattade 2004 ett principbeslut om att ge ut en historisk-kritisk utgåva 
av Zacharias Topelius (1818–1898) verk och skrifter. Utgåvans allmänna 
planering leddes av en särskild planeringsgrupp som i sinom tid också 
tog fram övergripande riktlinjer.� En redaktion påbörjade arbetet inom 
SLS:s förlag 2005. 
 Sedan allmänna riktlinjer och utgivningsplaner utarbetats, de första 
samarbetsparterna och redaktörerna hade tillträtt, och sedan det redak-
tionella arbetet hade fått struktur och metoder, efterträddes planerings-
gruppen av ett redaktionsråd från 2008.� Rådet företräder historisk, 
språk- och litteraturhistorisk och textkritisk kompetens från Finland och 
Sverige. Redaktionsrådet svarar för utgåvans vetenskapliga innehåll och 
drar upp riktlinjer för det textkritiska arbetet, urvalsprinciper för den 
tryckta utgåvan, och för indelning i delar och band. Rådet tillsätter ut-
givare för särskilda band eller helheter. Organisationen stärktes samtidigt 
också genom att den tidigare projektsekreterartjänsten förvandlades till 
en redaktionschefstjänst med administrativt chefskap och ansvar för ut-
givningsarbetet.
 Utgåvan är den största någonsin i SLS:s historia och redan från 
starten omfattades principen att satsningen förutsätter olika former av 
samarbete och medfinansiering av centrala aktörer, institutioner och 
fonder, med SLS som huvudman. Därför har man aktivt eftersträvat att 
etablera kontakter till utomstående organisationer. Till utgåvans externa 
finansiärer hör Undervisningsministeriet, Finska Vetenskaps-Societe-
ten, Svenska kulturfonden, Finska Kulturfonden och Svenska folkskolans 
vänner. Övriga samarbetsparter är Nationalbiblioteket (f.d. Helsingfors 
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universitetsbibliotek), Statens konstmuseum, Museiverket och Finlands 
nationalmuseum.
 Utgåvan Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) planerades redan från 
början för publicering i både tryckt och elektroniskt format. Den digitala 
utgåvan med tillhörande faksimilarkiv och möjlighet till en omfattande 
bildbank utvecklades under perioden 2008–2010 och är placerad under 
den tvåspråkiga webbplatsen topelius.fi. En del av den digitala utgåvans 
användargränssnitt och vissa inledningstexter översätts dessutom till 
finska.� 
 Materialet är mycket omfattande och särskilt utmanande eftersom 
Topelius publicerade sig i alla genrer. Förutom i de fiktiva: lyrik, drama-
tik, noveller, romaner och barnlitteratur, inte minst i de ickefiktiva: dag-
böcker, brev, föreläsningar, protokoll, tal, journaler och krönikor, publi-
cistik, religiösa skrifter inklusive psalmer och sakprosa. Dessutom finns 
skrifter från en flera decennier lång karriär inom det akademiska livet 
och inom föreningslivet. Detta har ställt stora krav på planeringen och 
indelningen av utgåvan. Den kompletta digitala utgåvan skulle i tryckt 
format troligen omfatta ca 55–60 band (à 500–700 sidor). Urvalet som 
de facto trycks stannar dock vid ca 40–50 procent av utgåvan. Också 
för de delar som trycks är den digitala utgåvan mera omfattande. Den 
innehåller bl.a. fullständiga varianter, något utförligare kommentarer 
och transkriberade manuskript.
 Vid sidan av den textkritiska utgåvan har en parallell skriftserie för 
forskningsantologier, artiklar, monografier och dylikt skapats under 
namnet Topeliana. Dit hör den presentationsskrift som publicerades 
2006, Topelius handskrivna tidning Ephemerer.
 För tillfället sysselsätter utgivningsarbetet ca 14–15 manår och publi-
ceringen av respektive del kommer att ske samtidigt i tryckt och digitalt 
format. Första delen, diktsamlingen Ljungblommor, utkom hösten 2010, 
tätt följd av det historisk-geografiska planschverket Finland framställdt i 
teckningar, i januari 2011. En betydande del av utgåvan ska ha utkommit 
2018 – då har det gått 200 år sedan Topelius födelse och 120 sedan hans 
död.
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Bakgrund och organisation

Kim Björklund: Selma Lagerlöf-arkivet och Zacharias Topelius Skrifter 
har karaktäriserats som så kallade andra generationens elektroniska ut-
gåvor. Skillnaden är kort sagt att man i första generationens utgåvor har 
utgått från det tryckta formatet och dess arbetsmetoder, för att först i 
ett senare skede arbeta med ett elektroniskt format. Däremot har man 
inom den så kallade andra generationens utgåvor försökt integrera båda 
medierna, arbetsmetoder m.m., i planeringen och utgivningsarbetet från 
början.  
 Hur ser du på Selma Lagerlöf-arkivet och er planerade utgåva i för-
hållande till andra större utgåvor? Inom flera större utgåvor har man 
kanske tänkt i tryck primärt och därefter i mån av möjlighet digitalt, 
och när vi inom ZTS småningom börjar uppnå en jämn nivå mellan 
dessa format i arbetsskeden och tänkesätt, så verkar er approach vara 
först och främst digital och i andra hand traditionellt tryckt format. Ni 
verkar i detta skede ha kommit så långt att ni utgår från det digitala  
arbetssättet och den digitala versionen, med möjlighet att generera tryck-
ta band från den.

Petra Söderlund: Vi försöker ta lärdom av andra digitaliseringsprojekt, 
som startat före Selma Lagerlöf-arkivet. Det finns dock svårigheter och 
utmaningar när det gäller att inte utgå från den tryckta boken, codexen, 
och tänkandet i de termerna när vi planerar hur vi ska organisera  
materialet. Det blir lätt så att man tänker »bok» när man istället i högre 
grad bör utnyttja det digitala mediets möjligheter till presentation och 
organisation av texter och material. Istället för att starta det praktiska 
arbetet med SLA producerade vi också en provutgåva av Körkarlen i 
bokform – eftersom det var vad vi fick pengar för att göra. Det var något 
konkret och avgränsat vi kunde åstadkomma på ganska kort tid, jämfört 
med att bygga en digital plattform. 
 Vi måste vänja oss vid att inte hela tiden tänka i termer av »texter» 
utan (även) i bilder och ljud. På COST-konferensen i Göteborg i maj 
2009 talades det mycket om vad Peter Shillingsburg har kallat knowledge 
site, det vill säga att man skapar en site där användarna själva aktivt ska 
kunna utforma just »sitt» Selma Lagerlöf-arkiv och använda siten så som 
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just han eller hon behöver. Vi ska tillhandahålla verktyg och resurser, 
istället för att användare ska komma till en webbsida där allt presenteras 
statiskt. 
 Men mycket handlar ju om pengar. En sida av myntet är vad man 
skulle kunna och skulle vilja göra, en annan är vad man faktiskt har 
ekonomiska möjligheter att göra. 

Kim Björklund: En annan realitet är tidsresurserna. Hur mycket ska man 
koda och hur långt kan man eller har man rätt att låta utvecklingsarbetet 
inom den digitala utgåvan gå, med tanke på antalet presumtiva använ-
dare/läsare och med tanke på uppdragsgivarnas berättigade krav på att 
redaktionen presterar resultat? Mycket går givetvis att rationalisera, men 
min erfarenhet är att gränsen i något skede måste dras för alltför vidlyf-
tigt utvecklingsarbete. Även om man gärna vill göra utgåvan till ett så 
bra forskarverktyg som möjligt, så måste man komma ihåg att det inte 
går att göra forskarnas arbete för dem. Alla lyxiga digitala tilläggsfunk-
tioner bör vägas mot hur stor nyttan kan tänkas bli och mot alternativet: 
hur mycket förlorar användarna, forskarna, på att en viss funktion inte 
finns att tillgå? 
 Det har sagts att den andra generationens digitala utgåvor inte längre 
i planerings- och inledande skeden använder den digitala utgåvan som 
en »begravningsplats» för besvärliga textkritiska frågor och val. »Det här 
får den framtida digitala delen av utgivningsprojektet ta hand om» har 
säkert varit ett ofta använt mantra vid planeringen av tidigare utgåvor. 
Med andra ord har man kanske tidigare ofta valt att inledningsvis (p.g.a. 
yttre ramar, ekonomiska realiteter o.s.v.) arbeta traditionellt med den 
tryckta formen, för att komma till resultat inom rimlig tid, och under 
arbetets gång skjutit på frågor om den digitala utgåvans innehåll och 
struktur m.m. Känns detta bekant för er?

Petra Söderlund: Absolut – och vi får ofta frågor om omfång, hur många 
böcker ska vi trycka, hur många sidor etc. Och det kan jag på sätt och 
vis förstå, för på något vis vill ju finansiärer och andra intresserade göra 
sig en bild av hur stor utgivning det är frågan om. Vad gäller att göra 
forskarnas arbete åt dem så har textkritiker sedan många år arbetat på 
det viset (se s. 93–109). Och det börjar bli dags att sluta med det. Vi bör 
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tillhandahålla verktyg för andra forskare, men egentligen är vi textkriti-
ker själva mest kvalificerade för att analysera våra undersökningsresultat 
och dra slutsatserna av dem. 

Kim Björklund: Det ser vi alla säkert fram emot och jag skulle också här 
vilja fästa uppmärksamheten vid att man alltmer, i både tal och skrift, 
har börjat använda termer som »användaren», »bruker» och »user» när 
det gäller de elektroniska utgåvorna, webbplattformerna eller knowledge 
siterna. Det är rent begreppsligt förståeligt och säkert rätt, men samtidigt 
också symptomatiskt för hur vi i dagens läge många gånger ser på text-
kritisk utgivning. 
 »Att använda» bör ju fortfarande, trots alla raffinerade funktioner, 
inbegripa »att läsa».
 ZTS kunde kanske klassificeras som en tidigare första generationens 
utgåva som under perioden 2005–2010 har avancerat och fortfarande  
avancerar mot att vara en andra generationens utgåva. Vi arbetar näm-
ligen numera alltmer parallellt med bägge formaten, såväl i planeringen 
som rent operativt, från att ha varit tvungna att snabbt sätta igång för att 
få resultat till stånd. Detta ledde till att när vi inledde arbetet med lyriken 
utgick vi från traditionell utgivning i bokform. Resurserna och förvänt-
ningarna var höga från början, men p.g.a. utgåvans omfattning inledde 
vi med otillräcklig övergripande och teknisk planering och, kunde man 
säga: brister i det digitala tänkandet. 
 Man kan fråga sig om det överhuvudtaget har varit möjligt att från 
början arbeta som en andra generationens utgåva när man inom de allra 
flesta utgåvor nu och troligen under flera år framöver inte har haft tidi-
gare erfarenhet av att arbeta så här. Det är ju första gången som dessa 
»andra generationens utgåvor» nu görs i respektive land. Det intressanta 
eller viktiga i sammanhanget är att man inom större utgåvor redan i 
planeringsskedet tänker digitalt. Jag lanserar gärna »den tredje gene-
rationens elektroniska utgåvor», för utgåvor som faktiskt planerar och 
arbetar digitalt från början. 
 Vår erfarenhet är att det inte går att göra ett andra (eller tredje) gene-
rationens utgivningsarbete utan att från början ha integrerat it- och kod-
ningsteknisk kompetens i planeringen. Uppgörandet av kodningsmanual 
och klara riktlinjer för hur den elektroniska utgåvan ska planeras och 
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byggas upp, bör utan tvekan rent praktiskt och konkret stå på agendan 
för respektive utgåvas ledningsgrupp, vid sidan av allmän inventering, 
val av utgivningsmetod, principer om grundtext m.m. Man kan gott säga 
att varje ledningsgrupp eller operativ ledning av en större utgåva gör 
klokt i att säkerställa och utvidga den tekniska kompetensen redan när 
planeringen inleds. Större utgåvor kräver ofantligt långa arbetsmoment 
av inventering, planering och förberedelser. Det tar år innan konkreta 
resultat kan visas upp, och det kan vara svårförståeligt för olika externa 
bidragsgivare …

Petra Söderlund: Det du säger är mycket viktigt! När SLA började byggas 
upp hade få av oss några kunskaper i textkodning, det har vi fått lära oss 
samtidigt om projektet har dragit igång. Vi har inte heller den fördel som 
ZTS har av att jobba i samma lokaler som kodningskunnig personal; vår 
kodningskompetens sitter i Göteborg, medan de flesta övriga i projektet 
arbetar i Stockholm. Lägg därtill att projektet är initierat av Selma La-
gerlöf-sällskapet, där en tryckt utgåva var planen från början, och där 
Lagerlöfkompetensen är hög, men inte den textkritiska, så ser man  
ytterligare en fördel för ZTS. Ni har i högre grad en redaktionell, textkri-
tisk och informationsteknologisk infrastruktur att bygga projektet på, än 
vad SLA har. Vi måste, som institution, börja från början med allt, även 
om de som kan sådant förstås också är inkopplade i projektet.

Webbplattform och tekniska lösningar

Petra Söderlund: En fråga jag vill ta upp här är balansen mellan den digi-
tala utgåvans arkivfunktion och dess textkritiska funktion. Jag upplever 
för egen del att man som textkritiker måste slåss för att den textkritiska 
apparaten inte ska duka under för den enklare genomförbara och kanske 
mer estetiskt tilltalande arkivfunktionen, det vill säga visningar av bilder, 
dokument och e-texter. Biblioteken genomför på många håll stora sats-
ningar på digitalisering av material och samlingar, vilket naturligtvis är 
viktigt och behjärtansvärt. Samtidigt finns kanske risken att finansiärer 
och samarbetspartner (som gärna bör vara bland annat just dessa bib-
liotek) tycker att man därmed undviker det oglamorösa och tidsödande 
textkritiska arbetet. Man visar bilder på exempelvis handskrifter och 
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texter från olika editioner, istället för att grundligt gå igenom materialet 
och analysera det. Men hur mycket textkritiskt arbete går det att lämna 
därhän? Vad är i textkritisk mening acceptabelt i detta fall?

Kim Björklund: Inom ZTS har vi från första stund utgått ifrån att vi 
inte kompromissar på denna punkt. Här har vi igen den tacksamma  
situationen att huvudmannen SLS själv bestämmer. Utgångspunkten är 
att den textkritiska apparaten, med fullständigare variantvisningar än i 
den tryckta utgåvan, först och främst ska visas i den digitala utgåvan, 
för att göra de tryckta banden mera hanterliga och för att kunna mark-
nadsföra dem lättare. En grundtanke har varit att vi ska dra nytta av att 
vi publicerar utgåvan i två format, och inte göra den tryckta utgåvan för 
användarovänlig och otymplig.
 Det är däremot först under senare tid som vi har börjat se webbplatt-
formen också som ett s.k. elektroniskt arkiv. Vi anser att ett dylikt arkiv 
bör finnas i anslutning till den digitala utgåvan, för att läsaren/använda-
ren ska kunna jämföra utgåvan med originalen. 

Innehåll, marknadsföring och målgrupper

Petra Söderlund: Det finns mer eller mindre avancerade och raffinerade 
sätt att visa varianter mellan olika editioner och dokument, ändringar i 
manuskript och ord och sakförklaringar – men finns det inte en risk att 
detta mer blir en lekstuga för programmerings- och datorintresserade 
– som kan vara men inte alls alltid är textkritiker – eller programmerare 
och datortekniker – som ibland är textkritiskt intresserade? Min erfa-
renhet är att litteraturvetare, som är en viktig målgrupp för vetenskaplig 
utgivning av skönlitteratur, inte bryr sig särskilt mycket om variantför-
teckningar eller över huvud taget den textkritiska apparaten – i bokform. 
Kan detta ändra sig när allt istället presenteras i elektronisk form? Vilken 
är annars målgruppen för den textkritiska apparaten? Måste den pre-
senteras pedagogiskt, om ingen ändå intresserar sig – mer än de som är 
sysselsatta med att själva utforma textkritiska apparater, och om denna 
apparat ändå mest utgör ett mått på vetenskapligheten i arbetet? Vad jag 
är ute efter är alltså att det kanske vore en god idé att fundera inte bara 
på hur presentationer kan göras på ett snyggt och pedagogiskt sätt, utan 
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också på vad som är nödvändigt. Hur mycket tid och resurser behöver vi 
lägga på att konstruera avancerade presentationer när det ändå huvud-
sakligen är de närmast sörjande, det vill säga textkritikerna själva, som 
är intresserade av att få ut information från den textkritiska apparaten 
och använda den som analysinstrument?

Kim Björklund: Du har en poäng här. Utvecklingsarbetet bakom de raffi-
nerade visningarna kostar mycket resurser, räknat i både tid och pengar. 
Graden av finess i en e-utgåva är också i hög grad beroende på förfat-
tarskapet och därigenom på forskarsamfundets potentiella storlek. Om 
det i hela världen finns en handfull som aktivt forskar i författarskapet, så 
bör man nog i vissa fall ifrågasätta alltför långtgående utvecklingsarbete 
ur en praktisk-ekonomisk synvinkel.

Petra Söderlund: Om man tänker sig att den elektroniska presentatio-
nen av den textkritiska apparaten inte egentligen är det viktiga utan vad 
man kan utläsa av den, så är det kanske inte olika avancerade tekniska 
lösningar som man bör satsa på utan ett läsbart och pedagogiskt sätt 
att presentera resultaten av de analyser som det textkritiska arbetet ofta 
resulterar i. Hur kan det göras bäst? Ska man fördjupa sig i tekniska/elek-
troniska lösningar även här – eller presenteras sådana analyser bäst, och 
mest läsbart, som sammanhängande texter med början, mitt och slut. 
Kanske rent av i en bok tryckt på papper?

Kim Björklund: Vår prototyp av lyriken med fulltextvarianter uppställda 
parallellt med den etablerade texten åskådliggör detta rätt bra. Varian-
terna är tydligt utmärkta och jämförbara. I den tryckta utgåvan redovisas 
de i förteckningar, och i inledningen summeras varianternas omfattning 
och karaktär. 
 Sedan är det för vår del ännu oklart på vilket sätt varianterna vi-
sas och redovisas för andra genrer och större verkhelheter. Ska de visas 
som s.k. fulltextvarianter eller i form av förteckningar? Jämförelser av 
fulltextvarianter genom en synoptisk visning försvåras ju t.ex. genom 
prosatexternas spaltbredd som upptar en större del av datorskärmen än 
lyriken.
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Finansiering

Petra Söderlund: SLA och ZTS har ju litet olika ekonomiska utgångslägen 
– men upplevdes det inom Topeliusutgåvan att det kunde vara svårt att 
övertyga finansiärer om att ge pengar till något som inte självklart skulle 
resultera i fysiska böcker, det vill säga webbplattformen?

Kim Björklund: Utgångsläget för våra projekt är kanske olika just nu, 
men visst är det väl så att också SLA och andra motsvarande utgåvor 
liksom ZTS bör ha en större huvudansvarig – en eller om möjligt två 
»huvudmän»? 
 De framtida resultaten för ZTS har vi presenterat som dels en tryckt, 
dels en digital utgåva. Min erfarenhet är att det väl går att finna finansiä-
rer enkom för de digitala processerna, eller för det digitala utvecklings-
arbetet – det ligger ju i tiden att understöda digitalisering och digitala 
arbetsprocesser.
 Genom att utveckla principer och prototyper för visning och kod-
ning kan man relativt snabbt och enkelt, t.ex. i utgåvans planeringsskede, 
bygga upp ett gränssnitt för elektronisk utgivning. Argument för finan-
siering kan stärkas av en samtidig demonstration av en sådan prototyp. 
Just på grund av det digitala formatets abstrakta form är det viktigt att 
satsa på planering och prototyper här. Erfarenheterna har visat att pre-
sumtiva finansiärer hellre lyssnar på en representant för en andra än en 
första generationens utgåva, och att uppvisning av det digitala utveck-
lingsarbetet väl stöder ansökningar om finansiering.
 En viktig aspekt för finansiärerna av moderna utgåvor är ju också 
det ekonomiska arbetssättet där man inte gör två skilda utgåvor, utan 
eftersträvar att generera båda ur samma arbetsprocess. 
 ZTS:s grundprincip om open access till den digitala utgåvan har mot-
tagits väl av representanter för våra samarbetspartner. Detta är givetvis 
knutet till huvudmannens verksamhetsfilosofi och ekonomiska möjlig-
heter. Oberoende av de ekonomiska ramarna tror jag starkt på en modell 
som bygger på fri tillgång till den digitala utgåvan, både för forskare och 
för den läsande allmänheten, i mindre språkområden såsom i Norden. 
Den ekonomiska vinsten av en avgiftsbelagd digital utgåva kan inte mäta 
sig med den större spridning och den goodwill som en utgåva baserad 
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på principen om open access får. Det gäller både före, under och efter 
utgivningsarbetet. 

Noter
1 Beslutet föregicks av ett grundligt inventerings- och planeringsarbete. Initiati-

vet kan spåras tillbaka till Topelius jubileumsår 1998, då professor Matti Klinge 
kom med det veterligen första förslaget till en samlad kommenterad utgå-
va. Tillsammans med bl.a. dåvarande ordföranden för SLS:s styrelse professor  
Håkan Andersson och VD:n Henry Wiklund förankrades förslaget i SLS 2001. 
Den ovan nämnda planeringsgruppen tillsattes 2003 och bestod av Håkan  
Andersson, ordförande, professor Max Engman, professor Ann-Mari Häggman, 
professor Matti Klinge, fil. lic. Rainer Knapas och kanslichefen Magnus Petters-
son. Därtill engagerades en särskild utredningsman, fil. mag. Pertti Hakala, som 
med hjälp av ett bidrag beviljat av Finska Vetenskaps-Societeten 2002 bl.a. in-
venterade brev.   

2 Redaktionsrådet består 2009 av ordförande professor Max Engman, professor 
emeritus Clas Zilliacus (viceordf.), fil. dr Pia Forssell, fil. lic. Rainer Knapas, do-
cent Barbro Ståhle Sjönell och universitetslektor Kerstin Thelander.

3 Ett uttalat villkor för Undervisningsministeriets understöd har varit att en till-
räckligt stor del av materialet tillhandahålls på språkmajoritetens språk, d.v.s. på 
finska. Därför ingår faksimil av såväl verk på svenska som i finsk översättning i 
det arkiv som sedan oktober 2007 finns på webbsidan www.topelius.fi. Inom den 
egentliga utgåvan utkommer de verk som utges både i tryck och digitalt samtidigt 
i de två formaten, enligt redaktionsrådets beslut i april 2008. 
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Afstemt funktionalitet

Per Dahl

Afstemt funktionalitet
Forholdet mellem kommentering, indledning og 
tekstkritik i nyere udgaver af nordisk litteratur

1.

Det er her hensigten at belyse forholdet, dvs. proportionerne og funk-
tionaliteten, mellem de tre centrale dele af en filologisk udgave, 

nemlig dens indledning, kommentering og tekstkritik.� Mit overordnede 
synspunkt er, at målet må bestå i en afstemt funktionalitet. Herved for-
stås, at hver del af en udgave – så præcist og enkelt som muligt – indfrier 
den funktion, den er tiltænkt, og at den løsning, der er valgt for den 
enkelte del, er stemt af eller i balance med udgavens øvrige dele, så de 
tilsammen danner en funktionel enhed og helhed. Det lyder indlysende 
og nemt, men er i virkeligheden vanskeligere at opnå, end man kunne 
tro. Det er samtidig en opgave, der lader sig løse med vidt forskellige 
profileringer. Det fremgår blandt andet af de eksempler fra nyere udgaver 
af nordisk litteratur, der vil blive inddraget i det følgende.� Den overord-
nede opdeling og rækkefølge: kommentering, indledning og tekstkritik 
er fremstillingsmæssigt og pædagogisk begrundet, men det har ikke væ-
ret muligt strengt at fastholde den.  
 Emnet er omfattende, og for at tage højde for de mange historiske 
og systematiske forskelle, der gør sig gældende i forbindelse med såvel 
større, filologisk funderede udgivelsesprojekter som udgivelser af enkelte 
værker, skal tre forhold indledningsvis fremhæves: 1) finansielle forhold, 
2) materialets karakter og 3) materialets kontekst.
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 1) Når det gælder finansiel baggrund og bemanding kan man iagttage 
meget store forskelle. 
 På den ene side er der – blandt aktuelt løbende projekter – udgaver 
af N. F. S. Grundtvig, Ludvig Holberg, Henrik Ibsen, Søren Kierkegaard, 
Selma Lagerlöf, August Strindberg og Zacharias Topelius. Trods vore små 
sprogområder og de nordiske bogmarkeders beskedne størrelser er der 
tale om meget store projekter, der som regel involverer bevillingsmæssige 
beslutninger på højt politisk niveau. For at ansøgninger vedrørende så 
omfattende projekter kan slå igennem, må de have såvel forskningsmæs-
sig dybde som national tyngde. Et af sådanne projekters væsentligste og 
mest iøjnefaldende slutprodukter, udgaverne eller de præsentable bind, 
henvender sig derfor – i det mindste i princippet – til den læsende al-
menhed. Resultaterne af forskningsprocessen består naturligvis først og 
fremmest i en kritisk etableret tekst, men kan også udmønte sig i selv-
stændige arbejder uden for udgaven i form af fx monografier og artik-
ler. Endelig kan de forskningsresultater, der retter sig mod en snævrere 
kreds, også være integreret i udgaverne, fx i omfattende kommentarer 
eller i detaljerede tekstkritiske udredninger og variantapparater. Det er 
de mindst folkelige dele af en videnskabelig udgave; det er de dele, der 
er for specialisterne og nemt kan komme under pres; dvs. de trykkes 
måske ikke og tænkes – engang – at blive gjort tilgængelige digitalt. Så 
omfangsrige og synlige sådanne nationale byggeprojekter er, lige så po-
litisk følsomme bliver de ved finansielle overskridelser og tidsmæssige 
forsinkelser – akkurat som store broer og operabyggerier. 
 Et stadigt mere fremtrædende træk ved de store projekter er en høj 
grad af professionalisme, også hvad angår udnyttelse af it og publicering 
i digital form. Samtidig med at erfaringer og systemer – og også deres  
aktører – lader sig løfte over fra det ene projekt til det næste, så de samme 
gode løsninger ikke skal opfindes mere end én gang, overskrider erfa-
ringsudvekslingen i hurtigt tempo nationale grænser. Den bliver inter-
skandinavisk og måske også international, understøttet af bl.a. netværk 
som NNE.
 På den anden side er der en mængde små og afgrænsede udgivelser, 
som først og fremmest bæres oppe af engagement og litterær eller kul-
turel interesse. De har typisk meget begrænsede midler til rådighed. I 
bedste fald arbejder de sammen med udgiverselskaber, der kan yde hjælp 
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med hensyn til planlægning, tilsyn og udgivelse – derimod sjældent  
finansiering. Som et eksempel kan nævnes udgaven af Johannes V. Jen-
sens Samlede Digte 1-2 (2006), hvor udgiverne kun opnåede små fonds-
tilskud til trykningen og i øvrigt arbejdede gratis. Det medførte, at arbej-
det tog forholdsvis lang tid, og at der var del-opgaver inden for udgaven, 
som måtte opgives. Udgaven lod sig kun trykke og bringe i handelen 
i kraft af forlagets (Gyldendals) velvilje. Teknologisk sét er de mange 
små udgivelser ofte uudviklede, fordi materialets begrænsede omfang og 
tyngde normalt ikke kan bære et videnskabeligt projekts store drifts- og 
etableringsomkostninger. Muligheden af såvel hensigtsmæssig, digital 
lagring og publicering som fremtidig vedligeholdelse og tilgængelighed 
er derfor sjældent tænkt med og tilsvarende usikker. 
 2) Med hensyn til materialets karakter er der næsten altid særlige 
forhold, der gør sig gældende. Der er forfatterskaber som Holbergs og 
Johannes V. Jensens, hvor der stort set ikke findes manuskripter, ligesom 
der er forfatterskaber, hvor der er manuskripter i flere stadier til et enkelt 
værk eller til urealiserede værker. Endelig er der forfattere – og deres  
redaktører eller forlæggere – der fortsætter med at rette videre fra udgave 
til udgave. Hertil kommer så, at der er forfatterskaber, hvis værdi beror 
på én eller ganske få bøger – ligesom der er forfatterskaber, hvor alt har 
interesse, selv det mindste notat. De opgaver, den filologiske udgiver står 
overfor, er med andre ord vidt forskellige.
 3) Endelig kan materialets alder og kontekst betinge forskellige løs-
ninger af opgaven. I forbindelse med Holbergs værker spiller opførelses-
kritikken og værkernes modtagelseskritik en forsvindende rolle, mens 
man for det moderne gennembruds forfatterskaber kan iagttage en ve-
ritabel eksplosion takket være opkomsten af den moderne dagspresse 
og tidsskriftkultur i midten af 1880’erne. Fra omkring 1900 gør også den 
akademiske kritik sig gældende i takt med universiteternes udvikling af 
nationale og komparative litteraturfag.
 Hos en forfatter som Bjørnstjerne Bjørnson eller en kritiker som 
Georg Brandes, der begge gang på gang blev viklet ind i polemiske 
udvekslinger, var produktion og reception integreret i hinanden. Det 
ene udløste det andet og omvendt – og forstås vanskeligt uden kon-
tekst. I fx J. P. Jacobsens eller Henrik Ibsens tilfælde forholder det sig 
anderledes. Hos den sidste kan teaterhistorisk viden naturligvis bidrage 
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til forståelse af opførelsespraksis og reception, hos den tidligt afdøde  
Jacobsen er den posthume virkningshistorie, ikke mindst i Tyskland, et 
vigtigt bidrag til forståelse af forfatterskabet, men værkerne kan Jacob-
sens og Ibsens læsere som regel kvalificeret tilegne sig også uden denne  
viden.
 De sidste 40 års interesse for receptionsteori og -historie har i mange 
udgaver udløst stadigt større plads til receptionshistoriske redegørel-
ser og samtidig kvalificeret dem, systematisk og teoretisk. Udviklingen, 
der senere blev suppleret af en interesse for kanondannelse, kan følges 
i serier som Danske Klassikere. Ikke desto mindre kan man spørge, om 
receptionshistorie i ethvert tilfælde er en funktionelt nødvendig del af 
en videnskabelig udgave? Og om dens efterhånden rutinemæssige til-
stedeværelse i indledninger eller efterskrifter ikke kunne henlægges til 
selvstændige afhandlinger – og dermed give plads for andre forsknings-
resultater, der er tættere på det værk, der er en udgaves centrum? 

2.

Efter disse tre forbemærkninger kommer vi til titlens kerneemner: kom-
mentering, indledning og tekstkritik. Af dem vil jeg gå forholdsvis kort 
ind på kommentering, idet der bl.a. kan henvises til et fyldigt temabind 
i NNE’s skriftserie.� 
 Inden for kommenteringen kan der iagttages væsentlige forskyd-
ninger, såvel over tid som fra det ene sprogområde til det andet. Den 
store Strindberg-udgaves kommentarer er relativt få; biografiske og in-
tertekstuelle referencer er hverken ledsaget af stor akribi eller generøs 
mangfoldighed i informationerne, mens fx Ingard Hauges udgave af J. S. 
Welhavens Samlede Verker 1-6 (1990) er nok så velforsynet med fyldige 
initialkommentarer, motivredegørelser og reale og verbale oplysninger. 
Man bemærker, at Welhaven-udgaven dels blander tekstkritik og kom-
mentar, dels at stof, der kunne være kommet bedre til sin ret ved at være 
samlet i en indledning, rundt omkring fylder godt op i kommentaren 
og gør den ujævn. Delenes funktionalitet er ikke stemt af i forhold til 
hinanden. 
 Et nationalt særtræk i kommenteringspraksis kommer i øvrigt frem 
i Welhaven-udgaven, hvor der gives metriske beskrivelser, og strofefor-
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merne bestemmes. Det har der ikke været nogen udviklet tradition for i 
fx Danmark. Det rejser spørgsmålet om, hvor sådanne oplysninger hører 
til: I en initialkommentar, i en rubrik for sig eller i den løbende kom-
mentar? 
 Måske kunne man anskue en forfatters valg og eventuelle modifika-
tion af en bestemt strofeform som en form for intertekstuel reference, 
blandt andet fordi udgangspunktet eller inspirationen oftest vil være en 
bestemt tekst i den pågældende strofeform og ikke en ‘tom’ strofeform. 
Men uanset hvad der er tilfældet, vil en punktuel bestemmelse af me-
triske forhold i kommentaren kræve et afstemt samspil med en mere 
overordnet, metrisk udredning i indledning eller efterskrift. 
 Gælder det derimod prosa, er form ikke givet som et fast reference-
punkt. Forestiller man sig en bestemmelse eller beskrivelse af en bestemt 
fremstillingsform inden for prosa, kan næppe nogen forestille sig den 
indplaceret som en del af kommentaren, men muligvis nok som et afsnit 
i en indledning eller efterskrift. Måske endda knapt nok det: Dertil ligger 
redegørelser for en prosas form og stil for tæt på fortolkning. 
 Jeg tror, enhver kan iagttage, hvordan udgavers kommentering tager 
til i omfang. 
 Er der tvivl, kan man forsøge, hvor længe man er i stand til at holde 
et enkelt af den nye Ibsen-udgaves kommentarbind i én hånd, eller læse 
hvordan suffisante anmeldere harcelerer over editionsfilologernes plads-
krævende pedanteri. Ikke blot måler de hver sten; de udreder også dens 
historie – og vender tillige alle de sten, der ligger ved siden af den sten, 
der skulle løftes. 
 Har man imidlertid prøvet at lade et hold velbegavede universitets-
studerende udarbejde verbal- og realkommentarer til en tekst, bliver 
man grundlæggende usikker og ræsonnerer mismodigt, at alt må kom-
menteres. Glæden over alt, hvad de studerende har set og fundet frem, 
undermineres af elementære misforståelser, af sproglig vankundighed 
og regulær uvidenhed. Men er massive K-bind nu det rigtige svar på 
Jeronimus’ irettesætterglæde?
 Behovet for kommentering ændrer sig konstant, ikke mindst for de 
lidt ældre tekster, vi taler om i editionsfilologisk sammenhæng. Ikke blot 
øges den sproglige, kulturelle og samfundsmæssige afstand til teksterne 
med ét år, hvert år. Den ændrer sig også, uforudsigeligt.
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 Internettets hjælperedskaber kan være en fortrinlig bistand for den, 
der skal udarbejde kommentarer. Men under læserens tilegnelse af en 
ældre tekst er internettet efter mit skøn af mindre værdi. Nettets hjæl-
peredskaber kan ikke erstatte det gode kommentararbejde. Det skyldes, 
at kommentering altid er snævert kontekstuelt bestemt. Evnen til kritisk 
og kontekstuel omtanke hører til en kommentators fornemste kvalifika-
tioner, og omtanken gælder såvel det kommenterede lemmas kontekst 
som de læsere, den færdige kommentar henvender sig til og har som sin 
kontekst.
 I elektroniske udgaver kan der tilrettelægges ressourcefiler af stor 
værdi, og her spiller pladsforhold ingen rolle. Det gør til gengæld sø-
gemuligheder og gennemsigtig opbygning. Ressourcefiler kan fx være 
receptionshistoriens dokumenter eller – ved brevudgaver og sagprosa-
tekster – leksikalske oplysninger vedrørende brevskrivere og omtalte 
personer, gerne med links til yderligere materiale. Det kan også være en 
tidstavle. I dansk sammenhæng fremkom den første større og detaljerede 
tidstavle vist i udgaven af H. C. Andersens dagbøger (1971-1976); sam-
men med registrene kompenserede den for fraværet af såvel en egentlig 
indledning som en punktkommentar. Her var der tale om en del af en 
trykt udgave, men i et format, som kunne tænkes overført til en digital 
udgave. Et godt og meget gennemarbejdet eksempel på, hvordan mate-
riale (her specielt vedrørende breve) kan gøres tilgængeligt uden (endnu) 
at foreligge i bogform, er Henrik Pontoppidan-selskabets hjemmeside 
(www.henrikpontoppidan.dk); et eksempel fra en realiseret udgave er 
Ibsen-udgavens hjemmeside (www.ibsen.uio.no). 
 Når ressource-pladsen er ubegrænset, melder der sig i det mindste to 
risici med hensyn til stoffet og dets vækst: For det første en tilbøjelighed 
til meget høj detaljeringsgrad og udførlighed i de opbyggede filer, fx 
vedrørende biografiske eller topografiske oplysninger og for det andet en 
knopskydning via links. De to træk sætter funktionaliteten under pres 
og truer den kontekstuelle præcision og nuancering, som læseren har 
brug for i forhold til et konkret lemma. Læseren eller brugeren risikerer 
at møde en ganske vist fyldig, men generel beskrivelse og må nu selv 
forsøge at fastholde sit ærinde og udvælge præcist de oplysninger, der er 
brug for i det aktuelle tilfælde. Den anden risiko er vanskeligheden ved 
at udforme en indledning, fordi den på den ene side skal introducere til 
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alle de muligheder, den opsamlede stofmængde byder på, på den anden 
side introducere til en bestemt tekst eller gruppe af tekster. Det sidste vil 
formentlig føre til en stærkere udvikling af underordnede initialkom-
mentarer. Som teksttype befinder initialkommentaren sig i et felt mel-
lem indledning og punktkommentar. Kravet til initialkommentarerne vil 
bestå i at bygge dem op i funktionelle afsnit svarende til et skærmbillede 
eller mindre. 
 I en brevudgave vil en indledning eller initialkommentar typisk be-
skrive brevenes kontekst, dvs. deres funktions- eller referencerum. Den 
kan således aflaste realkommenteringen, men ikke den punktuelle, ver-
bale kommentar. 
 I en udgave af et fiktivt værk vil initialkommentaren typisk beskrive 
værkets baggrund og evt. dets produktionsgang, fra inspiration eller idé 
over manuskript til endeligt tryk. Den aflaster hverken real- eller verbal-
kommentaren. 
 En mellemform finder man i Det Danske Sprog- og Litteratursel-
skabs nye udgave af Karen Blixens Værker (2007 ff.). Som første bind er 
udkommet Den afrikanske Farm fra 1937, det tekstkritiske arbejde ved 
Nicolas Reinecke-Wilkendorff, efterskrift og kommentering ved Lasse 
Horne Kjældgaard. Såvel tekstkritik som efterskrift og kommentering 
er fint arbejde. I efterskriften er den kultur- og kolonihistoriske bag-
grundsviden blevet ganske fremtrædende. Et postkolonialt indslag er 
bemærkelsesværdigt. Det er et eksempel på, at den historiske afstand til 
teksten ganske vist er vokset, men også at aktuel indsigt i postkoloniale 
forhold og udvikling af tilsvarende kritikhistoriske begreber og problem-
bevidsthed er kommet til og har åbnet for forståelse af teksten på en 
måde og med et perspektiv, som næppe havde været mulig for en genera-
tion siden. Her bidrager indledningen til at aflaste punktkommentaren. 
I Blixen-udgavens efterskrifter er receptionshistorien derimod fravalgt, 
det gælder såvel modtagelseskritikken som senere kritik – og der er ellers 
rigeligt af begge dele. Det er en markant og påfaldende ændring i forhold 
til en mangeårig praksis i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
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3. 

Jeg har engang karakteriseret den litterære kommenterings udvikling 
som en formering ved knopskydning eller celledeling.� I dansk sammen-
hæng havde denne tendens en af sine væsentligste forudsætninger i den 
udstrakte, biografisk-genetiske kommentering. Den blev især udviklet i 
tilknytning til 1930’ernes og 1940’ernes store brevudgaver. Eksempler er 
de mange udgaver af H. C. Andersens breve og af Bjørnstjerne Bjørnsons 
brevveksling med danske (6 bind 1953 og 1970-1975, DSL). Gennem selv-
stændiggørelse af de enkelte led i kommentarerne åbnedes der for spe-
cificering og detaljering og dermed for vækst. Siden hen fulgte fornyet 
deling og ny detaljering osv.
 Så vidt jeg kan se, formerer indledningerne eller efterskrifterne til 
udgaver af litteratur sig efter samme mønster, men med iøjnefaldende, 
skiftende accentueringer. I Jørgen Hunosøes ni bind store udgave af 
Sophus Claussens Lyrik 1-9 (1982-1984, DSL) er efterskrifterne til de 
enkelte digtsamlinger (der er en eller to digtsamlinger pr. bind) ikke 
leddelte, men fremtræder som én, ubrudt tekst, placeret i slutningen af 
bindene. Efterskrifterne tager som regel udgangspunkt i 1) tilblivelsen, 
belyst gennem notater og breve; findes der brevveksling med forlaget, 
så inddrages dén, og det er et relativt nyt træk, der genfindes næsten 
samtidigt i Strindberg-udgaven. Herefter glider fremstillingen over i 2) 
modtagelseskritikken, hvorfra der indflettes små, brudstykkevise citater, 
men næsten aldrig store, selvstændiggjorte eller isolerede citater. Efter-
skriften vender derpå tilbage til 3) forfatterens reaktion på modtagelsen. 
Det er en cirkel, der sluttes: Det gennemgående træk er, at efterskriftens 
horisont er den udgivne forfatters. Det er ikke et receptionsrum eller 
-perspektiv, der åbnes for nærmere analyse.
 Tager man til sammenligning Esther Kielbergs og Lars Peter 
Rømhilds udgave af Henrik Pontoppidans roman fra begyndelsen 
af 1890’erne, Det forjættede Land (1997, DSL), finder man i et særskilt 
kommentarbind en efterskrift på ca. 175 sider, nu med en klar leddeling. 
Den falder i ikke mindre end 13 afsnit. Her er afsnit om tilblivelsen, 
tekstens forandringer i 3.-5. udg. (1898-1918), modtagelseskritikkens 
første fase fra 1891 til 1896, Pontoppidan-kritikken 1898-1917, Pontop-
pidan-kritikken efter 1917 (hvor forfatteren fik nobelprisen) og endelig 
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et afsnit med deloverskriften »Digterne og Det forjættede Land«. Det 
er ikke en cirkel, der sluttes, men en receptions- og virkningshisto-
risk linje, der forlænges, så den kronologisk rækker ud over forfatte-
rens egen tid og inddrager den akademiske kritik, forskningshistorien.  
Efterskriftens enkelte dele er foldet systematisk ud. Selve dispositionen 
er overvejende kronologisk anlagt, men således at afsnit om tilblivelse, 
forudsætninger og karakteristik af værket afløses af afsnit om teksthisto-
rien (i form af en sammenfattende fremstilling og karakteristik af forfat-
terens ændringer i teksten efter udgivelsen), modtagelseskritikken og 
virkningshistorien. Efter en liste over de tekstrettelser, der er foretaget 
i udgaven, følger »Tillæg« og et »Variantapparat«, der opfanger alle de 
ændringer, forfatteren foretog mellem den første udgave af romanens 
to første dele og den samlede udgave, der tilføjede romanens tredje del. 
På en indlagt CD findes udgavens tekst, suppleret af de senere udgavers  
tekst. 
 Dispositionen i kommentarbindet til Det forjættede Land er funk-
tionelt afstemt i forhold til opgaven. Sammenfatningen af den fortsatte 
teksthistorie understøttes og dokumenteres i variantapparatet, ligesom 
denne historie afspejles i receptionen. Et lidt overraskende resultat er, at 
den mindre brede og mere tilgængelige femte udgave fra 1918, som ligger 
til grund for den udgave, de fleste danskere har læst, og litteraturhistori-
erne ofte bygger på, havde Henrik Pontoppidan i virkeligheden ikke selv 
stået for, men overladt til medhjælperen Vilhelm Østergaard. Generøst 
godkendte han Østergaards arbejde: »Jeg tror, at vi kan blive færdige med 
vore Drøftelser, mens De ryger en Cigar.«� 
 Hvad brugeren kan savne i en efterskrift af så stort omfang, er et 
(navne)register – et akademisk ønske, der for så vidt blot bekræfter, 
hvordan den nævnte tendens til formering ved celledeling drives frem. 
Om man går til andre og nyere udgaver, vil man se tendensen bekræftet; 
i indledningen til Blixen-udgaven dog med fokus på selve produktions-
processen.
 Tre af brevbindene i den nye udgave af Henrik Ibsens skrifter er nu 
udkommet: Bind 12 i 2005, bind 13 i 2008, bind 14 i 2009, alle med Narve 
Fulsås som hovedredaktør. De tilhørende kommentarbind, der betegnes 
med et supplerende K, er tykkere end tekstbindene: Bind 13, der indehol-
der brevene fra 1871 til 1879, fylder således 751 sider, mens bind 13 K er 
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på ca. 850 (beundringsværdige!) sider. Det falder i to store dele, nemlig 
indledning og kommentarer.
 Indledningen er så omfattende (ca. 100 sider), at den har fået sin egen 
indholdsfortegnelse. Den belyser 1) Ibsens økonomi, 2) litteratur, kultur 
og politik i Tyskland, 3) Ibsens stilling mellem Tyskland og Skandina-
vien, 3) teaterforhold, suppleret af 4) en række generelle, overgribende 
sagkommentarer, overvejende om tyske forhold. Det signalerer stor 
vækst i initialkommenteringen og en tilsvarende stærk kontekstbevidst-
hed omkring såvel brevskriver som -modtagere.
 Kommentardelen rummer 1) verbal- og realkommentarer til hvert 
enkelt af brevene i tekstbindet, 2) en beskrivelse af omtalte personer,  
3) en (noget fyldigere) beskrivelse af brevmodtagere, 4) en beskrivelse 
af institutionelle brevmodtagere, 5) en tidstavle og endelig 6) litteratur, 
7) forkortelser og 8) personregister. Beskrivelserne under 2), 3), 4) og 5) 
dækker kun forhold i det pågældende brevbinds periode. 
 Når der er grund til at beundre det velstrukturerede, detaljerede og 
meget informationsrige kommentarbind, beror det naturligvis først og 
fremmest på, at det på ét sted resumerer og oparbejder en uhyre omfat-
tende viden inden for sit Ibsen-område, dernæst på, at det på grund af 
den store kontekstuelle bredde ligger lige for at udnytte denne viden i 
forbindelse med studier af andre forfattere i perioden, helt uanset deres 
berøringsflade i forhold til Ibsen. 
 Kommentarbindene til Ibsen-udgavens bind med værker er bygget 
tilsvarende op, idet indledningen til et drama typisk er disponeret med 
1) baggrund, 2) tilblivelse, 3) udgivelse (herunder modtagelseskritikken), 
4) oversættelser, 5) opførelse (herunder modtagelsen af opførelserne),  
6) tekstkritisk redegørelse, 7) manuskriptbeskrivelse og endelig 8) ver-
bal- og realkommentar.
 Et af knopskydningens resultater er en næsten ustandselig selvtil-
skyndelse og tendens til stadigt større præcision, udførlighed og opar-
bejdning af systematisk kontekst omkring informationerne. I udgavens 
punktkommentarer er især udførlighed og dokumentation iøjnefaldende 
som en centrifugal proces, der har været vanskelig at begrænse; i ind-
ledningerne gælder det især den kontekstuelle beskrivelse. Ved værkets 
afslutning vil brevbindenes fire-fem indledninger tilsammen udgøre en 
afhandling på mere end 500 sider.� 
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 Først længere tids anvendelse af brevbindene i Henrik Ibsens skrif-
ter vil vise, om forholdet mellem indledninger og punktkommentarer 
har fundet en funktionel balance. Én af udfordringerne har været, at 
udgaven er begrænset til Ibsens breve og ikke gengiver modtagernes: 
Der bliver aldrig tale om korrespondancer eller brevvekslinger, og alene 
det forhold, at læseren stilles over for en envejs-kommunikation øger 
behovet for kommentering. Da Ibsens brevveksling desuden var meget 
spredt, og alle hans breve tages med, bliver det yderligere vanskeligt at 
læse kontinuerligt og næsten umuligt at fastholde et samlet billede. 
 For den Ibsen-forsker, der blot skal finde og kontrollere et enkelt 
brevs ordlyd eller sikre sig forståelsen af dets referencer, er udgaven og 
dens punktkommentar både leveringsdygtig og uomgængelig. Indled-
ningernes baggrundspointer og langperspektiver indfinder sig derimod 
først ved en kontinuerlig læsning. Dermed forekommer brevbindene 
som helhed at lede den almindelige læser ad to (af-)veje: Dels punktuel 
fortabelse i en ekspansiv detailkommentering af det enkelte brev, dels 
en omfattende baggrundslæsning, hvor forbindelsen til de breve, man 
oprindeligt ville læse, risikerer at gå tabt. Det er en funktionalitet under 
pres.
 I den nye, danske H. C. Andersen-udgave i 18 bind (2003-2007, 
DSL) kan man iagttage en anden variant af indledningernes udfordring.  
Hovedudgiveren Klaus P. Mortensen har skrevet de fyldige indledninger 
til hver af de syv afdelinger, som den genreordnede udgave består af. 
De er skrevet uden funktionel sammenhæng med udgavens øvrige dele, 
tekstkritikken og kommenteringen, men tilsammen danner de i sig selv 
en enhed og har derfor også kunnet skilles ud og samles i en selvstændig 
udgivelse.�

 Vælger man at se bort fra H. C. Andersen-udgaven, der blev løftet 
frem af 200-året for digterens fødsel, så er der – i det mindste i Danmark 
og Norge – i en selvforstærkende proces sket det, at modtagelseskritik og 
efterfølgende litteraturhistorisk behandling og evt. også den digteriske 
virkningshistorie er blevet til stadigt fastere og stadigt mere systematisk 
udfoldede og beskrevne dele af de videnskabelige efterskrifter.
 Hertil kommer endnu en tendens indenfor genren indledning/efter-
skrift, jeg gerne vil trække frem, fordi den kan forstås i sammenhæng 
med nogle træk i udviklingen af variantapparaterne, og fordi det er en 
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tendens, der synes at forstærkes i netop disse år. Det drejer sig om en 
trykketeknisk funderet og boghistorisk perspektiveret redegørelse for va-
rianterne og deres baggrund. Det kan belyses ved hjælp af et forholdsvis 
tidligt eksempel, nemlig den kritiske udgave af H. C. Andersens Eventyr 
1-7 (1963-1990, DSL).
 Udgaven blev planlagt allerede i 1960’erne, hvor de fem tekstbind, ved 
Erik Dal (1922-2006), udkom. Her var varianter fra de senere udgaver i 
forfatterens levetid registreret i et apparat på foden af siderne. Først ca. 
25 år senere udkom imidlertid de to kommentarbind, ved Erling Nielsen 
(1920-2000) og Flemming Hovmann. Bind syv rummer kommentarer til 
de enkelte eventyr samt registre, mens bind seks (1990) indeholder den 
umiddelbare modtagelseskritik, der blev de oprindelige eventyrhefter 
til del, og desuden et større kapitel om »Textkritik«, som Erik Dal havde 
skrevet adskillige år tidligere. Den oplysende undertitel, der drejer sig 
om trykvarianterne, lyder: »Variantapparatets vidnesbyrd om udgaver-
nes historie og tidens sprog«. Det var en indsats, der metodisk set bevidst 
knyttede sig til Philip Gaskell’s A New Introduction to Bibliography, 1972. 
I dag – og måske ikke mindre da det blev skrevet – fremstår kapitlet som 
et noget pedantisk afsnit i kommentarbindene, men i virkeligheden er 
det oplysende og perspektivrigt, fordi det demonstrerer, hvad udgavens 
tilsyneladende redundante variantapparat faktisk gemmer på af frem-
stillingsmæssige og boghistoriske oplysninger og litteratursociologiske 
perspektiver. 
 En lignende interesse gør sig gældende i efterskriften til mange af 
Strindberg-udgavens bind, fx bind 27 (1984, ved Gunnar Ollén), der in-
deholder Fadren, Fröken Julie og Fordringsägare. Her hænger interessen 
i fremstillingsprocessen sammen med en bestræbelse på at komme bag 
om de ofte korrumperede førstetryk og i stedet – ved så at sige at diagno-
sticere korrumperingen – udgive teksterne efter Strindbergs manuskrip-
ter og intentioner; et problematisk projekt, der ofte er blevet underkastet 
kritik. 
 I dag kan man iagttage et fortsat arbejde med at fokusere på en udgi-
velse som en kontekst-afhængig proces, et samlet og komplekst forløb, 
der strækker sig fra forfatterens manuskript til forlagsredaktion, fra sæt-
ning og korrekturer til førstetryk, fra korrektioner i dele af første tryk- 
oplag (såkaldt intern varians) over rettelser i forfatterens eget eksemplar 
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af førsteudgaven – og således videre frem. Altså som et forløb, hvor ikke 
kun forfatteren, men også forlagsredaktion og sætteri figurerer som hid-
til undervurderede aktører i den produktive proces. Der er næppe tvivl 
om, at der i de kommende år og i et øget samspil med boghistorie som 
disciplin vil blive forsket i netop den type forløb. Det vil skærpe kravene 
til variantoplysninger, ikke nødvendigvis om at publicere dem i bog-
form, men om i det mindste at udarbejde dem og vurdere dem. Det bør 
udløse en tættere koordination mellem indledning og variantapparat, 
i andre tilfælde kan det komme på tale at trykke flere versioner af det 
samme værk, dvs. versionering, sådan som man fx ser det i Almqvist- 
udgaven.

4.

Variantapparater er meget tidkrævende at udarbejde, de bliver sjældent 
læservenlige, og de er dyre at trykke. Ikke mindst på et lille bogmarked, 
hvor kritiske udgaver som regel skal tilgodese flere formål og flere mål-
grupper, rejser de derfor mange problemer og stiller nye krav til indled-
ninger og efterskrifter.
 I dansk udgivelsestradition – og det vil først og fremmest sige i Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab, der blev stiftet i 1911 – har man helt 
overvejende holdt fast ved førsteudgaven som grundlag for tekstkritiske 
udgaver. Der udarbejdes som regel lister over foretagne tekstrettelser, og 
ligeledes anføres der belæg for rettelserne. Det er det, der gør en udgave 
kritisk. Når det kritiske apparat suppleres af et variantapparat bliver ud-
gaven historisk-kritisk. Et variantapparat kortlægger og dokumenterer 
forfatterens medvirken i processen før og efter førsteudgaven af en tekst, 
ikke kun imod, men også i accepterende samspil med forlaget. Det er 
introduktionen til studiet af den proces og evt. også et første resultat af 
studiet, der lader sig sammenfatte i en indledning.
 At der imidlertid synes at foregå en forskydning væk fra førsteudga-
verne kan vises ved nogle eksempler; først to mindre, dernæst et mere 
udførligt.
 J. P. Jacobsens Niels Lyhne udkom i 1880. I serien Danske Klassikere 
forelå udgaven i 1986 ved Jørn Vosmar og på ny i 2007 i et revideret op-
tryk ved Klaus Nielsen. Med belæg i rettelser i J. P. Jacobsens eget eksem-



��

Per Dahl

plar af bogen – det man kalder genealogiske tilblivelsesvarianter – blev 
der i den seneste version foretaget to tekstrettelser.�

 I den nye Karen Blixen-udgave (Den afrikanske Farm, 2007) foretages 
der knapt 50 tekstrettelser i forhold til førsteudgavens tekst. Belæg for 
rettelserne er Karen Blixens rettelser i et af de fjorten senere oplag frem 
til hendes død i 1962. Det principielle forhold er det, at den rendyrkede 
førsteudgave hermed er forladt. I kimform er det første skridt hen imod 
en copy text-udgave  taget.
 Det mere udførlige eksempel hidrører fra min egen, aktuelle arbejds-
mark, Herman Bangs forfatterskab.9 Hans lille novellesamling Excentriske 
Noveller udkom omkring 1. december 1885. De tre noveller i samlingen 
må være skrevet på turné-rejser rundt i Skandinavien i løbet af 1885, kun 
afbrudt af ganske korte ophold i Danmark. De sidste dage i november 
1885 kom Herman Bang til København, hvor en række venner hjalp ham 
med korrekturen, og kort efter udkom bogen som nævnt, samtidig med 
at forfatteren for længere tid rejste til Berlin. Herman Bang må have haft 
et rentrykt eksemplar af bogen med i sin bagage, for tre dage senere, den 
4. december 1885, skrev han til Peter Nansen: »Jeg læste i Jernbanen min 
Bog for at mærke mig alle dens Feil. Intet er smerteligere – naar noget 
endnu er saa ufuldkomment – , men det er nødvendigt. Talentet kan kun 
komme til at ligne Geniet ved at arbeide med sine Feil.«�0 
 Brevene fra resten af december måned fortæller om, hvordan Her-
man Bang har travlt med at etablere nye kontakter ved Berliner Tageblatt 
og Schorers Familienblatt, samtidig med at han arbejder og er syg. Der er 
ingen kommentarer til evt. anmeldelser af novellerne, heller ingen om 
det nye oplag, forlaget udsendte ca. to uger efter det første. I begyndelsen 
af det nye år var Herman Bang optaget af skuespilleren Josef Kainz’ spil, 
som han overværede for første gang, og derefter fulgte det voldsomme 
postyr med den ene udvisning efter den anden, fra Berlin til Meiningen, 
fra Meiningen til Wien, indtil han til sidst endte i Prag. 
 Ved udgivelsen har Andreas Schous Forlag næppe troet på endnu 
et oplag, og satsen til første oplag må derfor være blevet styrtet. I hvert 
fald blev andet oplag nysat. Det viser ikke alene en forskydning i pagi-
neringen, men også ændringer af linje- og sidedelinger, samt enkelte 
steder også ændret interpunktion. Arksignaturerne er gennemgående 
»2. Opl.«, for andet arks vedkommende dog mere dækkende: »2. Udg.«. 
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Desuden er der foretaget en række indlysende korrekturrettelser, som 
Herman Bang konfirmerede, da han under en nøje korrektur selv udgav 
sine Udvalgte Fortællinger fjorten år senere, i 1899. Videre foretog forlaget 
i alt fem ændringer og tilføjelser af diakritiske tegn, som Herman Bang 
på forskellig vis videreførte i 1899. 
 Endelig forekommer der 26 tilfælde, hvor forfatteren ikke accepte-
rede rettelserne i andet oplag og i stedet, i 1899, omhyggeligt førte ordlyd 
og tegnsætning tilbage til første oplag.
 Det er sandsynligt, at de mange ændringer i andet oplag af Excentri-
ske Noveller er foretaget af forlæggeren Andreas Schou alene og forment-
lig uden Herman Bangs vidende og medvirken. Det har hidtil været den 
almindelige antagelse, at Andreas Schou først begyndte at gribe ind i 
Herman Bangs tekster under tilblivelsen af Stuk i 1887, men tidspunktet 
ligger tidligere, i december 1885. Dog drejer det sig ikke om indgreb 
under tilblivelsen, men i et umiddelbart efterfølgende oplag.
 Tager man i betragtning, hvor minutiøst Herman Bang gennemgik 
teksterne i Excentriske Noveller til udgaven fra 1899, er det vanskeligt at 
forestille sig, at de varianter eller rettelser, som første gang forekommer 
her (og efterfølgende i den posthume Mindeudgave fra 1912, genoptrykt 
1920), ikke også skulle være meget bevidste. De bliver iflg. Bang-udga-
vens anlæg ikke registreret, med mindre det drejer sig om korrektioner 
af indlysende fejl i førsteudgaven. Herman Bang-udgaven er således nok 
en tekstkritisk udgave, men ikke en historisk-kritisk udgave. Det ville 
nemlig kræve et variantapparat.
 I en udgave, der alene leverer en tekstkritisk revideret version af før-
steudgaven, vil ingen af de her omtalte forhold komme frem. Et vari-
antapparat ville derimod kunne kortlægge den komplekse proces efter 
førsteudgaven og forfatterens fortsatte, aktive medvirken, ikke kun imod, 
men i samspil med forlæggeren. Trykkes et variantapparat ikke, kan det 
evt. foreligge elektronisk, og dermed danne afsæt for en funktionel ind-
ledning, der evt. sammenfatter resultaterne og henleder opmærksomhe-
den på variantproblemernes karakter og omfang. 
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5.

Jeg har engang beskrevet udviklingen af nyere editionsfilologisk historie 
som styret af en retrograd erkendelsesinteresse.�� Det var den interesse, 
der i perioden omkring eller lige efter 1900 førte til, at man begyndte at 
interessere sig for førsteudgaver i stedet for en forfatters sidste eller se-
nest rettede version af en tekst. Længere fremme førte det til en interesse 
i tillige at inddrage manuskripter for at kortlægge tilblivelsesprocessen. 
Et tidligt dansk eksempel er Hans Brix og Palle Raunkjærs udgave af 
Emil Aarestrups digte i 1920’ene. Et nyt eksempel er Janet Gartons ud-
gave af Amalie Skrams roman Constance Ring fra 1885 i serien Danske 
Klassikere (2007, DSL). Det sidste er lidt usædvanligt, fordi udgivelser 
i denne serie normalt ikke kollationerer førstetryk og manuskript. Her 
udnyttes manuskriptet til at sikre en række tekstrettelser i forhold til før-
steudgavens tekst, der ligger til grund for udgaven. Desuden indeholder 
bindet en komplet oversigt over de steder, hvor manuskriptet afviger fra 
udgavens tekst. Det er endnu mere usædvanligt, fordi det indebærer en 
detaljeringsgrad med hensyn til varianter, som ligger ud over seriens 
sædvanlige praksis.
 Den positivistiske, kildekritiske interesse i førstetryk er ledsaget af el-
ler er ligefrem spændt op imod en anden interesse, nemlig respekten for 
den kunstnerisk komponerede helhed, værket. Det er det sidste forhold, 
der bevirker, at en udgiver i dag ofte vælger at respektere den kunstneri-
ske sammenhæng, som fx en digtsamling eller en novellesamling udgør. 
To eksempler kan tydeliggøre forholdet:
 Da Morten Borup i 1927 udgav J. P. Jacobsens noveller og prosaudkast 
i bind 3 af Samlede Værker (DSL), blev samlingen Mogens og andre Novel-
ler (1882), som forfatteren, der døde i 1885, selv nåede at udgive, opløst. 
De seks noveller, der indgik i samlingen, blev gengivet i kronologisk 
rækkefølge efter førstetrykkene i diverse tidsskrifter og således, at en 
(posthumt publiceret) tekst fra 1877 blev skudt ind i tekstrækken, dér 
hvor den kronologisk hørte til. Som grundtekst valgtes førstetrykkene, 
idet en række tekstrettelser dog blev indført med henvisning til formen 
i den samling, J. P. Jacobsen selv nåede at udgive. I én henseende streng 
kronologi frem for kunstneriske helhedshensyn, i henseende til sproglige 
detaljer derimod en høj grad af hensyn til forfatterens sidste hånd.
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 Til sammenligning kan anføres den tidligere nævnte udgave af  
Johannes V. Jensens Samlede Digte 1-2, 2006. I betragtning af, at Johan-
nes V. Jensens digtsamlinger i flere tilfælde virker noget vilkårligt kom-
ponerede, kunne man have valgt en helt kronologisk model, ordnet efter 
hver enkelt teksts første fremkomst. Men i stedet valgte udgiverne at 
respektere forfatterskabets digtsamlinger i den form, forfatteren selv gav 
dem. 
 Det er her to principper, der står over for hinanden: Et kildekritisk 
og et æstetisk. Det er i dette dilemma, et variantapparat tilbyder en  
historisk-kritisk løsning, fordi det opfanger de genealogiske afvigelser 
mellem førstetryk, trykket i en digtsamling og evt. senere ændringer. Et 
sådant variantapparat findes i øvrigt i såvel Jacobsen- som Jensen-udga-
ven. Langt mere kompliceret er spørgsmålet om de tilblivelsesvarianter, 
der gør sig gældende i manuskripter før det første tryk. Men under alle 
omstændigheder bør de ændringer eller forhold, som et variantappa-
rat dokumenterer, samtidig tages op og reflekteres i en indledning eller  
efterskrift. I dansk sammenhæng sker det imidlertid forholdsvis sjældent 
og som regel kun i begrænset omfang. Ikke mindst må man supplerende 
efterlyse et produktionsmæssigt og boghistorisk reflekteret perspek- 
tiv. 

6.

Der er behov for nybrydende overvejelser, når det gælder opbygningen 
af variantapparater i et funktionelt samspil med en udgaves øvrige dele. 
Det er indlysende, at meget tekstkritisk arbejde i disse år udfoldes højt 
kvalificeret og med stor flid og dygtighed. Det er også indlysende, synes 
jeg, at det tekstkritiske arbejde har behov for en historisk dimension, 
dvs. udfoldelse af mere udbyggede variantapparater til registrering og 
fremvisning af såvel genetiske varianter som genealogiske varianter. En 
første indgang hertil er naturligvis meget omhyggelige beskrivelser og 
karakteristikker af en tilblivelses dokumenter (manuskripter), som man 
nu finder dem i fx Kierkegaard-udgaven og Ibsen-udgaven, herunder 
også net-udgaver med faksimile-gengivelser af de pågældende manu-
skripter. I et videre perspektiv vil det være et arbejde, hvor grænsen mel-
lem manuskriptbeskrivelse, opstilling og udfyldning af variantapparat 



��

Per Dahl

og fortolkning konstant vil blive udfordret. Især lyriske forfatterskaber 
frembyder her problemer. I dansk sammenhæng kender vi eksempler fra 
større udgaver af Johannes Ewald, Emil Aarestrup og Sophus Claussen 
(alle DSL). Udgivelsesteknisk sét er udgaverne indbyrdes meget forskel-
lige, og de har – hver for sig – indlysende svagheder med hensyn til 
variantapparaterne. 
 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav 1933-1951 seksten tyn- 
de bind i serien Danske Digtere ved Arbejdet, redigeret af Paul V. Rubow, 
men med forskellige udgivere. Hver udgivelse inkluderede facsimilerede 
manuskriptsider af nogle få digte, transskriptioner og indledning. Se-
rien, der rakte fra Johannes Ewald til Kaj Munk, blev ikke ført videre. 
I dag findes manuskriptmateriale af nyere danske forfattere forsøgsvis 
tilgængeligt på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside.�� Men hvordan 
kan det udnyttes, og hvilke problemer og muligheder frembyder det for 
en fornyet refleksion over det funktionelle forhold mellem indledning, 
kommentering og tekstkritik, ikke mindst når det gælder komplicerede, 
lyriske tekster?
 Jeg tror ikke, det er et emne, der i første omgang egner sig for en 
NNE-konference med mange deltagere, men snarere for mere snævre, 
nationale rækker af seminarer, hvis resultater så senere kunne reflekteres 
i NNE-regi. Seminarerne kunne have interesse for editionsfilologer og 
for fortolkende litterater – og måske bidrage til igen at bringe dem sam-
men i en refleksion over tekstlæsningens filologiske, hermeneutiske og 
pædagogiske dimensioner.

Noter
  1 Tekstkritik anvendes her i snæver (dansk) betydning om det kritiske arbejde med 

tekstetableringen, herunder valg af grundtekst og udarbejdelse af variantappa-
rat.

  2 Der er ikke indsat detaljerede henvisninger til de udgaver, der løbende omtales 
i artiklen, men de findes alle i den afsluttende litteraturliste. Forkortelsen DSL 
markerer, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står som udgiverselskab. 
Selskabet sender som hovedregel sine udgivelser på markedet i samarbejde med 
en række forskellige danske forlag. Enkelte af de nævnte er på projektstadiet og 
knapt nok tilgængelige endnu. Her henvises der til Johnny Kondrups artikel i 
nærværende bind.
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  3 Johnny Kondrup og Karsten Kynde (red.), Megen viden i forskellige hoveder. Om 
kommentering af nordiske klassikere, Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrif-
ter 2, 2000.

  4 Per Dahl, »Kommenteringens historie i Danmark«, i J. Kondrup og K. Kynde, 
2000.

  5 Henrik Pontoppidan, Det forjættede Land, bind 2, 1997, s. 100. 
  6 Et anskueligt indtryk af forholdene vil man kunne få ved at sammenligne kom-

mentarernes omfang og karakter vedrørende identiske breve i henholdsvis Henrik 
Ibsens skrifter og Georg og Edvard Brandes. Brevveksling med nordiske Forfattere 
og Videnskabsmænd (bind 4, 1939, ved Morten Borup og Francis Bull).

  7 Klaus P. Mortensen, Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab 2007.
  8 Jf. også Klaus Nielsens artikel »Tekstkritiske problemer. Bemærkninger til en gen-

udgivelse af J.P. Jacobsens Niels Lyhne«, Danske Studier 2007, s. 105-121.
  9 Herman Bang, Romaner og noveller 1-10, 2008-2010. Udgaven er redigeret af  

Jesper Gehlert Nielsen og Jørgen Hunosøe. Jeg har medvirket ved udgivelsen af 
bind 6 og 7. De rettelser, der omtales i det følgende, er nærmere beskrevet i bind 
6 s. 457-461.

10 Lauritz Nielsen (udg.), Herman Bangs Vandreaar. Fortalt i Breve til Peter Nansen 
1918, s. 153 f.

11 Per Dahl, »Det kritiske tekstvalg. Problemer og perspektiver«, Jørgen Hunosøe 
og Esther Kielberg (red.), I tekstens tegn, København 1994, s. 113.

12 http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/e_mss.html
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Tryckt eller elektronisk variantredovisning

Petra Söderlund

Tryckt eller elektronisk variant- 
redovisning – varför och för vem?

Hösten 2008 berömdes den svenska litteraturprofessorn Lisbeth 
Larssons bok Hennes döda kropp. Victoria Benedictssons arkiv och 

författarskap på flera stora svenska dagstidningars kultursidor. En av 
förtjänsterna med boken ansågs vara Larssons upptäckt att Benedicts-
sons vän, litteräre sparringpartner och författarkollega Axel Lunde-
gård hade gjort mycket genomgripande tillägg och ändringar i hennes 
postumt publicerade verk »Ur mörkret». Gun-Britt Sundström ansåg  
i Svenska Dagbladet att det är »en intressant upptäckt att det ofta  
citerade [partiet i »Ur mörkret»] ’Att jag är kvinna har varit mitt livs 
förbannelse’ är hans formulering».� Ulrika Knutsson skrev i Dagens 
Nyheter att Larsson »kommer fram till» att Lundegård skrivit ungefär 
halva texten.� Larsson själv framhåller att hon velat dela med sig »av den 
chockerande upplevelse det var att upptäcka hur in i detalj bearbetat 
manuskriptet var», och att hon därför har valt att lyfta fram detta faktum 
»i ljuset» (s. 230).
 Det mest häpnadsväckande här är inte upptäckten av Lundegårds 
ingrepp, utan det faktum att de inte är någon ny upptäckt. Men i ett 
dunkelt mörker tycks Ingrid af Schulténs förteckning över interna  
varianter från 1919 (i del 2 av Benedictssons – eller Ernst Ahlgren, som 
hennes pseudonym löd – Samlade skrifter) ha befunnit sig. Där redogör 
nämligen af Schultén noggrant för alla ändringar i manuskriptet till »Ur 
mörkret», och vem som har fört pennan.�

 Textkritikern har åtminstone delvis sig själv att skylla, om andra 
forskare inte bryr sig om variantapparater. Den strävan mot positivism 
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och objektivitet som har präglat textkritiken sedan romantiken har, som 
Paula Henrikson påpekat, lagt grunden till en olycklig föreställning om 
textkritiken som värderings- och tolkningsfri.� Och denna föreställning 
lever fortfarande kvar bland annat genom att vi i textkritiska utgåvor  
levererar viktigt material i form av svårlästa förteckningar och listor 
– inte sällan utan att själva bistå med några analyser eller tolkningar. 
 Om vi tror att vi redovisar varianter som en service till andra fors-
kare som girigt väntar på att få kasta sig över dessa förteckningar så tror 
vi tyvärr fel. I den årligen utkommande Samlaren. Tidskrift för svensk 
litteraturvetenskaplig forskning recenseras vanligtvis alla svenska littera-
turvetenskapliga avhandlingar av opponenten. Mellan 1970 och 2008 har 
480 avhandlingar recenserats (ett fåtal dock i idéhistoria och nordiska 
språk eller från utländska institutioner). I 93 av dessa avhandlingar, en 
avhandling har recenserats två gånger, behandlas författare verksamma 
huvudsakligen före 1850 eller tidsperioder främst före detta år, vilket 
utgör 19 procent. De flesta textkritiska utgåvor i Sverige utges av Svenska 
Vitterhetssamfundet, som för närvarande utger verk av Haquin Spegel, 
Olof von Dalin, Carl Gustaf af Leopold och Fredrika Bremer, d.v.s. förfat-
tare från 1700- och 1800-talet. Det framstår klart att om samfundet skulle 
producera utgåvor som doktorander i litteraturvetenskap åtminstone i 
teorin i större utsträckning kunde tänkas använda sig av i sitt avhand-
lingsarbete, så borde den textkritiska utgivningen gälla Gunnar Ekelöf, 
Hjalmar Bergman och Selma Lagerlöf.� 
 Av de 480 avhandlingarna handlar 38 – och det är mycket generöst 
räknat – om författarskap som givits ut eller ges ut av Svenska Vitter-
hetssamfundet. De utgör 8 procent av avhandlingarna från 1970 till 2008. 
Då har jag även räknat med avhandlingar om författare där utgivningen 
visserligen hade startat när avhandlingen publicerades, men där just det 
verk som behandlas i avhandlingen inte hade utgivits – eller där kom-
mentaren, och därmed variantapparaten, ännu inte var publicerad. Jag 
har även räknat med avhandlingar om författare som Vitterhetssamfun-
det visserligen utgivit enstaka verk av, men kanske inte just det eller de 
verk som avhandlingen behandlar. 
 Av de nyss nämnda 38 avhandlingsförfattare som åtminstone i teo-
rin hade kunnat vara behjälpta av variantförteckningarna i någon av 
Vitterhetssamfundets utgåvor har jag tittat närmare på tretton (drygt 
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en tredjedel) – och då främst avhandlingar där det är rimligt att vari-
antförteckningar kunde ha använts. Det framgick att de flesta forskare 
visserligen använt sig av åtminstone någon av samfundets utgåvor, men 
endast ett fåtal forskare (jag hittade fyra) har använt variantförteckningar 
som uttalat underlag för resonemang kring verk eller analyser av texter 
som behandlas. Några få forskare har utgått från variantapparaten vid 
ställningstaganden till val av version eller upplaga av ett verk.� Det ringa 
antal forskare som åberopar variantförteckningarna har i stor utsträck-
ning utnyttjat dem som underlag för resonemang kring textetablering-
en i den utgåva de har använt för textanalyser och vid redogörelser för 
skillnader mellan olika versioner av ett verk.� Åtminstone så långt mina 
observationer har sträckt sig verkar det som om litteraturvetare inte har 
ansett att variantförteckningarna skulle kunna utgöra analysunderlag 
för mer omfattande genetiska studier av ett författarskap.� De forskare 
som över huvud taget utnyttjar Vitterhetssamfundets utgåvor har  
givetvis oftast använt de etablerade texterna, men även informationen i 
ordförklaringar och sakkommentarer. Också brevutgåvorna har använts 
flitigt, och en viktig insats vid brevutgivning vore uppenbart att göra 
brevutgåvor digitalt tillgängliga och därmed digitalt sökbara.
 Vad gäller språkvetare verkar deras användning av variantförteck-
ningar som underlag för analyser minst lika sporadisk som littera-
turvetares. När jag sökte igenom de språkvetenskapliga tidskrifterna 
Nysvenska studier (1970–1990) och Språk och Stil (1991–2008) hittade 
jag tre uppsatser där forskaren uttryckligen har använt sig av variant-
apparaten till en textkritisk utgåva som underlag för sin analys.9 Bland 
uppsatserna i dessa två tidskrifter hittade jag över huvudtaget få där 
Svenska Vitterhetssamfundets utgåvor har använts. Och när Catharina 
Östman, i uppsatsen »Psalm och språk. Finlandssvenska revisioner av 
Runebergs psalmer 1865–1983» (Nysvenska studier 1985, s. 77–158), hän-
visar till Runebergs Samlade skrifter så är det inte till någon variant-
apparat – för den typen av varianter hon intresserat sig för finns inte 
redovisade i Runebergutgåvan – utan till brevvolymen. Hon var själv 
tvungen att göra upp de variantförteckningar hon hade användning för, 
eftersom Samlade skrifter bara visar vad som hände med Runebergs 
verk under hans livstid – och Runeberg dog 1877.�0 Mitt intryck av den 
språkvetenskapliga forskningen i Sverige, utifrån vad jag kunde utläsa  
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av uppsatserna i dessa två tidskrifter, är att språkvetarna under de senaste 
årtiondena i högre grad har sysslat med nutida svenska, gärna också 
talad sådan, och att ordböcker och språkläror i högre grad än skönlit-
teratur utgjort underlag för forskning.�� 
 När jag letat bortom Samlarens recensioner av doktorsavhandlingar 
och uppsatserna i Nysvenska studier och Språk och Stil så har jag hittat 
två forskare som har använt sig av variantapparaten i en textkritisk ut-
gåva som analysunderlag de senaste två årtiondena. Båda sitter i Svenska 
Vitterhetssamfundets styrelse och båda är språkvetare.��

 Ett exempel på en äldre forskare som har använt sig av variant-
redovisning som underlag för analys är Ruth Wikander. I sin avhandling 
från 1924 utnyttjar hon variantförteckningarna i Svenska Vitterhetssam-
fundets utgåva av Dalins Then Swänska Argus för att undersöka språkliga 
och stilistiska skillnader mellan två olika upplagor och därmed Dalins 
språkbruk och språkliga utveckling.�� 
 Generellt sett är det sedan flera årtionden tillbaka ont om genetisk 
litteraturvetenskaplig forskning i Sverige, det vill säga undersökningar 
som kunde dra nytta av den information om ett verks framväxt och om 
en författares arbete som de textkritiska utgåvornas variantförteckningar 
kan bistå med. Om Welleks och Warrens syn på textkritiken, nämligen 
att dess uppgift är att leverera material som textanalytikern sedan kan 
använda sig av som analysunderlag, skulle omsättas i praktiken, så borde 
i själva verket en helt annan sorts förteckningar än de gängse variant-
förteckningarna uppgöras. Externa variantförteckningar visar skillnader 
(eller likheter) mellan handskrifter eller olika editioner av ett och samma 
verk – medan den typ av skillnader och likheter som litteraturvetare 
länge har varit mer intresserade av är dem mellan verk av olika författare. 
Det vill säga: det har handlat om påverkan och influenser, om kompa-
rativ litteraturforskning och sådant som då och då kallas intertextuali- 
tet.
 Mer handfast än intertextualitet är att påvisa hur en författare har om-
arbetat ett verk av någon annan eller använder sig av välkända myter, legen-
der och berättelser. Ett exempel finns i Håkan Möllers doktorsavhandling 
i teologi om Johan Olof Wallins psalmdiktning, där han på några ställen 
visar, i tabeller som påtagligt liknar traditionella variantförteckningar, 
hur Wallin inför 1819 års psalmbok har använt sig av redan kända psalmer 
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och bearbetat dem. Den typen av variantförteckning känns kanske litet 
ovan, men så snart en forskare sysslar med kollektivt författade verk som 
förändras över tid, av olika författare, förmedlare eller upptecknare, eller 
verk som bara finns i olika avskrifter, så blir det frågan om ett slags verk-
externa externa varianter. Traditionellt brukar dock sådana varianter, 
eller versioner, förknippas med äldre, ofta oralt förmedlad, litteratur och 
inte med nyfilologisk, textkritisk utgivning.�� 
 Om det vore textkritikerns uppgift att generera förteckningar som 
visar hur ett verk har kommit till och förändrats, så att någon annan 
forskare sedan ska kunna använda sig av dessa förteckningar, så skulle 
det i arbetet med en textkritisk utgåva vara högst relevant, åtminstone för 
de presumtiva användare som är litteraturvetare, att textkritikern även 
ägnar sig åt att göra förteckningar som visar hur ett verk vuxit fram ur ett 
annat verk, av en annan författare eller av samma författare, eller inom 
en tradition. Vi som arbetar med den digitala utgåvan av Selma Lagerlöfs 
verk, Selma Lagerlöf-arkivet, kommer att ställas inför problemet hur vi 
ska hantera det faktum att Lagerlöf i nyare verk omskapade och återan-
vände delar av egna äldre verk.�� Variantredovisningen av exempelvis 
Löwensköldska ringen kan tyckas oproblematisk: Romanen trycktes i tre 
olika upplagor; först som följetong i Bonniers Veckotidning, från julnum-
ret 1924 in på 1925, sedan 1925 som bok och ytterligare en gång i Skrif-
ter från 1933. Men om vi visar skillnaderna mellan dessa tre upplagor, 
och redogör för manuskript och förarbeten, så borde vi också ta med 
ett förstadium i form av en under hennes livstid opublicerad berättelse, 
nämligen »Karln», daterad 1891.�� I en studie av hur Lagerlöf utveckla-
des som författare och hur Löwensköldska ringen växte fram som verk 
vore det naturligtvis av stort värde att jämföra inte bara olika editioner, 
manuskript och förarbeten till detta verk och skillnader mellan dessa, 
utan också att jämföra Löwensköldska ringen med förstadiet »Karln». 
Men då är vi inte hjälpta av en förteckning som visar skillnader mellan 
»Karln» och Löwensköldska ringen, vi behöver istället en förteckning 
som påvisar likheter mellan dem. Inte nog med det: Lagerlöf använder ett 
motiv i Löwensköldska ringen, en sägen från medeltiden, som återfinns 
i andra verk av henne: »Trollmusik» och »Legenden om julrosorna».�� 
Hon har troligen hämtat motivet i en bok med spökhistorier från 1838. 
I en studie av hur Lagerlöf arbetade med och finslipade det som skulle 
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bli Löwensköldska ringen är bara en del av arbetet gjort, om vi begränsar 
jämförelserna till varianter endast inom ett och samma verk.�� 
 Men världen består inte enbart av litteraturvetare – inte minst språk-
vetare kan ha nytta av textkritiska utgåvor. Om vi tänker oss att använ-
darna av variantförteckningarna är språkvetare, så begränsas de statiska 
tryckta variantförteckningarnas användbarhet av det faktum att de bru-
kar gälla ett verk av en författare, medan språkvetare sällan intresserar sig 
för en enskild författares språk eller stavning, utan språk och stavning i 
en större kontext, med material från ofta omfattande textkorpusar. Ex-
empelvis har Lars Wollin studerat Sophia Elisabet Brenners sätt att stava, 
i förhållande till sina samtida. För en sådan undersökning hade han inte 
varit mycket hjälpt av förteckningar som visar hur Brenner ändrade sin 
stavning över tid, från en upplaga till en annan. För den typen av under-
sökning är det dessutom i stort sett oumbärligt med digitalt tillgängliga 
texter av olika författare, utifrån vilka forskaren sedan kan göra de jäm-
förelser han eller hon vill.�9

 Det här visar att vi textkritiker inte kan förklara och försvara variant-
förteckningarnas existens med att de utgör ett slags råmaterial som andra 
forskare sedan kan använda sig av. Risken är nämligen stor att det inte 
är det material vi producerar som de är intresserade av, utan något helt 
annat. Nej, vi kan lugnt avfärda Welleks och Warrens påstående att text-
kritikerns uppgift är att leverera material till andra forskare som sedan 
gör analyser byggda på detta material. Det skulle vara som att leverera 
byggsatsen till en Ikea-möbel, utan beskrivning av hur den ska sättas 
ihop, och där hälften av alla delar dessutom saknas. Dessa delar måste 
istället den som har köpt byggsatsen försöka hitta på andra ställen. I så 
fall blir det sannolikt inte något möbelköp på Ikea.
 De statiska, tryckta variantförteckningarna kan uppfattas som en 
byggsats där risken är överhängande att just de delar saknas som fors-
karen verkligen behöver och är intresserad av. De har skapats utgående 
från den tryckta bokens premisser och är ofta svårlästa och krångliga att 
överblicka och bringa någon mening i. De måste vara kortfattade för att 
hålla bokens omfång nere och de innehåller därför bara vad utgivaren 
bedömt som nödvändigt.�0 Variantförteckningarnas ofta kryptiska och 
svårförståeliga utformning är inte ett resultat av att textkritiker nödvän-
digtvis är förtjusta i gåtfulla och svårförståeliga listor; de utformades på 
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det viset av nödvändighet, för att rymmas i en codex med ett rimligt 
omfång. 
 Ett syfte med variantredovisningen sägs ibland vara att den ska möj-
liggöra för läsaren att följa författarens arbetsprocess, från utkast till 
färdigt verk.�� Variantapparaten har också tjänat som ett sätt att göra 
textetableringen möjlig att kontrollera och försvara – inte minst vid ut-
givning av äldre verk, där endast avskrifter har bevarats.�� Sedd på det 
viset blir variantapparaten inte i första hand något som ska användas 
utan istället en form av notapparat. Och så har variantapparaten också 
länge behandlats; undangömd i den textkritiska utgåvans katakomber, 
som Mats Dahlström uttrycker det.��

 En och annan utgivare har kanske trott, eller åtminstone hoppats, att 
forskare skulle använda variantförteckningarna i sina undersökningar, 
men det sker sällan. Problemet med att forskare inte använder variant-
förteckningar har, som jag ser det, två lösningar. Den ena heter digitala 
kollationeringsverktyg. Med ett sådant verktyg tillgängligt, online, som 
en webbapplikation, kan den hugade forskaren jämföra vilka digitalt till-
gängliga texter han eller hon vill med varandra. Med digitala kollatio-
neringsverktyg kan det bli möjligt att göra vad många litteraturforskare 
länge gjort manuellt, nämligen jämföra olika verk av samma författare 
för att spåra likheter och återanvända textställen. Vi kan till exempel 
jämföra Löwensköldska ringen och »Karln» med varandra. Det blir då 
också möjligt att spåra likheter mellan verk av olika författare, för att 
undersöka påverkan och influenser. Digitala kollationeringsverktyg har i 
själva verket redan använts på detta vis. Det tidigaste exempel jag känner 
till är från 1998, där forskare, med hjälp av mjukvara som normalt använ-
des inom forskning kring evolutionsbiologi, kollationerade manuskript 
till Canterbury Tales, för att spåra manuskript som textmässigt liknade 
varandra.�� Det här är egentligen samma typ av sökning som när man 
spårar plagiat i studentuppsatser genom att låta en sökmotor jämföra 
uppsatserna mot texterna i en stor textbank. Om exakta fraser, meningar 
eller stycken har hämtats från en redan befintlig text så upptäcker sök-
motorn det. På samma sätt skulle det vara möjligt att hitta återanvända 
fraser och meningar i t.ex. svensk tillfällesdikt från 1600-talet eller spåra 
hur författare hämtat ordalydelser, liknelser och fraser från andra förfat-
tare.�� Detta förutsätter att texterna finns tillgängliga digitalt – men med 
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Google Books framfart verkar vi vara där ganska snart. När det gäller 
att spåra mer avancerad påverkan och influenser än ord och meningar 
som lånats eller plagierats så måste vi fortfarande göra grovjobbet själva 
– Google kan inte göra det åt oss.
 Vilken är då den andra lösningen på problemet med variantförteck-
ningar som knappt någon använder i forskning eller i analyser? Det är 
helt enkelt att vi som textkritiker själva ska göra det jobbet. Delvis har 
vi ju gjort dessa variantförteckningar för vår egen användning; för att 
vi ska se vad som hänt med verket. Men varför då bara gå halva vägen 
och inte i högre grad och på ett mer genomfört sätt redovisa vad det är 
vi kommit fram till? Farhågan eller vetskapen om att ytterst få personer, 
förutom utgivaren själv, bryr sig om variantförteckningarna bör inte leda 
till slutsatsen att vi ska gömma undan varianterna – tvärtom. I själva 
verket gör digital publicering av textkritiska utgåvor att vi måste betona 
och lyfta fram det textkritiska arbetets analytiska dimensioner, liksom 
att arbetet i hög grad är en fråga om tolkning och intellektuellt arbete.�� 
Om vi inte gör det, kan vi faktiskt lika gärna låta Google Books eller 
något annat digitalt arkiv göra hela jobbet åt oss, det vill säga nöja oss 
med inskannade texter av diverse upplagor och versioner av verk – i den 
fromma förhoppningen att någon annan sedan ska ägna sig åt analys och 
tolkning. 
 Nej, digital publicering av texter ska inte innebära att vi gömmer 
undan varianterna. Vi ska istället lyfta fram dem och framför allt visa vad 
som kan utläsas av dem. Och det är vi textkritiker som i stor utsträck-
ning måste göra det.�� Vi behöver inte heller placera variantapparaten i 
en tryckt bok om vi lyfter fram den som underlag för analyser, och själva 
presenterar analyserna i läsbar löpande text, det kan räcka utmärkt med 
att publicera apparaten elektroniskt. Codexen har begränsat varianter-
nas presentationsmöjligheter och därmed gjort redovisningen kryptisk 
och svårbegriplig. Detta problem har inte det elektroniska mediet. Vi 
kan skapa en hybridedition med vad Christian Janss beskriver som en 
tryckt utgåva för läsarna och en elektronisk utgåva där de presumtiva an-
vändarna kan göra sökningar och göra de textjämförelser som önskas.�� 
Detta förstås under förutsättning att den elektroniska utgåvan finns på 
en webbsida som underhålls, med långsiktig planering och finansiering 
för bevarande av innehållet för eftervärlden, oberoende av konjunkturer. 
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Elektroniskt publicerade varianter har ju den fördelen att de inte är un-
derställda samma krav på omfångsbegränsning som varianter i tryckta 
böcker. Därav följer också att vi istället för att redovisa varianterna som 
traditionella och svårlästa listor kan visa dem synoptiskt, i sitt samman-
hang i texten, utan att det resulterar i en jättelik tegelsten till bok. 
 Men detta innebär inte att utgivaren kommer undan med att enbart 
presentera interna varianter som digitala faksimil av manuskripten. Ana-
lysen av vad som faktiskt har hänt i manuskriptet måste göras av den som 
utformar den interna variantförteckningen, och därmed med all säkerhet 
har dragit slutsatser av de fynd som han eller hon annars huvudsakligen 
skulle presentera i en svårläst och undanskymd variantapparat, och inte 
i en analyserande och resonerande text – som alltså inte kan ersättas av 
digitala faksimil. Det man gör genom att visa ett faksimil är ju att visa 
en bild, inget annat. Analysen återstår att göra – och den kan inte göras 
utan en noggrann genomgång av manuskriptet eller dokumentet och 
vilka ändringar som är gjorda och hur, när och av vem. Ingen forskning 
eller analys är gjord bara för att en bild av ett manuskript läggs ut på 
en webbsida – och jag anar för egen del ett tämligen svagt intresse hos 
allmänheten och forskare överlag, när det gäller att åstadkomma egna 
interna variantförteckningar efter faksimil av manuskript som görs till-
gängliga online.  Om vi vill veta hur en författare – inte sällan dessutom 
tillsammans med andra – arbetat med ett manuskript, så måste vi fort-
farande kavla upp ärmarna och ge oss i kast med det ofta tidsödande ar-
betet att på ett strukturerat sätt förteckna vilka ändringar som är gjorda, 
så att det blir möjligt att presentera en analys. Och det oavsett hur stora 
och högupplösta bildfiler vi kan publicera.�9 Eller för att uttrycka det 
hela metaforiskt: Att ha en bok på grekiska hemma i bokhyllan är inte 
detsamma som att kunna grekiska – även om en och annan skulle vilja 
lura oss att tro det.
 Det kan vara svårt att inte slänga ut barnet med badvattnet. Om vi 
i en digital utgåva inte i tillräckligt hög grad utnyttjar det digitala me-
diets möjligheter skapar vi kanske endast – som Hans Walter Gabler 
har påpekat – ökad komfort, där presentationen fortfarande bygger på 
bokmediet.�0 Samtidigt måste vi försöka förhålla oss pragmatiskt till det 
faktum att bara för att det går att åstadkomma avancerade presentationer 
och funktioner i en digital utgåva är det inte detsamma som att det fak-
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tiskt finns människor som skulle ha användning för dem. Det väsentliga 
är inte vad som är möjligt eller vore möjligt att göra, utan vad utgåvans 
målgrupp behöver använda den till. Den som bara behöver ett fordon att 
ta sig till närmsta snabbköp med en gång i veckan, bör hellre skaffa sig 
en Ford Fiesta än en rymdraket. Att skapa vad Peter Shillingsburg har 
benämnt en knowledge site innebär att tänka bort bokutgåvans statiskhet 
till förmån för en dynamisk digital plats som användaren kan utnyttja 
på det sätt han eller hon vill – och det är inte samma sak som att gene-
rera kostsamma digitala visningar av material som inneburit ett ofantligt 
antal arbetstimmar. En knowledge site bör vara en plats där den hugade 
forskaren kan arbeta, inte en plats där han eller hon kan bli servad med 
material som är färdigt, sånär som på en läsbar presentation och analys 
av varianter. 
 Om det redan finns substantiella analyser gjorda av den person som 
har störst kännedom om de manuskript och editioner som varianterna 
bygger på, nämligen utgivaren, minskar behovet av avancerade digitala 
funktioner kopplade till redovisning av vad som har hänt inom ett och 
samma verk. Jag tror att det fortfarande, inom överskådlig framtid, kom-
mer att vara den som arbetar med materialet som är den bäste, både att 
analysera vad de interna och externa varianterna berättar och att pre-
sentera analyserna.�� Det är möjligt att detta kan ändras, om humanis-
tiska forskares datorkompetens ökar och med ett framtida rikt utbud av 
elektroniskt tillgängliga texter som kan jämföras med varandra via digi-
tala kollationeringsverktyg. Detta scenario ser jag som mer troligt än att 
forskarna plötsligt med iver kastar sig över statiska variantförteckningar, 
publicerade i tryckta böcker – eller online, som om det vore en tryckt 
bok, med dess begränsningar vad beträffar omfång.
 Welleks och Warrens olyckliga och välbekanta syn på textkritiken 
och dess uppgift, nämligen den att textkritisk metod och teori inte i sig 
är analytisk, tycks tyvärr länge ha genomsyrat även textkritikens självsyn: 
»[I]t must be recognized that these types of study only lay the foundation 
for an actual analysis and interpretation as well as casual explanation of 
literature.»�� Det är dags att visa att textkritiken är vad Johan Svedjedal 
har kallat en genetisk-sociologisk analysmetod, det vill säga ett sätt att un-
dersöka hur texter har tillkommit och förmedlats.�� Och med det följer 
att vi inte ska nöja oss med att redovisa varianter som mer eller mindre 
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okommenterade eller icke-analyserade förteckningar, för då definierar vi 
själva textkritiken som den hjälpvetenskap Wellek och Warren menade 
att den är. Därmed skulle vi också acceptera en roll som endast material-
leverantörer till de »riktiga» forskarna – som ofta inte ens är intresserade 
av de gåvor vi räcker dem, fastän de består av guld och ädla stenar.
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Mats Dahlström

Öppna digitala utgåvor

Alltsedan de första digitala utgåvorna publicerades för några decen-
nier sedan har det pågått en livlig debatt bland textkritiker om hur 

digitala vetenskapliga utgåvor bör konstrueras och presenteras.� På en 
rad centrala områden går åsikterna starkt isär, inte minst för att debat-
törerna har erfarenheter av vetenskaplig utgivning av verk som represen-
terar olika genrer och epoker, med helt skilda textlägen, målgrupper och 
behov av lösningar. Men hur än debattörerna och deras framtidsbilder 
må skilja sig, tycks de ändå vara ense om att digitala utgåvor både bör 
vara mer öppna och flexibla än den statiska tryckta kodexutgåvan, bo-
ken, och att de i många fall redan är det. Därför skulle titeln på det här 
bidraget också kunna tolkas som en uppmaning.

Teknik och medier i förändring 

NNE-konferensen år 2000 ägnades åt digital textutgivning.� Mycket av 
det som den gången sades om den digitala utgåvans villkor och fram-
tid är fortfarande relevant och aktuellt, men under decenniet som följt 
har det digitala utgivningslandskapet genomgått förändringar. På några 
områden har vi i stort sett stått stilla eller rentav tagit steg tillbaka. Jag 
tänker då dels på ökade svårigheter att få finansiering, dels på att mång-
as förväntningar om digitala utgåvors genomslag och fr.a. användning 
inte har förverkligats.� Men utvecklingen har också tagit språng framåt, 
och helt nya perspektiv och tekniker har tillkommit. Låt oss se på några  
fenomen som knappt fanns för ett decennium sedan, men som nu ser ut 
att väsentligt kunna förändra förutsättningarna för digital vetenskaplig 
utgivning:
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•	användarmakt 
•	öppna principer 
•	massdigitalisering 
•	maskinell inlärning 
•	XML, TEI

2000-talet har sett ett genombrott för användarmakt, ibland benämnd 
2.0. I skrivande stund är sociala medier den mest använda termen, i  
läsande stund kanske någon annan benämning är populär. Det viktiga är 
hur som helst två aspekter. För det första användarnas konkreta sociala 
interaktion på nätet inom olika gemenskaper. För det andra webbens 
ökade distributiva karaktär, där användare kan interagera med, bidra till 
och redigera befintligt webbinnehåll. Det här leder till växande förvänt-
ningar på att digitala resurser, däribland digitala vetenskapliga utgåvor, 
skall erbjuda sådana möjligheter.�

 Öppen källkod, open access och öppna avtalslösningar (t.ex. Creative 
Commons) har erövrat allt fler områden. Även om många svåra frågor 
återstår när det gäller kvalitetsgranskning och finansieringssystem, före-
faller dessa öppna principer anammas av en växande andel av den aka-
demiska världen och av offentliga institutioner. Principerna harmonierar 
med de vetenskapliga idealen om transparens, prövbarhet och spridning 
av resultat, och med institutionernas ideal om öppenhet, demokrati och 
kunskapsspridning.� Men de öppna principernas framgång beror också 
på att underhållningsindustrin arbetar för en förändring av upphovsrät-
ten vars effekter på publicering, tillgängliggörande och återanvändning 
hotar att bli helt oacceptabla. De öppna principernas framväxt skapar 
också förväntningar på hur offentligt finansierade digitala resurser skall 
tillhandahållas och spridas – förväntningar som också omfattar digitala 
vetenskapliga utgåvor.
 Sedan några år pågår en systematisk massdigitalisering av tryckta 
skrifter, en verksamhet som ibland bedrivs av minnesinstitutioner och 
kommersiella krafter i kombination – Google Book Search är i skrivande 
stund det mest kända projektet av den typen.
 Programutvecklingen går stadigt framåt inom maskinell inlärning 
– machine learning – såsom tröskning (s.k. text mining), automatisk 
transkription och kategorisering av texter, teckentolkning utvidgad med  
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artificiell intelligens, ontologier och användaranpassade kontexter och 
vyer.� Textkritiker kan redan arbeta med gigantiska mängder korpusdata 
med hjälp av text mining.� Som Petra Söderlund föreslår i sitt bidrag 
i den här volymen, skulle textkritiker kunna kollationera och hantera 
versioner med hjälp av moderna textjämförelseprogram som redan har 
utvecklats i andra sammanhang.� Vid någon tidpunkt behöver vi på 
allvar diskutera frågan: hur långt kan vi utveckla algoritmer för att få 
mjukvaror att, såväl traditionellt som innovativt, utföra uppgifter som 
textkritiker hittills utfört manuellt?
 Av stor vikt är det snabba genomslaget för eXtensible Markup Lan-
guage (XML) och dess familj av tekniker, såsom XSLT, XPath och eXist. 
Dessutom har XML-tillämpningen Text Encoding Initiative (TEI) nästan 
genomgående accepterats som ett arkiv- eller utbytesformat för digitala 
utgåvor; TEI har fått karaktären av standardformat, och utgivningspro-
jekt som sjösätts idag utan att använda TEI förväntas snarast motivera 
varför. Också andra tekniker och bibliografiska format som står nära 
XML:s sätt att hierarkisera och beskriva världen har fått ett mer generellt 
genomslag. Detta ökar förväntningarna om utbytbara data och metadata, 
integrerade digitala samlingar samt universella portaler och verktyg för 
behandling och tröskning av text. Allt detta hör ihop med fenomenet 
modularitet.
 Den rysk-amerikanske medieteoretikern Lev Manovich har beskrivit 
motsättningen mellan tryckta mediers narrativitet och databasens logik.9 
Narrativitet är vad Manovich kallar den kulturform som traditionellt har 
dominerat inom tryckkultur och film, och som utmärks av en sekventiell 
strukturering av element. Elementen definieras av sin omedelbara sek-
ventiella kontext och kan inte med bevarad mening lyftas ur den kontex-
ten och placeras någon annanstans. Databasen å andra sidan styckar upp 
– eller modulariserar – utan att gynna någon bestämd ordning mellan 
elementen. Användaren gör själv ett urval och hittar en väg genom data-
basen. Elementen å sin sida är mer eller mindre självständiga, möjliga 
att gruppera om och flytta mellan kontexter.
 Det är lätt att hitta uttryck för den här motsättningen mellan nar-
rativitet och databas, t.ex. i debatter om tryckta romaner kontra digitala  
hyperverk, eller fysiska kontra digitala bibliotek. Motsättningen finns 
också inom vetenskaplig utgivning: vi har å ena sidan fixerade utgåvor 
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som prioriterar en version på bekostnad av de andra och sedan framstäl-
ler detta i en huvudsakligen linjär text, och å andra sidan fullversions-
arkiv som avstår från att prioritera någon särskild av versionerna. De 
olika valen – vi kan tala om »monolitiska» respektive »modulära» ut-
gåvor – speglar den mer generella spänning mellan olika medier som 
Manovich talar om. Databasens logik blir i någon mening mer självklar 
än narrationens sekventialitet när en vetenskaplig utgåva omvandlar och 
delar upp det litterära verkets text till refererbar bibliografisk och text-
kritisk empiri. Redan den etablerade texten och dess variantapparat i en 
tryckt kritisk utgåva kan förstås som gränssnitt till en dold, underliggan-
de databas.�0 I en digital utgåva kan vi synliggöra den här databasen. Vi 
kan rentav, som Hans Walter Gabler påpekar, gå ännu längre och modu-
lera enskilda faksimilbilder som delats upp i minimala fragment.��

 År 2000 var de flesta av dessa genomslag fromma förhoppningar  
eller rentav science fiction – vi glömmer lätt att såväl XML som företaget 
Google inte är mycket äldre än tio år. Idag ser den ovan beskrivna ut-
vecklingen ut att öppna de digitala utgåvorna, i mer än en bemärkelse.

Öppna utgåvor

Digitala utgåvor kan dra nytta av mediets och webbens egenskaper och 
vara ständigt föränderliga och möjliga att bygga om, bygga ut och bygga 
på. Vi skulle kunna föreställa oss att digitala utgåvor är fraktaler som kan 
bäddas in i varandra och skalas ner och skalas upp (på engelska används 
termen scaling för detta). Digitala utgåvors dynamik gör att de lättare 
och snabbare än tryckvärldens utgåvor kan reagera på ny forskning, nya 
manuskriptfynd, nya tolkningar, nya behov och nya läsare.
 Vi kan också beskriva digitala utgåvor som öppna i den meningen att 
utgivarna väljer öppna principer för tillgänglighet och spridning. Open 
access, öppen källkod och öppna avtalslösningar bidrar inte bara till att 
texter och bilder är tillgängliga för omvärld och kolleger, utan också till 
att underliggande empiriska och tekniska data, programmering, kod-
ning, stilmallar, skript och dokumentation är det.
 Digitala utgåvor öppnar för nya former av samarbete, kommunika-
tion och användning. Utvecklingen förändrar inte bara vad vi kan göra 
med digitala utgåvor utan också vem som kan göra vad.�� Utgåvor kan 
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förstås också bli mer öppna genom länkar och datautbyte med andra 
utgåvor och samlingar. The Blake Archive, Nietzschesource och Schopen-
hauersource är exempel på hur digitala utgåvor dessutom inbjuder till 
nya former för samarbete mellan flera olika aktörer och en effektiv ar-
betsdelning.�� Stora utgåvor och en strävan efter teknisk harmonisering 
öppnar också för samarbete och synkronisering mellan flera utgivare 
– både parallellt och successivt.
 Digitala utgåvor kan dessutom fungera som arkiv med uppdelade, 
modulariserade element som är flyttbara mellan olika kontexter – i en-
lighet med den princip om modularitet som jag nämnde tidigare. Detta 
skall dock inte tolkas som att vilket textfragment som helst oproblema-
tiskt kan lyftas ur sin kontext. Mera realistiskt är att återanvända innehål-
let i en öppen digital utgåva inom andra utgåvor, i fall där textmaterialet 
inte är så beroende av ursprungskontexten. Ett sådant arkiv skulle kunna 
generera målgruppsanpassade utgåvor som tillfälliga utprodukter, t.ex. 
lästexter utan kommentarer och variantförteckningar, antologier för stu-
diebruk eller utgåvor med fullständig redovisning av samtliga varianter 
för specialisten. Peter Shillingsburg ser framtidens idealutgåva i s.k. kun-
skapsplatser, knowledge sites, som i slutändan skulle kunna fungera som 
intellektuella verkstäder och laboratorier.�� Vi är därmed inne på frågan 
om det hierarkiska samspelet mellan digitalt och tryckt inom vetenskap-
lig utgivning, där en allt vanligare – och i min mening självklar – tanke 
är just att det digitala arkivet är det primära, med eventuella tryckta 
utgåvor som biprodukter.

Om relationen mellan tryckta och digitala utgåvor

Även om digitala verktyg har integrerats med vetenskaplig utgivning i 
flera decennier, har den digitala miljön varit underordnad den tryckta 
slutprodukten, och är det fortfarande på många håll. Det arbete som ut-
förs med datorer i en sådan miljö – kollationering, text- och bildfångst, 
textkodning, indexering, konkordanser, typografering, layout och sätt-
ning – resulterar i produkter och filer som är präglade av detta förhål-
lande. Men framför allt under 1990-talet började vi se en förskjutning 
inom elektronisk publicering, där den digitala produktionscykeln sträcks 
ut så att den omfattar också publicering och distribution.
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 Den här förskjutningen finns också inom vetenskaplig utgivning. 
För det första har allt fler utgåvor redan från början det digitala text-
arkivet som primärt mål. För det andra omdefinieras projekt, som  
tidigare har planerats med trycket som mål, till att använda de digitala 
arbetsfilerna som grund för direkt elektronisk publicering.�� Det kan gå 
relativt väl – Espen Ore har gett exempel på det, men det kan också vara 
behäftat med så stora svårigheter att tanken får överges, något bl.a. Peter  
Shillingsburg vittnat om, och som Johnny Kondrup berör i sitt bidrag 
i den här volymen.�� Äldre digitala arbetsfiler är tyvärr ofta inkonsekv-
ent kodade, låsta till format som idag är inaktuella, eller på andra sätt 
så defekta att det helt enkelt inte är värt mödan att lyfta in dem i på-
gående digitala projekt. Vi bör också dra lärdomar av Oxford Text Ar-
chive (OTA), ett arkiv för digitalt filologiskt arbetsmaterial. Mycket 
begränsade delar av det arkivet går i praktiken att lyfta in i nya pro-
jekt. Att klicka sig runt inom OTA är inte sällan som att promenera 
runt bland vissna höstlöv på begravningsplatsen för döda elektroniska  
texter.��

 Om nu utgåvor av nationellt kanoniserade författares samlade verk 
genomgår den här tyngdpunktsförskjutningen och flyttar upp det digi-
tala materialet i hierarkin, så påverkar det också den tryckta utgåvans 
uppgifter, innehåll och läsare. På gott och på ont behöver digitala utgåvor 
inte ha någon bestämd slutpunkt i vare sig temporal eller innehållslig 
mening. Tryckta utgåvor kan däremot fortfarande svara mot vårt behov 
av stabilitet, uniformitet och ge en mer kongenial medial form för de an-
vändare som vill sjunka in i en sekventiell läsning av det ederade verkets 
text. 
 Vi behöver inte längre tänka oss utgåvor med en enda bestämd stra-
tegi, en enda publik och en enda fixerad transkriptionstext. I stället kan 
utgåvan öppna sig också mot det grafiska och materiella originaldoku-
mentet. Den kan rymma olika versioner, tolkningar, filter och vyer.  Det 
är idag snarast en självklarhet att digitala utgåvor och arkiv skall kunna 
erbjuda användare t.ex. digitala faksimil, transkriptioner med faksimil-
gränssnitt (s.k. image front transcriptions), TEI samt TEI transformerad 
till XHTML eller PDF.�� Vyerna kombineras förstås ofta, något vi kän-
ner igen från Deutsches Textarchiv, Litteraturbanken respektive Arkiv for 
Dansk Litteratur.�9
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 Hur mycket av allt detta ett utgivningsprojekt gör och tillhandahåller 
är förstås i slutändan beroende av budget och tidsram. Min poäng är 
att utgivares material kan utgöra skikt eller vyer i en större samling till 
vilken också andra aktörer bidrar och som av slutanvändare förmodligen 
uppfattas som en homogen produkt. Jag tror dessutom att exempelvis 
nordiska utgivningsprojekt som omfattar material av flera olika författare 
inte bör bestämma sig kategoriskt för något enstaka av visningsformaten 
ovan för sina digitala publikationer, utan i stället försöka testa flera av 
dem och efter hand utvärdera resultatet.
 Det här berör en mer generell fråga: hur mycket av den vetenskap-
liga utgivningen kan eller bör förflyttas helt från trycket till webben? 
Skall utgivarna löpa den digitala linan fullt ut och helt överge tryck-
mediet? Jag anser att åtminstone utgåvans textvolymer bör publiceras 
parallellt i tryck och digitalt under fortsatt lång tid, men att den tryckta 
utgåvan skall ses som en fixering av det digitala materialet vid en given 
tidpunkt.�0 Låt oss återvända till tanken på utgåvor såsom tidsbestämt 
snitt ur en digital arkivbas. Den vanliga medieformen för detta är för-
modligen tryckta kodexutgåvor. I och för sig kunde dessa utgåvor publ-
iceras enbart som statiska PDF-filer, men PDF:er har en tendens att 
anonymiseras. I Adobes schematiska dokumentarkitektur är den ena 
PDF-filen svår att skilja från den andra, och utgivarna riskerar ett profi-
leringsdilemma. Det kan bli svårt att göra utgåvan synlig, igenkänd och  
erkänd på samma sätt som en tryckt utgåva kan bli inom bokmark-
nadens väletablerade ekosystem och den akademiska världens meri-
teringssystem. De tryckta volymerna är synliga och utnyttjar mediets 
materiella och symboliska mervärde, medan de elektroniska versio-
nerna i större utsträckning är sökbara och refererbara, samt lättare att 
indexera, distribuera och uppdatera. Å andra sidan: att reservera tryck-
et för s.k. rena ederade texter och utesluta utgivarens paratexter såsom 
variantapparater, inledningar och ordförklaringar (som i stället bara 
publiceras i det digitala arkivet) kan leda till att man sammanblan-
dar de vetenskapliga utgivarnas arbete med utgivning av s.k. klassi-
kerserier. Detta riskerar att osynliggöra den textkritiska forskningen 
– en risk som är än större under de ibland långa perioder när text-
kritiska sällskap bara producerar paratexter såsom kommentarvoly- 
mer, särskilt när dessa inte publiceras i tryckt form. 
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 Det finns som bekant en gammal tradition att betrakta kritiska verk-
utgåvor som objektiva fakta, med utgivaren som en neutral framhämtare 
av textdata. Det har talats mycket om att ta konsekvenserna av detta och 
befria användaren från utgivarens och kodexbokens makt, genom att 
skapa flerversionella arkiv som inte tar ställning för någon enskild ver-
sion utan överlämnar valet till användaren. Men olika försök i den vägen 
har inte blivit någon succé. Några förespråkare för tanken har återgått till 
uppfattningen att utgivaren trots allt bör ta sitt ansvar och presentera en 
huvudtext (the one text) som bäst förklarar de andra versionerna (the 
many texts).�� Marilyn Deegan och Kathryn Sutherland menar dessutom 
att digitala versionsarkiv kan motverka kritisk dialog och gemensamma 
referensramar samt, paradoxalt nog, bredd och överblick.��

 Låt oss i stället betrakta utgåvor som partsinlagor och argument, med 
meriterande värden inom textkritiken som disciplin. En utgåva är i det 
fallet ett slags redovisning av en vetenskaplig undersökning. Via sin fär-
diga, fixerade form får den legitimering i den textkritiska disciplinen. 
Utgåvan med den etablerade texten utgör både tolkning, tes och forsk-
ningsmeddelande, och den skänker status och meritering åt utgivaren. 
Liksom närbesläktade akademiska genrer, som den vetenskapliga arti-
keln, är utgåvor i den meningen beståndsdelar i en gåvoekonomi, ett 
ständigt växande arkiv över accepterade och konstituerade påståenden 
inom det textkritiska fältet. Vi kan, som Petra Söderlund i sitt bidrag i 
den här boken, konstatera att litteraturvetare sällan använder utgiva-
rens variantapparater och andra textkritiska forskningsresultat.�� Men 
kanske fyller dessa i första hand ett inomdisciplinärt syfte, i synnerhet 
om vi tillerkänner utgåvor de här primärt konstituerande och merite-
rande egenskaperna. Jag tror att många fortfarande har en tendens att se 
på textkritisk utgivning som ett slags hjälpgumma åt andra discipliner 
såsom litteratur- och språkvetenskap. Men vi skall inte glömma bort att 
den vetenskapliga utgåvan har flera målgrupper: de som själva är text-
kritiska utgivare och de som inte är det. En avsevärd del av en utgiva-
res redovisningar och kringtexter i utgåvan är förmodligen något som 
enbart andra utgivare läser och använder sig av. Vi bör erkänna sådana 
texters inomdisciplinära syfte och också argumentera för värdet av detta 
syfte.�� Så även om utgivares variantapparater kan utgöra avskräckande 
taggtråd för forskare inom andra discipliner, kan de för en annan text-
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kritisk utgivare erbjuda bytets lockelse, och därför också utgöra ännu ett 
argument för att digitala utgåvor tillgängliggörs enligt den öppna käll- 
kodens princip. Annars blir utgåvornas metod, empiriska bevis, material 
och historik en »svart låda» också inom den egna vetenskapen. Den av 
utgivaren etablerade texten utgör ett argument eller en forskningstes, 
och apparatens huvuduppgift är att mobilisera arméer av noter till tesens 
försvar. Utgåvan har också en sociokulturellt stabiliserande funktion, 
som ett kanoniskt sigill.�� Bernd Frohmann formulerar detta i en sofism: 
»A text does not belong to the scriptures because its content is holy; 
rather, its content is holy because it belongs to the scriptures.»�� 
 Den vetenskapliga utgåvan innehåller motsättningar mellan å ena 
sidan experimentella egenskaper och å andra sidan konservativa. Det är 
möjligt att den tryckta utgåvan har meriterande, sociala och symboliska 
innebörder som den digitala utgåvan ännu inte klarar av att förmedla. 
Resonemanget gäller troligen också den textkritiska kringlitteraturen. 
Det är mera sannolikt att du läser detta i en bok och inte på en skärm.

Idealismens återkomst

Också på andra sätt kan vi se ett slags dold idealism i vetenskaplig ut-
givning, och en del av den utveckling jag har skisserat snarast förstärker 
sådana drag.�� De är märkbara inom bl.a. ontologier och maskinell inlär-
ning och i de förhoppningar som dessa tekniker väcker. Kungstanken här 
är att vi entydigt och uniformt skall kunna fånga in och koda generellt 
giltiga innebörder i texter. Vi kan på sådan grund också bygga univer-
sella lösningar som möjliggör datautbyte, integration och maskintelli-
gens men som också förutsätter standarder och modeller som i princip 
skall passa alla utgivare, texter, genrer, system och användare. Samtidigt 
vet vi av erfarenhet att universella lösningar över projektgränser ofta har 
visat sig otillräckliga, möjligen med undantag för TEI, medan skräd-
darsydda lösningar för några få har en kraftfull flexibilitet – hur löser vi 
den knuten?
 Vi hittar idealistiska drag också inom deskriptiv textkodning, det gäl-
ler i synnerhet s.k. extern kodning (stand-off markup).�� Sådan textkod-
ning avskiljer själva koderna från den kodade texten och placerar dem 
i en separat fil, medan textkodning normalt bäddar in elementen i den 
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kodade texten. Detta förutsätter för det första att tolkande textkodning 
kan och bör skiljas från den text som den tolkar. För det andra att det 
är möjligt att åstadkomma inte bara mer eller mindre nakna transkrip-
tionsfiler utan också konsensus kring deras innehåll. Därmed kan en och 
samma texttranskription kombineras med skilda lager av textkodning 
som tillgodoser skilda intressen och behov, t.ex. för språkforskare, bib-
liografer, idéhistoriker eller litteraturvetare. Det kan också finnas prak-
tiska fördelar med att separera en upphovsrättsfri transkriptionstext från 
en upphovsrättsskyddad kodning av samma text. En ytterligare vinst är  
att vi kan undvika XML:s klassiska problem med överlappande hierar-
kier.
 Jag har således med åren blivit en anhängare av extern kodning. Vid 
en nordisk forskarkurs 2009 uttryckte jag exempelvis mitt stöd för tek-
niken och fick omedelbart höra av studenterna att jag var en smygposi-
tivist som borde komma ut ur garderoben. Men jag tror att detta handlar 
om pragmatism snarare än positivism. Naturligtvis finns det genrer där 
det råder skilda uppfattningar och brist på konsensus om den korrekta 
texten i dokument. Men det finns också en mycket stor andel genrer 
och dokument där vi faktiskt oproblematiskt kan enas om den korrekta 
texten.
 Ett mera brännande problem är den oundvikliga distortion som digi-
tala texter genomgår under i stort sett varje överföring mellan dokument 
och medier. Distortion kan vara:
•	 horisontell, och kan omfatta tecken, typsnitt, stil, ljus, färg, kornighet  
 eller teckensekvenser,
•	 vertikal, hela sektioner kan försvinna eller förvanskas,
•	 bibliografisk, samt
•	 kontextuell.

Dessutom utgör varje större förändring i medielandskapet ett slags natur-
katastrof, där stora mängder textarter försvinner och endast de som har 
eller får resurser går att anpassa till det nya landskapet och får en chans 
att överleva. I branscher som våra är vi naturligtvis väl medvetna om den 
distortion och förändring som alltid sker när texter färdas mellan bäran-
de medier. Textkritiken kan i själva verket beskrivas som en metod för att 
hantera sådan förändring. Ändå gör vi ständigt felslutet om den perfekta 
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kopian. Inte minst finns det en tendens att betrakta digitala faksimil som 
neutrala, perfekta, slutgiltiga återgivningar av grafiska och materiella 
originaldokument. Men ett digitalt faksimil är och förblir en mer eller 
mindre bristfällig simulering. Touch-and-turn och liknande tekniker, 
som bokhistorikern Kristina Lundblad har kallat kodexsimulatorer, är 
egentligen ganska förrädiska.�9 Programmerarna skapar skuggningar, 
retuscheringar och andra verktyg för att få oss att köpa simulationen. 
För att inge oss en känsla av autenticitet appliceras t.ex. en och samma 
bildfil, som föreställer skuggan av mittfåran i ett bokuppslag, på vartenda 
uppslag i den digitaliserade boken. Det blir ett slags suspension of dis-
belief.�0 Tekniken bländar, men den åldras snabbt. Vad vi idag uppfattar 
som övertygande bildåtergivningar framstår i morgon som löjeväckande 
primitiva och fulla av brus. Frågan är hur långt vi låter oss suggereras när 
det gäller simulation och trohet gentemot originaldokumentet?
 För att simulera ett originaldokument kan vi välja en textbaserad 
metod eller en bildbaserad. I den textbaserade väljer vi att återskapa ett 
originaldokument med hjälp av transkription, textkodning och typografi 
(i sin extrema form såsom ett s.k. typfaksimil). I den bildbaserade väljer 
vi t.ex. litografiskt, fotografiskt eller digitalt faksimil. Utgivare, bibliotek 
och arkiv gör sitt bästa för att få representationen mer autentisk. Men 
hur ambitiöst återskapandet än är, kommer det alltid att representera ett 
urval av originaldokumentet. 
 Jag nämnde tidigare open access och öppen källkod som ett kriterium 
på öppna utgåvor. Digitala utgåvor och arkiv bör fritt eller via öppna av-
talslösningar tillhandahålla inte bara underordnade leveransfiler med låg 
informationstäthet utan också de högupplösta och mer informationstäta 
arkivformaten under gränssnittsytan, såsom TEI-filer av texter, maximalt 
upplösta bildfiler, uttömmande metadata, skript och maskininstruktio-
ner samt full dokumentation. Detta stöder inte bara användning, utan 
också återanvändning, nyproduktion, nya kunskaper och spridning av 
kompetens – fildelning som bäst, med andra ord. I stigande utsträckning 
tillämpar emellertid arkiv och framför allt bibliotek – som allt oftare 
producerar och svarar för en väsentlig del av materialleveransen till ut-
gåvor och arkiv – en återhållsam policy. De informationstäta arkivfilerna 
blir inlåsta och avgiftsbelagda, också när de reproducerade dokumenten  
representerar verk som inte längre är upphovsrättsskyddade.�� Också 
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detta sätter en gräns för hur öppna och återanvändbara våra digitala 
utgåvor kan bli.

Kritisk digitalisering 

Vilken är relationen mellan vetenskaplig utgivning och bibliotekens  
digitaliseringsverksamhet? Jag vill hävda att gränsen blir allt svårare att 
dra mellan dessa två verksamheter.�� 
 Å ena sidan får många digitala utgåvor funktioner som arkiv, och  
deras struktur som databaser med små, modulära fragment kan på-
minna om hur biblioteken organiserar sitt material. Dessutom har text-
sociologisk, materialfilologisk och textgenetisk utgivning ett intresse 
av att redovisa källdokumentens grafiska och materiella kvaliteter, och 
sysslar därför ofta med områden som traditionellt betraktats som icke-
kritiska, här kan nämnas s.k. documentary editing, faksimilutgivning 
samt flerversionella arkiv som saknar en centrerande grundtext.
 Å andra sidan får bibliotekens digitalisering drag av kritisk utgiv-
ning. Det låter konstigt, eftersom den idag i särklass mest omtalade digi-
taliseringsstrategin är massdigitalisering. Det skrivs just nu spalt- och 
scrollkilometer om Google Book Search, som knappast verkar kritiskt 
baserat. Men det finns gott om diskreta digitaliseringsprojekt, som inte 
alls har karaktären av »mass-».�� Det kan handla om handskrifter och 
äldre tryck, om författares efterlämnade manuskript, om dokument som 
har svårtydd eller på annat sätt omstridd text, och mycket annat.�� Jag 
har föreslagit termen kritisk digitalisering för den typen av verksamhet, 
som uppvisar flera gemensamma drag med den kritiska vetenskapliga 
textutgivningen:��

•	 att kritiskt granska vilka kandidater till källdokument som förelig- 
 ger och göra ett övervägt urval,
•	 att tolka texten i källdokumentet,
•	 att intellektuellt behandla och förändra text eller bild under proces- 
 sen, samt
•	 att berika de digitala objekten med stora mängder metadata, t.ex. 
 genom indexering, katalogisering eller deskriptiv textkodning.
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Båda utgör en sorts institutionskontrollerad textöverföring mellan bärare 
grundad på överenskomna och deklarerade principer.
 Kritisk digitalisering är kvalitativ i meningen att den koncentrerar sig 
på det specifika i dokumenten, medan massdigitaliseringen fångar in det 
gemensamma, lagbundna, förutsebara i dokument – vilket också är en 
av massdigitaliseringens starka sidor. Samtidigt delar kritisk digitalise-
ring flera av den vetenskapliga utgivningens nackdelar: den är kostsam i 
förhållande till antalet utprodukter, den är långsam, och den begränsas 
till i sammanhanget ytterst få objekt. Den förutsätter exklusiv och dyrbar 
dokumentvetenskaplig kompetens. Den kan ofta rikta sig till en ganska 
snäv krets av slutanvändare. Resultatet riskerar att glömmas bort efter 
digitaliseringen, om det inte uppmärksammas genom marknadsföring 
eller på annat sätt. Arbetet dokumenteras sällan, och förblir tyst kunskap 
hos den eller de anställda som utfört processen, kunskap som därför bara 
kommer institutionen tillgodo, så länge dessa personer finns kvar där.
 Man kan också se att förespråkarna för den kritiska digitaliseringen 
riskerar att dra samma felaktiga slutsatser som vetenskapliga utgivare: 
om vi bara ser till att skapa digitala representationer med tillräckligt hög 
kvalitet och sedan förser dem med tillräcklig metainformation, så elimi-
nerar vi alla framtida behov av nya digitaliseringar. Allt finns ju redan i 
den digitala samling vi skapat, med andra ord en definitiv utgåva.
 Både vetenskaplig utgivning och kritisk digitalisering kan med sin 
exklusiva karaktär sägas bidra till en konstituering och kanske rentav 
kanonisering: bibliotekens mer ambitiösa kulturarvsdigitaliseringar kan 
antas göra de utvalda dokumenten till nationella monument för samtid 
och eftervärld. Båda hämtar mycket av sitt värde i det kritiska urvalet och 
bortvalet, i kollation och versionering, i kringtexter och kommentarer, 
i dokumentation och publicering. Sambandet är historiskt: Textkritik 
och vetenskaplig utgivning har som bekant sitt ursprung i en antik bib-
liografisk verksamhet där bibliotekarier överförde och korrigerade sam-
lingars fulltexter. Längre fram reducerade biblioteken sin intervenerande 
textöverföring på fulltextnivå, medan textkritik och vetenskaplig utgiv-
ning tidigt blev en självständig verksamhet, samtidigt som disciplinens 
bibliografiska ursprung alltmer har hamnat i skymundan. Med dagens 
digitaliseringsprojekt återvänder biblioteken till ett för dem nästan för-
lorat bibliografiskt och kritiskt område.
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 Den skillnad mellan de två verksamheterna man skulle kunna tänka 
sig gäller själva textetableringen som rimligen inte ingår i digitaliserings-
projekt. Men när projekt väljer mellan olika exemplar som källdokument 
för en digitalisering, kan resultatet bli en eklektisk produkt sammanställd 
av fragment från flera dokument (s.k. eklektiska faksimil à la Hinmans 
First Folio). Har vi inte här en textkritisk ambition att etablera en ideal-
text, så har vi ändå ett slags dokumentkritik med avsikten att etablera ett 
idealdokument.
 Det förekommer konkret samarbete mellan bibliotek och utgivare. 
Biblioteken äger vanligen källdokumenten och står ofta för den tekniska 
bildfångsten av dem. Biblioteken är förmodligen också lämpliga att sköta 
underhåll och bevarande av de digitala filerna på längre sikt. De skulle 
också kunna samordna det ofta komplexa nätet av upphovsrättsintres-
sen inom stora utgåvor, vilket andra aktörer vanligen saknar möjlighet 
till. Detta gäller i synnerhet bildorienterade projekt, där lagrummen för 
upphovsrätt är flera och annorlunda än för textorienterade projekt, och 
där bibliotek och arkiv i många fall själva är upphovsrättsinnehavare. 
Bibliotekens kritiska digitalisering är också värdefull för textforskare och 
vetenskapliga utgivare eftersom material blir tillgängligt åtminstone som 
faksimil och därmed kan bli föremål för textfångst och bli till maskin-
läsbar text som kan återanvändas i vetenskaplig utgivning. Dessutom 
leder många digitaliseringsprojekt inte sällan till att tidigare obekant och 
outforskat handskriftsmaterial blir identifierat, registrerat, katalogiserat 
och tillgängliggjort.

Googles kappa

Bibliotek svarar alltså allt oftare för produktion och leverans av digitala 
faksimil. Det är inte uteslutet att de också kan leverera transkriptioner i 
större utsträckning. I det sammanhanget kan massdigitaliseringsprojekt 
som Google Book Search (GBS) spela en viktig roll. En styrka med GBS 
är onekligen de gigantiska textbankerna för lokalisering, tröskning och 
råmaterial till transkriptioner som kan korrekturläsas och bli föremål för 
kritiska bearbetningar av vetenskapliga utgivare. Utgivare behöver idag 
fundera på hur man strategiskt och långsiktigt kan koordinera projekt 
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med vad aktörer som Google (ändå) gör, t.ex. genom att bygga nya sam-
lingar ovanpå Googles bank.
 GBS både kan och bör kritiseras. Deras avtalsskrivningar, egendoms-
rättsliga förfarande och eventuella strävan efter monopol är kanske de 
mest brännande problemen. Dessutom har urvalsprinciper, skanning 
och efterföljande automatisk transkribering till maskinläsbar text (OCR, 
Optical Character Recognition) kritiserats för brister i kvalitet och för 
oförmåga att hantera särskilda skriftsystem och teckenuppsättningar.�� 
Det är förstås svårt att genomsöka, sortera och omstrukturera icke kor-
rekturläst OCR-text. Men skanning blir allt vanligare, billigare, bättre, 
och förmodligen allt mer integrerad i persondatorer och mjukvaror 
– mer av ett verktyg för alla, om man så vill. Samtidigt förbättras stadigt 
metoderna för OCR. Icke korrekturläst OCR-text kan dessutom kombi-
neras med allt vassare tekniker för s.k. fuzzy search, mjukvaruträning, 
maskingenererad kategorisering och strukturering av texter, samt trösk-
ning, så att vi får meningsfulla sökresultat utan att först behöva bearbeta 
transkriptionerna manuellt. Vad betyder det här om tio år? På vilken 
nivå ligger GBS eller dess efterföljare då?
 Kanske textkritiska utgivare kan koncentrera sig mera på den veten-
skapliga analysen av materialet i framtiden, medan andra aktörer svarar 
för digitala faksimil och transkriptioner i större utsträckning än idag. 
Digitala supersamlingar av data av det slag som GBS nu skapar kan leda 
till nya typer av textvetenskapliga metoder, inte minst av kvantitativ  
natur, t.ex. att arbeta med textmönster tvärs över s.k. superkollektioner, 
samlingar av samlingar.��

 Låt oss vara optimistiska och föreställa oss ett framtida, mycket mer 
omfattande och högkvalitativt GBS, som är villigt att dela med sig av sina 
bildfaksimil och texttranskriptioner till fattiga vetenskapliga utgivare. 
Låt oss också köpa den lika optimistiska föreställningen att modulära 
textfragment är oproblematiskt flyttbara mellan olika digitaliserings- och 
utgivningskontexter. Kanske kan texterna i framtidens digitala veten-
skapliga utgåvor då ställa upp sig på led och deklarera: »vi är alla skakade 
ur Googles kappa».
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Jyrki Nummi

Kommentarpraxis i utgåvan av  
Aleksis Kivis verk 
Med exempel ur utgåvan av Nummisuutarit 
(Sockenskomakarna) 

Finska Litteratursällskapet fattade 2005 beslut om att påbörja utgiv-
ning av vetenskapliga editioner av finsk skönlitteratur. Utgåvorna 

görs inom Finska Litteratursällskapets enhet för forskning och utgivning 
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot (Edith – kritiska ut-
gåvor av finsk litteratur; Edith emanerar från arbetsnamnet editiohank-
keet – utgivningsprojekt). Det var ett självklart val att inleda med Aleksis 
Kivis komedi Sockenskomakarna (1864). Kivi är nämligen den förste och 
främste inom den finskspråkiga litteraturen och i den utgör hans verk 
grundvalen inom de klassiska genrerna: drama, lyrik och prosaepik. 
Sockenskomakarna är den första finskspråkiga pjäsen med högt konst-
närligt värde, och trots årens gång har den inte förlorat något av sin 
charm, sin humor eller sin komiska värme.
 Initiativet till en kritisk utgåva av Sockenskomakarna i både elektro-
nisk och tryckt form hänger samman med ett brett och växande intresse 
också i Finland för textkritik och kritiska utgåvor. Inte minst har de 
nya elektroniska möjligheterna bidragit till det ökande intresset, men 
utgångspunkterna är också mer grundläggande. För det första har ef-
terfrågan på kritiska kommenterade utgåvor av inhemsk litteratur ökat 
under 2000-talet, eftersom språket i 1800-talets litterära klassiker och 
den kultur de står för börjar kännas främmande för läsare i dag. För 
det andra har kvalificerade utgåvor gjorts endast i liten utsträckning 
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i Finland, och bara våra mest centrala författare har kommit i fråga: 
Runeberg, Lönnrot, Snellman, och nu Kivi. Den kritiska utgåvan av 
Mikael Agricolas finska abc-bok, som kom för ett par år sedan, och de 
pågående utgåvorna av Topelius och Kivi visar hur denna den huma-
nistiska forskningens hörnsten nu är föremål för stigande uppskattning 
och för ett ökat vetenskapligt intresse.1

 Eftersom det saknas etablerade arbetssätt och traditioner för edering 
av finsk litteratur, följer här några ord om enhetens verksamhetsprinciper. 
Edith grundades för att producera kritiska utgåvor av den finska littera-
turens klassiker, också andra än Kivi.2 Utgåvan av Sockenskomakarna är 
Ediths pilotprojekt, där man både skapar och testar metoder för framtida 
editioner. Utgåvan görs i både tryckt och digital form. Redaktionen har 
planerat, diskuterat och fattat beslut om principer för disponeringen av 
utgåvan, textetablering och kommentering samt, för de kompletterande 
artiklarnas del, om utformning, innehåll och antal. Vid sidan av denna 
utgåva har interna riktlinjer utarbetats. Avsikten är att de ska kodifiera 
verksamhetsprinciperna och vägleda kommande editionsgrupper.3

 I kommentarerna identifieras och förklaras historiska, språkliga 
eller litterära företeelser som är viktiga för förståelsen av texten. I de 
tryckta utgåvorna kommer kommentarerna att presenteras typografiskt 
som fotnoter till den etablerade texten. Vårt centrala problem vid kom-
menteringen är avsaknaden av principer. Särskilt när det gäller litterära 
förklaringar litar redaktören ofta på sin intuition och följer ad hoc-prin-
cipen. Det här riskerar att leda till (1) otydlighet (t.ex. genom att parafras,  
allusion och citat sammanblandas), (2) ogrundade förmodanden av  
typen »möjligen en anspelning på Shakespeare» samt (3) brister i syste-
matiken (begrepp ges olika innebörd i olika kommentarer). Min målsätt-
ning här är att utforma några principiella argument, som kunde ligga till 
grund för en konsekvent utformning av kommentarerna.

Utformningen av kommentarerna

Det finns inga bevarade manuskript till Sockenskomakarna och förfat-
taren lät själv trycka den första upplagan, som alltså utkom 1864 och 
omfattade 119 sidor. (Senare har komedin utkommit i många upplagor 
på finska.) Textläget är alltså förhållandevis okomplicerat och tydliga 
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principer kan formuleras för textetableringen. Men kommenteringen 
medför däremot sina speciella problem. Martin C. Battestin anser att 
kommenteringen bestäms av tre faktorer: (1) läsekretsen, (2) verket och 
(3) kommentatorns prioriteringar.4 Själv skulle jag vilja tillägga en fjärde 
faktor, som också är av vikt för kommenteringen av Sockenskomakarna: 
(4) disponeringen av utgåvan.
 Om utgåvans disposition medger det har utgivaren möjlighet att låta 
inledande artiklar, kommentarer och andra kompletterande texter sam-
verka: frågor som kräver mycket plats kan behandlas i en artikel, och 
på motsvarande sätt kan man i artikeln vara utrymmesekonomisk och 
hänvisa till kommentarerna. De elektroniska utgåvornas möjligheter är 
obegränsade när det gäller utrymme.
 Särskilt inom anglosaxisk textkritik har man vanligen eftersträvat att 
etablera en rekonstruktion av texten i enlighet med författarens intentio-
ner. En sådan lösning verkar konsekvent och historiskt motiverad, men 
kan leda till såväl begreppsmässiga som praktiska svårigheter. Även om de 
problem som tangerar intentionen kan lösas på ett tillfredsställande sätt, 
så löser detta inte grundproblemen med kommentaren, som berör textens 
betydelser (signifié) och inte formen (signifiant), såsom i etableringen.
 I ett tidigt skede av arbetet med Kivi-utgåvan diskuterade redaktio-
nen kommenteringen med Hans Walter Gabler, som då var på besök i 
Finland. Han gav ett gott och tydligt råd – om än inte så lätt att följa: kate-
gorisera kommentarerna. Vi började med empiriska kategorier, såsom 
citat, motiv, och sakupplysningar av olika slag (måttenheter, geografiska 
namn m.m.). Det här hjälpte oss en bit på vägen, men ledde också till 
en ständig revision, eftersom ett enhetligt synsätt saknades som tydligt 
separerade de olika kategorierna.
 Kategorierna kan indelas enligt följande modell, som har tillämpats 
i samband med annan forskning.5  

• Kontextuella (historia – biografi) 
• Kotextuella (topik – motiv – tema)
• Arketextuella (genre – texttyp)
• Hypertextuella (imitation – transformation: parodi, travesti osv.)
• Intertextuella (citat – allusion – parafras – plagiat)
• Kvasiintertextuella (fras)
• Intratextuella (retoriskt mönster – komposition – struktur)
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Kategorierna följer på varandra så att den historiska och sociala kon-
text, som utgör ett slags yttre zon till verket, kommer först. Därefter 
går kommentaren allt tätare inpå verket så att intratextuella företeelser 
kommer sist. De intertextuella begreppen används inte i kommentaren 
till Sockenskomakarna, utan de får i stället sin förklaring i en inledande  
artikel.

Ett kontextuellt samband är en referens till världen utanför verket, t.ex. 
till ett historiskt sammanhang eller till författarens biografi. Med kotextu-
ellt samband avses parallellism mellan flera verk, såsom motiv och teman 
inom litteraturen eller bildkonsten. Arketextualitet syftar på ett genrety-
piskt samband, där flera texter delar samma textuella drag, men i olika 
kombinationer. 6

 Hypertextualitet står för sambandet mellan två texter, där den ena 
kan härledas ur den andra utgående från något övergripande drag, t.ex. 
genom att den ena parodierar eller travesterar den andra, alltså anting-
en följer samma stil men förändrar innehållet eller behåller innehållet 
men byter stil. 7 Hypertextualiteten gäller hela texten eller åtminstone ett 
större textparti, och undertexten går att identifiera. Är det fråga om ett 
intertextuellt samband finns det däremot en koppling mellan två kortare 
textavsnitt, där båda texterna samtidigt är närvarande (co-présents). 8

 Kvasiintertextuella samband består, i likhet med intertextuella, av 
kopplingar som påminner om citat eller allusion, men där det språkliga 
uttrycket har fjärmat sig från källan och fått en självständig innebörd. 
Kvasiintertextualiteten är ett specialfall, konstruerat för frasen, som lig-
ger nära både motiv, citat och allusion, men vars textuella status är svår 
att definiera. Intratextuella drag gäller verkets struktur och komposition 
eller specifika företeelser med anknytning till poetiken. 

Strukturen i kommentaren 

Från teori till praktik: vad kommenteras och när? Ursprungligen pla-
nerade vi inom projektet att kommentarerna skulle utformas enligt den 
beskrivna modellen, men att varje utgåvas redaktionskommitté sedan tar 
ställning till omfattningen av kommentarerna och vilka kategorier som 
beaktas i kommentaren för respektive verk.
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 Uppgiften har dock visat sig rätt komplicerad. Ett exempel får illus-
trera hur informationen är strukturerad i en kommentar om intertextu-
ella element, som utgör ett viktigt inslag i de litterära kommentarerna. 
Vår standardmodell för hur intertextuella element kommenteras ser ut 
som följer: 

[1] Positionering (radnummer)
[2] Lemma (de 1–2 första orden – – sista ordet) 
[3] Redaktionens koppling (jfr)
[4] Referens till den citerade eller refererade undertexten + kolon
[5] Citat (inom citattecken) / referat som anger litterär markör
[6] Anmärkning om den citerade eller refererade textens betydelse eller  
 funktion i textsammanhanget
[7] Eventuell förklaring av relevans
[8] Eventuell referens till forskningslitteratur 
[9] Punkt (sist i noten såvida den inte slutar med ett citat) 

För att göra exemplen tillgängliga för skandinaviska läsare används här 
i artikeln Per Åke Lauréns översättning av Sockenskomakarna från 1917.9 
Om uttryck och former känns ovanliga, förklaras det i viss mån av att 
Laurén har använt sig av nyländsk dialekt. Det är uppenbart att vissa 
exempel och kommentarer förlorar en hel del i klarhet på grund av över-
sättningen.

Exempel 1

Text   Topias. Oikein, poikani! – Kuules, niin tahdon sulle kertoa  
    tapauksen pipliasta: Oli eräs hurskas mies nimeltä Topias ja  
    hänellä poika, jonka tuli naimaan lähteä.
 
    Tobias. Rätt så, min pojke. – Hör på, ska ja’ berätta för dej  
    en paschas från bibeln: De’ va’ en gång en from man som  
    hette Tobias, o’ han hade en son, som va’ redo att fara ti’  
    sitt bröllop.10
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Kommentar [1] 5 [2] De’ – – bröllop [3] Jfr [4] Tob. 4–8: [5] Tobit sänder  
   i väg sin son Tobias för att återfå en summa pengar, och  
   på färden blir sonen gift. [6] Skomakaren Tobias ger allt- 
   så Esko en något förvrängd version av historien. [7] Tobits  
   bok hör till Gamla testamentets apokryfer, som ingår bl.a.  
   i den av Kivi använda 1853 tryckta finska Bibeln. [9]. 

Här går det bra att smidigt och kort förklara den refererade textens funk-
tion [6]. Men Sockenskomakarna innehåller också gott om referenser 
till undertexter av mera komplicerad natur, där förklaringarna kräver 
utrymme. Eftersom ordets makt är ett centralt tema i Kivis komedi till-
lämpar han komikens regler på citerandet genom att bl.a. använda in-
kongruens, inversion, ironi och upprepning. Alla dessa metoder hör till 
komikens standardgrepp:

• ett citat återges fel
• undertexter återges inkorrekt och förvanskas
• citat och fraser upprepas mekaniskt
• citat, fraser och uttryck ges förvänd betydelse
• citatelement och fraser kombineras oriktigt  
• källan till ett citat eller en allusion uppges fel
• citatets betydelsesammanhang missförstås
• personer framför sina egna uttryck som etablerade och traditio- 
  nella
• personer anspelar på verk – skönlitterära eller andra – som befin- 
  ner sig över deras bildningsnivå

Kivi använder speciellt gärna material ur Bibeln och ur folklig kultur för 
sina retoriska syften. En klassificering och beskrivning av de nyss upp-
räknade retoriska figurerna förutsätter att det finns gott om utrymme, 
ifall man vill förklara varje detalj noggrant.11 Med hänsyn till ekonomin 
och objektiviteten i kommentaren bestämde vi oss för att i kommentarer  
till undertexter inte behandla intertextuella kategorier (t.ex. allusion)  
eller undertextens poetiska funktion och betydelse. – Med ekonomi av-
ser jag här utrymme och standardform för kommentarens struktur, med 
objektivitet tolkningsmässigt neutrala lösningar.
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Intertextuella kopplingar 

När vi klargör intertextuella samband utgår vi från följande:

• Utgångspunkten är ett språkligt spår i texten, en markör, som kopplar 
texten till en igenkännbar undertext, alltså till ett tidigare, identifier-
bart verk.12

• Redaktionen använder »jfr» för hänvisningar till den identifierade 
undertexten, såväl i fall där det bara finns en undertext som i fall med 
flera möjliga undertexter.    

• Kivis olika sätt att alludera behandlas i en inledande artikel; i kom-
mentarerna till enskilda textställen går vi, som redan framgått, inte 
in på vilken typ av anspelning det är fråga om i förhandenvarande 
fall (citat, allusion o.s.v.). 

Tematiken och de komiska medel Kivi utnyttjar i anspelningarna anser 
vi också att bäst behandlas i artikelform, och därför tas de inte upp i 
kommentarerna.  
 När Kivi anspelar på verk i världslitteraturen, av Homeros, Shake-
speare eller Dante, är det skäl att påpeka att han läste dem på svenska 
– finska översättningar fanns ännu inte och Kivis språkkunskaper räckte 
inte till för att läsa verken på originalspråken.     

Exempel 2

Text Sepeteus. Topias, leipä on luotu meille syötäväksi, vesi juo- 
  tavaksi, vaikka ihmissuku, tämä kurja ihmissuku, on ken- 
  tiesi ijankaikkisesti eksynyt luonnon tieltä.
  Topias. Ihminen on poiskadonnut lammas. Mutta yksi  
  naukki, hyvä kanttoori, ei tee pahaa, vaan antaapa meille  
  uusia voimia.

  Sebedeus. Tobias! Brödet är givet oss till att äta o’ vattnet  
  till att dricka, fastän människosläkte’, de’ förfallna män- 
  niskosläkte’, måhända för eviga tider förvillar sej från  
  naturns väg. 
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  Tobias. Människan ä’ ett förlorat får; men en sup, kära kan- 
  torn, gör inte illa, utan ger oss nya krafter. 

Kommentar 18 Människan – – får Jfr Luk. 15:4 »Om ibland eder finnes  
  en man som har hundra får, och han förlorar ett av dem,  
  lämnar han icke då de nittionio i öknen och går och söker  
  efter det förlorade, till dess han finner det?»

I den här dialogen innehåller Tobias replik tillräckliga markörer för att 
identifiera textstället: ett förlorat får anspelar på Lukas 15, där fariséer och 
skriftlärda ondgör sig över att Jesus fraterniserar med publikaner och 
syndare, och Jesus bemöter dem med liknelsen i 15:4. Att kategorisera 
anspelningen är ganska oproblematiskt, för skillnaden mellan citat och 
allusion är i princip tydlig: ett citat är ett ordagrant lån, medan allusionen 
är indirekt, t.ex. en oväntad ordföljd eller -form. Tobias anspelar indirekt 
på den bibliska undertexten genom att använda två nyckelord (får och 
förlora). Att beskriva anspelningens funktion kräver i sin tur att man 
postulerar att pjäsen har en speciell tematik (i det här fallet temat i Jesu 
liknelse i Lukas 15: »förlora och återfinna sitt liv»), och då behövs even-
tuellt också ytterligare bibliografiska hänvisningar, d.v.s. information på 
en annan nivå. Allt detta fordrar så mycket utrymme i en kommentar 
att det, i fall man vore konsekvent, förutsätter ett annat format på ut- 
gåvan.

Förhållandet mellan inledande artiklar och kommentarer och  
mellan kommentarer av olika slag

En central fråga för utgivaren när han/hon inleder kommenteringen i 
praktiken är fördelningen av informationen mellan inledande artiklar 
och kommentarer. Den planerade dispositionen av utgåvan av Socken-
skomakarna gör det möjligt att behandla de större sammanhangen i 
artiklar och hänvisa till dem i kommentarerna. I dessa kan man i stäl-
let koncentrera sig på detaljer och på enskilda förekomster av olika all-
männa drag i den etablerade texten. Behandlingen av litterära samband 
och företeelser såsom stilvariation, genre, retorik, textens strukturer eller 
personskildring och intrig kräver stort utrymme och förutsätter alltid 
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ett selektivt perspektiv (en tolkning). Iakttagelser av här nämnt slag kan 
med fördel framföras i en artikel.  
 Kontextuella kommentarer och ordförklaringar består till stor del av 
upplysningar om ords betydelse och av sakupplysningar om t.ex. måtten-
heter och pengar. De tar liten plats och fyller ett direkt behov hos läsaren. 
Om ett ord återkommer på många ställen finns förklaringen bara vid den 
första förekomsten. I slutet av utgåvan finns en alfabetisk förteckning 
över alla förklarade ord med sidhänvisning till förklaringen.

Om något drag i verket kommenteras mera ingående vid ett visst text-
ställe kan interna hänvisningar till denna kommentar användas vid 
andra textställen där samma drag förekommer.  

Exempel 3

Text Martta. […] Niin on mulla kaksi poikaa: yksi ukulina tässä  
  edessäni töllöttelee, toinen, vallassa riettauden hengen,  
  kylästä kylään kekkaloittee.

  Martta. [...] Två pojkar har ja’; den ena sitter här hemma  
  o’ blänger på mej som en uggla, o’ den andra rids av lider- 
  liga lustar o’ stryker omkring från den ena byn ti’ den  
  andra.

Kommentar  3 liderliga lustar Jfr Gossner 1822, 6–7: »Så många synder  
  som jag begår, så många av djävulens liderliga andar sön- 
  dersliter och uppfyller mitt hjärta» (jfr 36:3, 75:2, 92:1). 

Den etablerade texten: »vallassa riettauden hengen», »i en liderlig andes 
våld» (i Per Åke Lauréns översättning: »rids av liderliga lustar») hade inte 
ensam motiverat hänvisningen till den tyske teologen Johannes Gossner, 
men eftersom kopplingen till dennes Ihmisen sydän, herran Tempeli eli 
Perkeleen Asunto (1843, Das Herz des Menschen ein Tempel Gottes oder 
eine Werkstätte Satans, 1812) förekommer på andra ställen i verket (se 
sidhänvisningarna inom parentes i exemplet ovan), och där har kom-
menterats, är tröskeln här lägre för en hänvisning. 
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En central fråga som gäller kommentarens inre struktur är huruvida den 
uteslutande ska meddela upplysningar om textstället, eller om man kan 
komplettera med information som stöder den primära (ord)förklaringen. 
I utgåvan av Sockenskomakarna har vi beslutat oss för att i kommenta-
rerna förklara enbart sådant som kan kopplas till noggrant lokaliserade 
och tydligt avgränsade textställen samt att kommentarerna gäller verkets 
text och inte kommentarerna själva eller de citat som använts i dem. 

Exempel 4 

Text  Topias. Kuraasi kasvaa sinussa, kasvaa! / Kurage’ växer
  hos dej, de’ växer; [...]
Kommentar  fi. kuraasi ’mod’ (dialektalt, jfr sv. kurage).

Att lyfta fram det svenska ordet kurage kastar nytt ljus över Sockensko-
makarnas text, eftersom det normala finska ordet för mod är rohkeus 
och inte kuraasi. Däremot ges inga uppgifter om de franska och latinska 
ord som ligger bakom svenskans kurage, för de är mindre troliga källor 
och skulle snarare kommentera det svenska ordets etymologi än texten 
i Sockenskomakarna.
 Om det finns skäl att anta att ett citat som används i en kommentar 
innehåller något ord som inte är förståeligt för läsaren kan man ge ordet 
en så kort förklaring som möjligt, t.ex. inom hakparentes i citatet. 

Vi strävar efter att upplysningar av olika slag inte ska kombineras inom 
samma kommentar. Detta gör att kommentarerna inte blir för långa och 
att man kan samla ordförklaringarna i den digitala utgåvan på ett bättre 
sätt. Om ordförklaringen ändå hänför sig till en allusion kan man kom-
binera den med en litterär kommentar.

Exempel 5

Text Esko. Mutta minun rakkauteni on puhdas, vaan ei lihan  
  himo eikä silmäin pyyntö. 
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  Esko. Men min kärlek ä’ ren, o’ varken köttets lusta eller  
  ögats begärelse … 

Kommentar  2–3 varken – – begärelse Jfr 1 Joh. 2:16 »Ty allt det som är i  
  världen, köttets begärelse och ögonens begärelse, och hög- 
  färd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av  
  världen.»; ögats begärelse ’lustar som uppväcks genom sin- 
  nena’.

Avslutningsvis

Det är i sista hand de allmänna redaktionella principerna för hela ut-
gåvan som styr utformningen av kommentarerna. I Sockenskomakarna 
strävar vi efter att sammanjämka flera olika målsättningar. Publikatio-
nen måste naturligtvis uppfylla de krav som ställs på en vetenskaplig 
utgåva, men samtidigt ska den öppna sig för en bredare krets av litteratur-
intresserade läsare. Därav följer att den etablerade texten står i centrum 
och kommentaren får inte inkräkta alltför mycket på sidutrymmet. Den 
grafiska formgivningen ska vara läsarvänlig. 
 Kommentaren anpassar sig inte helt smärtfritt efter principerna. 
Viljan till kunskapsförmedling är inte alltid förenlig med det begrän-
sade utrymmet, vilket leder till att utrymmeskrävande hänvisningar till 
sekundärlitteratur måste utgå. Kopplingar texter emellan förklaras inte, 
utan det redaktionella ingripandet begränsas till att påvisa anknytningen  
(= Jfr). 
 Med hjälp av en förenhetligad terminologi och en konsekvent använd 
begreppsapparat kan kommentatorn visa att samband mellan texter ut-
gör olika slag av beröringspunkter med verkets litterära grogrund. De 
olika kvaliteterna och nyanserna i verket är textuella egenskaper som 
kommentatorn har till uppgift att identifiera och visa på, även om det är 
forskare och läsare som får uppleva glädjen att beskriva dem och tolka 
dem. 

Översättning: Anna Torvaldson
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Sakari Katajamäki, Heli Kautonen, Ossi Kokko

Digitala arbetsredskap för  
kommentering

Finska Litteratursällskapets enhet Edith producerar kritiska utgåvor 
av finsk litteratur, tryckta och digitala (Edith är en förkortning av 

Editiohankkeet, utgivningsprojekt). För att kunna skapa och förvalta 
dessa utgåvor behövs digitala arbetsredskap. Därför har Finska Littera-
tursällskapet utvecklat en s.k. editionsplattform, som samlar de olika 
redskap vi inom Edith använder för digital utgivning. Ett av dem är vårt 
kommentarverktyg, som gör det möjligt att införa kommentarer i ede-
rade verk. Den första digitala utgåva som har producerats med hjälp 
av editionsplattformen och kommentarverktyget är Aleksis Kivis Num-
misuutarit, som publiceras på internet 2011 (www.edith.fi).

Kommentarverktyget har utvecklats för att svara mot bl.a. följande be-
hov:

1) Innehållet i kommentarerna ska kunna återanvändas. Edith kommer 
att publicera kritiska utgåvor av flera olika författares verk. Kommen-
teringen av verken ger efterhand upphov till tusentals kommentarer, 
varav en del kan utnyttjas för flera verk. I synnerhet ordförklaringar och 
kommentarer rörande orter, platser och personer kan med fördel åter-
användas.

2) Kommentarerna ska kunna kategoriseras. När man författar och redi-
gerar kommentarer är det viktigt att kunna kategorisera dem enligt olika 
parametrar. Med hjälp av kommentarverktyget kan man t.ex. under ett 
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arbetsskede koncentrera sig enbart på kommentarer inom vissa katego-
rier.

3) Material för publicering ska kunna skiljas från arbetsanteckningar. 
Kommentarverktyget gör det lätt att hålla isär sådan information som 
ska publiceras och sådan som är avsedd endast för internt bruk. Det 
går nämligen att spara redaktionella anmärkningar och anteckningar i  
publiceringsfärdiga kommentarer utan att det interna materialet blir 
synligt för allmänheten.

4) Flera forskare ska kunna arbeta med samma verk samtidigt. Vårt webb-
baserade verktyg gör det möjligt för flera personer att infoga kommen-
tarer till samma verk samtidigt.

5) Versionshantering ska vara möjlig. För att behålla kontrollen över 
systemet är det viktigt att kunna gå tillbaka till tidigare steg i arbetspro-
cessen och att vid behov kunna återskapa äldre versioner av en kom-
mentar.

6) Skillnaderna mellan tryckta och digitala utgåvor ska gå att beakta. 
Kommentarerna i tryckta och digitala utgåvor skiljer sig delvis från var-
andra, och kommentarverktyget gör det lättare att hantera skillnaderna.
 
Kommentarverktyget har olika kategorier för kommentarer, närmast för 
att underlätta sökning och redigering. Kategorierna är: ordförklaring  
eller lingvistisk kommentar, litterär kommentar som innefattar olika slag 
av litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig information, kommen-
tar som förklarar ordspråk och talesätt, textkritisk kommentar – t.ex. 
upplysning om ett eventuellt sättningsfel i originalupplagan – samt real-
kommentar – här inbegrips upplysningar om personer respektive orter 
och platser av olika slag. De olika kategorierna är inte skarpt avgränsade 
från varandra, utan en och samma kommentar kan innehålla olika slags 
information och höra till flera av kategorierna. Eftersom det är möjligt 
att kommentera en företeelse som finns inom en annan, kan det hända 
att ett enskilt textställe utgör föremål för två eller flera kommentarer av 
olika omfattning.
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 Kommentarverktyget innehåller tre olika formulär. För kommen-
tarer som gäller personer respektive orter/platser finns det egna for-
mulär, medan kommentarer som hör till de övriga kategorierna har ett 
gemensamt formulär. Detta beror på att information om personer och 
platser/orter utgör data som måste föras in separat. Först därefter kan 
informationen länkas till rätt textställe genom kommentarformuläret. 
Kommentarer som inte rör personer eller geografiska namn skrivs alltså 
in direkt i formuläret. Det är möjligt att vi i framtiden vid behov skapar 
separata formulär för varje typ av kommentar.

Bilden visar hur kommentarverktyget är uppbyggt. Kommentaren ut-
görs av all den information som hör till en enskild kommentar, samt en 
länk till ett specifikt dokument i XML/TEI-format, d.v.s. det verk eller 
t.ex. brev som utges. Kommentarerna kan också vara fristående, utan 
att vara länkade till något verk. Vissa element kan kopplas till många 
olika kommentarer: ord i grundform samt information om orter och 
personer. Kommentaren kan också innehålla länkar till något som ligger 
utanför kommentarverktyget. Dessutom innehåller varje kommentar 
information som inte är avsedd för publicering, här markerad med vit 
bakgrund.
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Det verk som man önskar kommentera sparas i XML/TEI-format och 
öppnas i kommentarverktyget. Redaktören börjar det konkreta arbetet 
med att skapa en kommentar genom att markera den text som ska kom-
menteras. Kommentaren länkas därmed till ett ord eller till ett längre 
textparti i verket. Kommentarverktyget visar textstället, lemmat, mot 
en färgad bakgrund och inom XML-taggar. På så vis skiljer sig länken 
från t.ex. fotnoter i Word, där notsiffran inte visar hur långt det kom-
menterade stället är.
 Det markerade textstället visas automatiskt i kommentarformuläret 
som »valt textställe». Om detta är längre än två ord visas ett förkortat 
lemma (tee sitten joutua visas t.ex. som tee – – joutua). När det är fråga 
om en ordförklaring fyller kommentatorn i fälten »lemma», »förklaring», 
»grundform» och »grundformens betydelse». Lemmat kan också sökas 
fram bland redan existerande poster, men måste fyllas i om det saknas 
i listan. På så vis ger samma ord inte upphov till en ny post varje gång 
det förekommer. P.g.a. finskans många böjningsformer, ofta med flera 
led, behövs skilda fält för det textkritiska lemmat (som oftast står i böjd 
form i texten) och dess förklaring (i samma form som lemmat) samt 
den oböjda grundformen och dess betydelse, även den oböjd. Om ordet 
som kräver en förklaring är huoneeseeni, står ordförklaringen i samma 
form: talooni (till mitt hus). Grundformen för det kommenterade ordet 
är däremot huone, i detta fall med betydelsen talo (hus). Grundformen 
utgör länken mellan samma ords olika förekomster och innebörder.
 Fältet »kommentartext» används för all den information som i Jyrki 
Nummis exempel på en litterär kommentar (ex. 1, s. 135 f.) hör till punk-
terna 4–7, med andra ord genre, motiv, litteraturhistoriska upplysningar 
m.m. Ifall kommentartexten innehåller ett citat ur eller ett referat av en 
undertext skriver man in källan i ett separat fält. Vi planerar nämligen 
att med hjälp av ett bibliografiskt verktyg göra bibliografiska uppgifter 
för de verk som författaren anspelar på sökbara i en databas. Fältet kan 
också användas för länkar till texter som ligger utanför själva kommen-
tarverktyget.
 I fältet »intern kommentar» kan de olika redaktörerna komplettera 
eller kommentera varandras kommentarer, eller göra anteckningar för 
eget bruk. Funktionen är nyttig, både när kommenteringen pågår un-
der en längre tid, och vid genomgången inför publiceringen. De interna 
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kommentarerna, liksom fälten »valt textställe», »upphovsman» och »da-
tum» är endast för redaktionellt bruk.
 När en kommentar sparas, registreras uppgifter om vem som har 
författat och/eller redigerat kommentaren och när detta har skett. Redi-
geringsuppgifterna bildar ett slags loggbok som kan användas t.ex. ifall 
man på grund av tekniska problem behöver kontrollera i vilken ord-
ningsföljd vissa ändringar har gjorts.

I verktyget kan man välja mellan tre olika vyer. Kommentarvyn är den 
vy man använder för att lägga till kommentarer, och bara kommen-
tatorerna själva har tillgång till den. I publiceringsvyn syns enbart de 
kommentarer som är klara för publicering. Vyn fungerar samtidigt som 
förhandsgranskning av den digitala utgåvan, eftersom man ser både 
den etablerade texten och kommentarerna till den. En vy för ren text är  
under utveckling, där texten kan granskas utan kommentarer.
 I verktyget är det möjligt att söka bland kommentarerna på flera olika 
sätt. Sökresultaten presenteras i form av en tabell, där man också kan 
ta bort eller redigera kommentarer. Tabellformen underlättar arbetet 
framförallt när man behöver göra samma ändring i många kommentarer. 
Tabellsökningar kan göras i ett eller flera av de dokument som finns upp-
lagda på editionsplattformen, och även bland fristående kommentarer 
som ännu inte har länkats till något dokument.

Ediths editionsplattform är en webbapplikation gjord i programspråket 
Java, och användargränssnittet är webbaserat. Från plattformen kan data 
i olika format exporteras för publicering. Kommentarverktyget kom-
pletterar i sin tur de övriga program som vi använder i ederingen, d.v.s. 
kollationerings- och konkordansprogram samt de vanliga kontorspro-
grammen. Kommentarverktyget är kompatibelt med XML-editorn oXy-
gen och använder också Subversion, som är ett system för att hantera 
versioner.
 Verken som förses med kommentarer är XML/TEI-dokument. Doku-
menten kan modifieras under kommenteringen eftersom de är kompati-
bla med oXygen. Färdiga kommentarer i XML-format kan också impor-
teras som sådana, och det underlättar överförandet, t.ex. av kommentarer 
som redan har publicerats i tryckt form. XML-taggar kan användas inne 
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i kommentarverktygets olika fält, vilket gör det möjligt att strukturera 
informationen också inom fälten. Däremot sparas kommentarerna och 
deras metadata inte som XML-dokument inne i verktyget, men förhopp-
ningen är att de så småningom ska kunna exporteras i XML/TEI-format, 
så att de kan användas också utanför editionsplattformen.
 I arbetet med editionsplattformen och kommentarverktyget har vi 
tillsvidare fokuserat främst på funktionaliteten, och planeringen fortskri-
der på alla plan. Alla tredjepartsbibliotek som används i vår program-
vara består av licensfri öppen källkod. Finska Litteratursällskapet hoppas 
kunna dela med sig av sina erfarenheter och vidareutveckla programmen 
i samarbete med andra organisationer som arbetar med editioner. Till 
utseendet drar editionsplattformen exempelvis nytta av de lösningar som 
utvecklades för webbpublikationen Tekstuaalitieteiden sanasto (Textkri-
tisk ordlista, www.edith.fi/tekstuaalitieteidensanasto/). För den första 
fasen i utvecklandet av editionsplattformen (2009–2010) står Mysema 
Oy. SLS:s Topeliusutgåva är en av förebilderna och har bidragit med hjälp 
i utvecklingsarbetet. 

Översättning: Anna Torvaldson 
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Hilde Bøe

Tekniske og praktiske løsninger i 
eMunch.no

Prosjektet Edvard Munchs tekster resulterer i et digitalt arkiv hvor alt 
skriftlig materiale legges ut som transkripsjon og som digital faksi-

mile. Edvard Munch (1863–1944) testamenterte alle kunstverkene han 
eide og alt skriftlig materiale han hadde tatt vare på, til Oslo kommune. 
Derfor eier Munch-museet ikke bare en svært stor kunstsamling, men 
også et stort skriftlig materiale. Samlet regner man med at det finnes om 
lag 15 000 sider etter Munch, og av disse eier museet omtrent 90 prosent. 
Det er med andre ord en anselig del av Munch-materialet som er i det 
offentliges eie. Hittil har imidlertid ikke det betydd at materialet har vært 
særlig tilgjengelig for den interesserte allmennhet. Den begrenset tilgan-
gen har delvis hatt med diskresjon å gjøre: Materialet er fortsatt relativt 
nytt, og man har derfor hatt hensyn å ta i forhold til familie og andre 
omtalte. Den student eller forsker som har villet fordype seg i materialet 
har måttet komme til museet og arbeide der. På museet har man kunnet 
lese museets egne transkripsjoner og studere originalmateriale.
 Det skriftlige materialet består av mange typer: brev, brevutkast, 
litterære skisser i dagbøkene, skjønnlitterære utkast i novelle-, drama-  
eller prosadiktform, forretningsbrev, kontrakter, utkast til selvangivel-
ser og lister over kunstverk til utstillinger – alt sammen ispedd tegnin-
ger, drodling og kludring. I det digitale arkivet blir materialet fulgt av 
bibliografiske opplysninger og manuskriptbeskrivelser, samt av noter, 
kommentarer og koblinger mot Munchs billedkunst. Arkivet inneholder 
også skoleoppgaver tilpasset undervisning i norsk grunnskole og videre-
gående skole. Arkivet skal vedlikeholdes og suppleres av museets ansatte 
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når prosjektet er sluttført. Det skal fortrinnsvis være mulig å bygge det ut 
med nye funksjoner gitt senere økonomisk mulighet. For museet handler 
prosjektet om å tilgjengeliggjøre for publikum en stor del av samlingen 
som hittil har vært tilnærmet utilgjengelig, og å gjøre det på en måte som 
sikrer materialet vitenskapelig standard.
 Munchs skriftlige etterlatenskaper har i liten grad nådd publikum. 
Selv publiserte han lite, noen katalogtekster og noen reise- og leserbrev 
i aviser.� Et utvalg fra hans skriftlige materiale ble redigert og publisert 
av Poul Erik Tøjner i 2000.� Korrespondansen mellom Munch og ven-
nen Gustav Schiefler, tysk jurist, kunstsamler, mesen og kunstkritiker, 
er blitt utgitt i to bind (1987–1990). Deler av familiebrevene ble redigert 
og utgitt av Munchs søster Inger allerede i 1949. Boken inneholder et til 
dels nokså redigert utvalg brev. I Munch-forskningen har det vært en 
tendens til at man siterer hverandre heller enn å gå til originalene og 
finne nytt materiale. Noe av materialet har opp gjennom årene vært vist 
fram i utstillinger og er blitt trykket i utstillingskataloger, men samlet sett 
er lite blitt offentliggjort.
 Å gjøre hele materialet tilgjengelig for publikum, det være seg en 
forsker eller en beundrer av Munch, har i lang tid vært et ønske i mu-
seet. Hittil har det vært svært vanskelig å realisere både av økonomiske 
årsaker og fordi så mye av materialet ikke egner seg for publisering i 
bokformat. Munch skrev en form for prosadikt til mange av de samme 
motivene som han arbeidet med i kunstverkene sine. Prosadiktene fin-
nes i flere forskjellige versjoner, og det kan virke som om Munch ikke 
egentlig skrev for å lage en endelig versjon, men like mye for å bearbeide 
motivet videre parallelt med den billedkunstneriske bearbeidelsen. Mest 
kjent er nok Skrik, som finnes i et titall versjoner, både som tekst og 
som bilde. Hvilken versjon skulle vi i så fall velge? Og kunne vi la være 
å reprodusere kunstverkene? Det finnes også mange tilfeller av paral-
lelle versjoner ellers i det skriftlige materialet. Når Munch skrev brev 
laget han ofte flere utkast, og det finnes tilfeller hvor opptil atten utkast 
går foran det avsendte brevet. Det er ikke enkelt å avgjøre hvilke(t) av 
utkastene som skal trykkes når det avsendte brevet ikke finnes lenger og 
det genetiske forholdet mellom utkastene er infløkt. Tekstene framstår 
ofte som uferdige, og i den forstand at Munch sjelden offentliggjorde 
noe han hadde skrevet, er de jo også det. Det er en prosesskarakter i 
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Munchs skisse av seg selv. Liste over utgifter til trykking, kunstnermateriell og Oslo-reise. 
MM N 141 er tilgjengelig på http://www.emunch.no/
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mye av det skriftlige materialet som gjør det svært krevende å begrense 
materialet ved en bokutgivelse. Et utvalg vil gi det man hittil har fått, 
bare en smakebit. I dagens digitale virkelighet er tilgjengeliggjøring 
for offentligheten endelig innenfor rekkevidde. Det digitale formatet 
byr på helt andre muligheter for organisering og gjengivelse enn bok- 
formatet.

Faktorer som begrenser

Men selv i den digitale virkelighet er alle prosjekter omgitt av et sett 
forutsetninger, som er bestemmende og ofte begrensende for hvordan 
prosjektet kan gjennomføres. De valg museet allerede hadde tatt, angå-
ende programvare, metodikk, retningslinjer osv., og den kompetanse, 
som museet gjennom dette innehar, er styrende for prosjektets valg. End-
ringer i disse forutsetningene vil bety at mer tid og ressurser vil gå til 
opplæring og at tid og ressurser dermed ville være tapt for hovedsaken, 
det å få materialet ut på nettet. Vi har derfor forsøkt å bruke det som 
allerede finnes på huset. Omfanget av materialet og mulige oppgaver 
knyttet til materialet er stort og medfører at vi må velge, for vi kan ikke 
rekke over alt vi kunne tenke oss å gjøre, og vi har ikke tid til å gå dypt 
inn i det siden vi er begrenset av tid og økonomi. Følgelig blir ikke tek-
stene edert, men transkripsjonene er kvalitetssikret og standarden er 
vitenskapelig. Transkripsjonene er kollasjonert og korrekturlest i flere 
omganger. Brukerne våre kan stole på at det er sikre tekster de får tilgang 
til. Fordi målet for prosjektet er et arkiv over det skriftlige materialet, er 
det tekstene som har prioritet. Det går på bekostning av oppgaver som 
er vanlige i utgaveprosjekter, jamfør ovenfor om edering. Vi må også 
sørge for at nettstedet kan vedlikeholdes og oppdateres av de ansatte på 
museet. Når prosjektet er fullført forsvinner stillingene og kompetansen 
som finnes i dem fra museet. Vi forsøker å opprettholde og bygge videre 
på eksisterende kompetanse og programvare nettopp av hensyn til fram-
tiden, siden vi da enklere kan lage rutiner for vedlikehold og oppdatering 
som vil fungere for museets ansatte.
 Så har vi en heller banal ressurstyv: Munch-museet har gjennom 
flere tiår transkribert Munchs skriftlige etterlatenskaper. Først ved hjelp 
av skrivemaskin, etter hvert i tekstbehandlingsprogrammer. Transkrip-



���

Tekniske og praktiske løsninger i eMunch.no

sjonene har vært samlet som utskrifter og skrivemaskin-manuskripter 
i ringpermer på museets bibliotek. De tidlige retningslinjene for tran-
skripsjon er ikke dokumentert, men de har ut fra det man kan se når 
man sammenlikner med originalmanuskriptene, variert betydelig gjen-
nom årene. Dessuten er transkripsjonene ofte ikke fullstendige. Munchs 
egne strykninger er gjerne utelatt. Sensitive opplysninger det samme. 
Likeså har man tatt hensyn til redigeringer gjort av Munchs søster In-
ger i forbindelse med publiseringen av familiebrevene. Denne delen av 
materialet er i anledning prosjektet blitt overført til digitalformat ved 
hjelp av skanning, ocr-lesing� og deretter lagring som Word-filer. For å 
nå vitenskapelig standard har det vært og blir det gjort et stort arbeid 
bestående av korrekturrunder mot faksimile av original og transkripsjon 
av tidligere utelatt materiale.
 Også det materialet som ikke er blitt transkribert før nå, er lagret som 
Word-filer, og overføringen av transkripsjonene fra Word til xml har 
vært krevende. Vi har forsøkt å automatisere prosessen med makroer, 
men fordi det ikke er brukt en enhetlig mal er det blitt vanskelig å bruke 
«søk og erstatt»-rutiner (samlet i makroer), et verktøy som ellers hadde 
kunnet fungere bra. Nå må en god del markering istedenfor gjøres ma-
nuelt og på nytt direkte i xml-filene. Arbeidet med å standardisere mer-
kingen kan dermed like gjerne gjøres i xml som i Word siden det er til 
xml tekstene skal. Dette dobbeltarbeidet er frustrerende, og det framstår 
som ressurssløsing, hvilket det også er.
 Å unngå denne typen dobbeltarbeid er mulig gitt at man så tidlig 
som mulig i planleggingen av et prosjekt bestemmer seg for hvordan 
transkripsjon skal gjøres. Transkripsjon, korrekturlesing og koding er 
langsomt og krevende arbeid og jo mer effektivt man kan gjennomføre 
det, jo bedre for prosjektets økonomi og framdrift. Man bør først utføre 
en grundig dokumentanalyse hvor man undersøker materialet og be-
stemmer hvilke tekstlige trekk som skal markeres i transkripsjonene. Skal 
man arbeide i en tekstbehandler som Word bør man deretter, i tillegg 
til retningslinjer, lage en mal som skal brukes av de som transkriberer. 
Med mal mener jeg at man bruker forhåndsdefinerte stiler i tekstbehand-
leren istedenfor å legge på typografi etter hvert som man transkriberer 
siden det uvilkårlig vil føre til at samme fenomen er merket forskjellig 
i forskjellige transkripsjoner. Forhåndsdefinerte stiler gjør det mulig å 
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overføre transkripsjonen til xml effektivt og automatisert. Det kan nesten 
ikke understrekes nok hvor viktig det er at de som transkriberer faktisk 
følger malen til punkt og prikke, for ethvert avvik fra malen vil føre til en 
feil eller et avvik i kodingen, og dermed til komplikasjoner og merarbeid 
etterpå. For bare når malen er fulgt helt slavisk vil det være mulig med 
en effektiv og automatisert overføring til xml-formatet.
 Skal eller vil man ikke gå veien om en tekstbehandler, mener jeg at 
man skal satse på at de som skal transkribere også lærer seg å kode slik 
at begge prosesser kan gjøres parallelt. Det gir nok en bratt læringskurve 
for dem som hverken har kodet eller transkribert før, men lære oppga-
vene må de uansett gjøre, og opplæringen er ikke så (tid-)krevende at det 
ikke lønner seg likevel når man sammenlikner med all den tiden som går 
med til dobbeltarbeid når Word-transkripsjonene ikke kan overføres til 
xml på automatisert vis.
 For oss var dessverre ingen av delene mulig siden den digitaliserte 
delen av materialet allerede forelå i Word-format, transkribert etter vari-
erende retningslinjer og med varierende markering. Vi er et lite prosjekt 
og finansieringsperioden er kort, så vi har mye annet vi gjerne skulle 
brukt ressurser på enn dette dobbeltarbeidet, men vår erfaring er at uan-
sett hvordan vi går fram, ender vi med å måtte gjøre mye manuelt og 
på nytt. Det bærer unektelig preg av det Kim Björklund i sitt og Petra 
Söderlunds foredrag kalte «utilstrekkelig planlegging». Tilstanden til de 
allerede transkriberte tekstene, som dels allerede fantes i digitalformat og 
dels skulle skannes og ocr-leses, var mer kompleks enn man tok høyde 
for i planleggingsfasen.
 Så hvordan forholder man seg til forutsetninger? Å lykkes med pro-
sjektet er jo også – så sant rammene ikke er helt urealistiske – å holde seg 
innenfor grensene som spesielt tid og økonomi setter, med andre ord: 
Å fullføre gitt de forutsetningene man har. Vi har satset på å følge in-
ternasjonale standarder (TEI P5-xml, XHTML, XInclude, XSLT, XPath,  
XQuery, JavaScript, CSS), velge fri programvare og åpen kildekode  
(Image Markup Tool, Apache Tomcat, Apache Cocoon og eXist-db) der 
vi kan samt velge løsninger som andre alt har lykkes med. Vi har ikke 
som mål å finne opp kruttet på nytt. Vi skal bygge et velfungerende digi-
talt arkiv med tekster av så god kvalitet som mulig innenfor de rammene 
prosjektet har fått.
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Byggeklosser

De tekniske byggeklossene vi bruker i arbeidet med arkivet, er valgt dels 
fordi de var i bruk ved museet og dels fordi de kompletterer hverandre 
og kan brukes som deler i en arbeidskjede: FileMaker-databaser, Image 
Markup Tool, Oxygen XML Editor samt Apache Cocoon med eXist-db 
(Open Source Native XML Database) integrert og kjørt med Apache 
Tomcat. Jeg kommer nå til å gå litt nærmere inn på hvert enkelt verktøy, 
noen viktige aspekter ved dem og arbeidsgangen i dem.
 Munch-museet har i en årrekke brukt Filemaker-databaser til å or-
ganisere og ta vare på informasjon om alle de objektene samlingen be-
står av. Medarbeiderne på museet kan bruke disse, og det er dermed 
fornuftig at vi legger opp til at dette forblir arbeidsverktøyet også etter at 
det digitale arkivet blir publisert på internett, siden arkivet skal oppda-
teres. Derfor må vi sette opp et system som gjør det mulig å hente ut av 
databasene den informasjonen vi skal bruke i arkivet. I Filemaker kan 
man eksportere innholdet i databasene til mange typer formater, blant 
annet xml. Vi har utviklet xslt-stilark som lar oss eksportere til TEI P5-
xml. Eksporten er i praksis en automatisert kodeprosess. Det er viktig 
at eksportprosessen fra Filemaker-databasen til nettstedsapplikasjonen 
blir så automatisk som mulig, slik at den ansatte som skal vedlikeholde 
arkivet ikke trenger mye kompetanse innen xml, nettpublisering og så 
videre for å gjøre vedlikeholdsarbeidet.
 Image Markup Tool (IMT) er laget ved universitetet i Victoria,  
Canada, under ledelse av utvikleren Martin Holmes. IMT er gratispro-
gramvare og har åpen kildekode. IMT er et verktøy for å koble annota-
sjoner mot digitale bilder ved hjelp av TEI P5-xml-koding. Med annota-
sjoner menes i IMT det man ønsker å knytte til bildet, være seg om det er 
filologiske noter, kommentarer eller transkribert tekst fra det avbildede 
objektet. Man arbeider i to vinduer, ett hvor man har det digitale bildet 
og ett hvor man lager annotasjoner. Når man er ferdig med et bilde, 
lagrer man arbeidet i form av en xml-fil. Filen inneholder metadata om 
seg selv, data om bildet som er annotert, samt annotasjonene selv og 
metadata om dem. Annotasjonene kan kategoriseres og man kan angi 
hvorvidt kategoriene inneholder transkribert tekst eller ikke. Når man 
vil legge til en ny annotasjon, velger man først kategori, klikker så på 
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Egenhendig påskrift 1932: «gjennemgåes efter min død af forståelsesfulde frisinnede men-
nesker» erstatter opprinnelig «Skal brændes». Innholdet kretser rundt barndomsmin-
ner, død og kjærlighet, fortalt i første- og tredjeperson. MM T 2893 er tilgjengelig på 
http://www.emunch.no/
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knappen for ny annotasjon og får deretter opp en stiplet ramme som kan 
flyttes til ønsket sted på bildet og hvis størrelse kan tilpasses det som skal 
markeres. Deretter legger man inn det man vil ha i annotasjonen, lagrer 
og fortsetter arbeidet.�

 Vi arbeider slik at vi først markerer områdene på bildet som innehol-
der tekst, før vi fyller inn tekst fra transkripsjonen i annotasjonen som 
er knyttet til det enkelte området. Deretter lagrer vi filen i IMT og går 
over til Oxygen og gjør ferdig detaljene i kodearbeidet der. Vi skifter pro-
gram fordi Oxygen er en mer effektiv xml-behandler enn IMT, som på 
det feltet enda mangler litt. En stor fordel med IMT er at det bruker TEI 
P5-xml. Programmet skaper en tett sammenheng mellom tekst og bilde. 
Med et tastetrykk kan man lage en nettvisning av bildet man koder. Vår 
foreløpige visning var bygget på IMTs visning, og den nåværende visnin-
gen i nettstedet er inspirert av IMTs nettvisning.
 Vi har tatt utgangspunkt i stilark og skript fra IMT og videreutviklet 
disse. I vår visning ser man den transkriberte teksten parallelt med bildet 
og man kan bla gjennom sidene i objektet. Siden vi har eget stilark for 
vår visning bruker vi Oxygen og ikke IMT for å lage visningene. Martin 
Holmes har vært imøtekommende og har ved flere anledninger lagt til 
tastaturkommandoer og tilpasset programmet etter henvendelser fra oss 
og andre brukere.
 Oxygen XML Editor er en kommersiell xml-programvare, men det 
finnes rimelige lisenser for akademiske brukere, og utviklingsmiljøet er 
svært interessert i det akademiske markedet. Det kommer blant annet 
til uttrykk i deres deltakelse på konferanser i det internasjonale miljøet 
for digital humaniora og i diskusjoner på TEIs epost-liste. Oxygen har 
innebygd støtte for mange forskjellige xml-standarder, blant annet TEI. 
I tillegg til xml er programmet også laget for å arbeide med de øvrige 
xml-teknologiene: XSLT, XSL-FO, XPath, XQuery med flere. Program-
met inneholder ferdiglagde stilark og andre ressurser, blant annet for 
TEI-kodede tekster. Siden Oxygen forholder seg til de internasjonale 
standardene er man også sikret at de filene man lager her, blir valide i 
henhold til standarden.
 Vi bruker Oxygen til å kode ferdig filer som er påbegynt i IMT, til å 
kode annet tekstmateriale, transformere xml-filene til interne korrektur-
visninger i xhtml-format samt transformere eksport-filene fra Filemaker 
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til TEI-kodete xml-filer. – Fra Oxygen kan man også jobbe i materiale 
som er lagret i xml-databasen eXist.
 eXist er en xml-database hvor både database og kildekode er fritt 
tilgjengelige. Databasen er utviklet ved hjelp av xml-teknologi og lagrer 
xml-data i henhold til datamodellen for xml. Ved hjelp av spørrespråket 
XQuery tilbyr eXist effektiv indekseringsbasert filbehandling. I et mer 
hverdagslig språk kan man si at man kan søke i, hente ut og presentere 
innholdet i basen svært effektivt med XQuery. Å legge til nytt materiale 
i en xml-database høres kanskje vanskelig ut, men det er det ikke. Det 
kan gjøres via et nettleservindu på tilsvarende måte som man laster opp 
bilder på nettet eller legger til et vedlegg i en epost.
 eXist støtter en rekke nett-teknologiske standarder (XQuery, XPath, 
XSLT, HTTP-grensesnittsteknologi), og den er derfor et godt utgangs-
punkt for å lage nettpublikasjoner. XQuery-søkene man foretar kan også 
danne grunnlaget for det som skal publiseres på internett, og eXist har 
nå også sitt eget innebygde nettstedsverktøy. eXist kan også integreres 
med nettstedsverktøyet Cocoon – standard-eXist leveres sågar fortsatt 
med Cocoon innebygd.

Nettstedsverktøy

Valget av byggeklosser for det digitale arkivet er nå avgjort. Alternativene 
våre var Plone CMS og Apache Cocoon. I begge tilfeller ønsket vi å bruke 
xml-databasen eXist og dens innebygde søke- og indekseringsmulighe-
ter. Plone er et «content management system», det vil si et system for 
å organisere og håndtere innhold. Slike systemer brukes på nettet og i 
intranett. De har gjerne enkle grensesnitt som ikke krever høy teknisk 
kompetanse av den som oppdaterer og legger til materiale. Den som har 
erfaring med blogging vil se at grensesnittet likner blogg-redigeringsvin-
duer. Man trenger ikke teknisk kompetanse utover den man får fra daglig 
bruk av arbeids-pc. Systemer for innholdshåndtering egner seg derfor 
godt for videre arbeid med oppdatering og supplering av et arkiv som 
vårt. Det er et tungt argument for Plone. Plone er imidlertid ikke laget 
for nettsteder som er xml-baserte, og det er per dags dato for vanskelig 
å integrere eller arbeide mot eksterne komponenter (som eXist), som 
kan behandle xml. Vi har derfor valgt vekk Plone til fordel for Cocoon, 
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som kommer med eXist integrert og blir kjørt ved hjelp av nettjeneren 
Apache Tomcat.
 Cocoon er laget for dynamisk publisering av xml-innhold. Det er 
et nettstedsverktøy som kan danne rammeverket om ressursene man 
ønsker å publisere. Med Cocoon-løsningen vil Munch-museet sannsyn-
ligvis trenge noe teknisk assistanse hvis man ønsker å utvide nettstedet. 
I Cocoon bygger man opp nettapplikasjonen som et sett komponenter 
hvor man enkelt kan holde viktige oppgaver fra hverandre. I programme-
ringskretser kalles denne tilnærmingsmetoden for «pipeline». På norsk 
er det nok mer forklarende å assosiere dette med samlebånd («löpande 
band» på svensk) enn rørledning, fordi poenget er å dele opp oppgaver 
i mindre biter som utføres separat og er koblet sammen omtrent på den 
måten man ser for seg at samlebåndsproduksjon foregår. Hver oppgave 
kan ses på som et separat samlebånd og hele applikasjonen er da fabrik-
ken hvor de forskjellige delene til nettpublikasjonen produseres.

Tekstkoding

Jeg skal nå gå nærmere inn på tekstkoding, både generelt, i form av TEI 
P5 og lokalt hos oss. Koder er reserverte tegn eller tegnstrenger som 
«sier noe» om hvordan andre tegnstrenger skal behandles. Å kode en 
tekst betyr å markere trekk som ikke kan representeres direkte, altså å 
legge til metainformasjon om utvalgte innholdsstrukturer i teksten, for 
eksempel kapitler, overskrifter og avsnitt eller resultatet av en metrisk 
analyse av teksten. Det er tekstens struktur som skal kodes, ikke dens 
typografiske detaljer: Å kode betyr dermed å ta vare på opplysningen 
om at et tekstelement er en overskrift, og ikke at det er trykket som «fet, 
20 punkts tekst».
 Hensikten med xml-koding, og med all xml-teknologi, er dels å sikre 
at tekstene skal forbli tilgjengelige i framtiden og at tekstene forblir uav-
hengige av de til enhver tid rådende standarder for maskinvare, opera-
tivsystemer og annen programvare. Standardisert koding forenkler altså 
datamaskinell behandling av tekstene og gir dem lenger liv uavhengig av 
programvare. I tillegg sikrer tekstkodingen at teksten kan brukes i ulike 
media (utskrift, trykk, nettlesere, e-bøker, mobiltelefon med flere), den 
gir gode søkemuligheter og mulighet for å tilrettelegge teksten for ulike 
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brukergrupper og for ulike behov. Johnny Kondrup går i sitt bidrag inn 
på spørsmålet om levetiden for en digital utgave. Han har selvfølgelig rett 
i at det er et spørsmål av kritisk betydning for et utgaveprosjekt, men jeg 
er optimist på digitalutgavenes vegne. Jeg mener at vi foreløpig ikke tar 
det nye mediet nok på alvor og at vi ikke er blitt familiære nok med dette 
mediet. Vi trenger både en ny type kompetanse – tenk bare på hvordan 
journalistyrket endret seg da radio- og tv-mediene ble introdusert – og 
vi behøver å utforske og utvikle hva den digitale utgaven skal være. Når 
kompetanse og konvensjoner kommer på plass, tror jeg at vi ikke lenger 
vil se på dette problemet som akutt, men at vi også kommer til å ha in-
frastruktur som sikrer digitalutgavene for framtiden.
 TEI P5 er den gjeldende versjonen av xml-standarden for digital 
tekstrepresentasjon. Den utvikles og vedlikeholdes av Text Encoding Ini-
tiative Consortium. TEI-standarden dekker mange fagområder, spesielt 
innenfor humaniora, og den er stadig under revisjon, videreutvikling og 
utvidelse. Standarden har et bredt spekter av koder som gjør det mulig 
å merke tekstene presist og konsistent. Det er viktig for gjenfinning og 
organisering. Standarden er også svært fleksibel, og man kan lage nye 
eller endre eksisterende koder hvis man trenger det. Man velger selv 
hvor overfladisk eller detaljert man ønsker å kode tekstene, og det er 
uproblematisk å legge til eller ignorere koding senere. Det er også mu-
lig å kode detaljert for enkeltdeler av innholdet i tekstene, mens andre 
deler behandles mer overfladisk. Man kan også kode tekst utenfor selve 
tekstfilen, såkalt «stand off encoding», hvor kodingen knyttes til filen 
ved hjelp av lenking. Et stort internasjonalt fagmiljø arbeider med TEI-
koding og med utvikling av stilark og programvare for videre bruk av de 
kodede filene. Dette er et generøst miljø som gjerne deler erfaringer og 
gir en hjelpende hånd til andre fagfolk.
 Når det gjelder koderetningslinjer i prosjektet Edvard Munchs tekster 
har vi lagt oss tett opptil TEI P5 og unngår avvik fra standarden hvis vi 
kan. Før kodingen ble satt i gang bygde vi opp en kodebok som defi-
nerte hvilke koder som skal brukes og hva de skal brukes til. Dette ble 
gjort etter en gjennomgang av et representativt utvalg av det skriftlige 
materialet slik at vi dekket de fleste tekstelementer. Det er kommet til 
noe nytt etter hvert, og det er neppe til å unngå siden et håndskrifts-
materiale alltid er heterogent. Det gjelder imidlertid detaljer – de større 
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tekstelementene er det mulig å fange opp ved en innledende dokument- 
analyse.
 Ved prosjektet legger vi spesiell vekt på å kode endringer (tilføyelser, 
strykninger og liknende); det grafiske oppsettet på sida; datoer, navn på 
personer, institusjoner og steder, kommenterte tekststeder, samt inn-
holdsrelaterte emneord. På den måten sørger vi for at vi både kan lage 
dokument-nære visninger og gi gode søkemuligheter. Vi ønsker å gjøre 
søkeverktøyet funksjonelt og satser på strukturerte søk i xml-filen pluss 
fritekstsøk, hvor vi ønsker å tilrettelegge for treff på tross av Munchs va-
rierte ortografi. God og konsistent koding er også grunnlaget for å kunne 
utnytte dynamisk xml-publisering i og med at XQuery-søkene kommer 
til å danne utgangspunkt for genereringen av sidene i nettarkivet vårt.
 Vi rekonstruerer det skriftlige dokumentet via en samlefil hvor vi 
bruker XInclude-koding for å legge sidene i riktig rekkefølge. Vi koder 
bare inn de strukturkodene vi trenger for å få valid koding, og vi legger 
ikke inn lenking mellom eventuelle delte elementer. Det vil dermed ikke 
være mulig å analysere hvordan det skriftlige dokumentet som helhet, er 
bygd opp via kodingen. Samtidig vil det på grunn av samlefilsløsningen 
være enkelt å bygge opp alternative rekkefølger for det skriftlige doku-
mentet. Med flere samlefiler kan vi dokumentere alternative rekkefølger 
uten for eksempel å operere med flere sett originalfiler, noe som ville 
skape stor risiko for forskjeller mellom filsettene når de oppdateres. I en 
del tilfeller kommer tekstrekkefølgen i samlefilene våre til å bli en annen 
enn i originaldokumentene siden Munch hadde en tendens til å skrive 
hulter til bulter og til å oppbevare papirene sine nokså skjødesløst. Med 
to samlefiler dokumenterer vi begge rekkefølgene. I Munchs skissebøker 
har det ligget innstikk som senere er fjernet og det forekommer også at 
blad er revet ut. Med samlefiler kan vi på en enkel måte gjengi dette og 
gi interesserte et innblikk i hvordan skissebøkene tidligere har sett ut.

Registre og kommentarer

I tillegg til de kodede transkripsjonene og de digitale faksimilene, skal vi 
forsyne arkivet med sekundæropplysninger. Disse lagres hovedsakelig i 
et sett Filemaker-databaser. I basene har vi et solid grunnlag for å koble 
sammen informasjon og museumsobjekter. Vi har en museumsobjektre-
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gistrant med underregistrant, hvor alle skriftlige dokument er registrert; 
et personregister, institusjonsregister, stedsregister, hendelsesregister; en 
verksdatabase, hvor alle Munchs kunstverk som er relevante for tekstene, 
er registrert; og til slutt en kommentardatabase.
 I registranten finnes altså alle skriftlige dokument. Her noteres signa-
tur, eierinstitusjon og opplysninger om objektets mål, omfang, papirtype 
og så videre (med andre ord en manuskriptbeskrivelse). I tillegg lagrer 
vi blant annet opplysninger om objekttype,� språk, mottaker (for brev og 
brevutkast), og om under-/delobjekters avvikende egenskaper (for ek-
sempel papir, objekttype). Vi registrerer også semantiske sammenhenger 
mellom objektene. Det finnes mange versjoner av en del av museums-
objektene. I andre tilfeller er et sammenhengende skriftlig dokument 
blitt delt over flere inventarnumre, på grunn av Munchs løsbladsystem. 
Det forekommer også at blad kan være revet ut av skissebøkene, eller 
innstikk kan være fjernet fra sin opprinnelige plassering. Plasseringen 
kan avdekkes ved å studere detaljer ved de fysiske dokumentene (for 
eksempel rustmerker etter binders, rivekanter og liknende).
 Personregisteret inneholder alle personer som er brevmottakere eller 
blir omtalt av Munch samt personer som er blitt portrettert. Opplys-
ninger inkluderer kallenavn, institusjonstilknytning, nasjonalitet, yrke 
og så videre. Vi lagrer opplysninger i den grad vi klarer å finne fram til 
dem. Siden ikke alle personer er identifiserbare har vi opprettet «uiden-
tifisert person», «uidentifisert mann» og «uidentifisert kvinne» hvor vi 
registrerer uidentifiserte personer. Alle brev en person er mottaker av 
kobles til personens post i personregisteret. Personen kobles også mot 
de institusjoner vedkommende har vært knyttet til.
 Institusjonsregisteret likner i all hovedsak på personregisteret. Per-
soner som er tilknyttet institusjonen som medlem, ansatt, eier eller lik-
nende registreres. Alle brev institusjonen er mottaker av kobles til regis-
teret.
 Stedsregisteret er en fortegnelse over alle steder som er nevnt i  
Munchs skriftlige materiale. Vi skiller mellom kategoriene eiendoms-
navn, gateadresse, bydel, sted (by), nasjonal region, land, internasjonal 
region. Vi oppgir alltid enten land eller internasjonal region i tillegg til 
stedets navn og kategori, men forsøker ikke å oppspore samtlige detaljer 
for alle innførsler.
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 I hendelsesregisteret registrerer vi viktige begivenheter i Munchs liv 
og knytter disse til dokumenter, kunstverk, personer, institusjoner og 
steder. Vi planlegger å presentere denne informasjonen visuelt ved hjelp 
av et kart kombinert med en tidslinje.
 Kunstverk av Munch som blir referert til i det skriftlige materialet er 
samlet i en verksdatabase. I basen knyttes kunstverkene til dokumenter, 
som finnes i registranten, og som de står i forbindelse med, og til portret-
terte personer i personregisteret.
 Kommentarer til tekststeder blir også lagret i en database. Den enkel-
te kommentars ID-verdi blir kodet inn som referanse til lemma i teksten. 
I databasen knytter vi også sammen kommentarer som står i forbindelse 
med hverandre. På denne måten kan vi lage klynger av kommentarer 
rundt samme tematikk.

Mulighetene med xslt-transformasjoner

Det er mulig å eksportere innholdet i Filemaker-databasene til xml. File-
maker har egne enkle xml-formater, men i og med at man i eksportpro-
sessen kan angi hvilket xslt-stilark som skal brukes, kan man eksportere 
til det xml-formatet man selv ønsker. For oss er det selvfølgelig TEI P5. 
Ordet stilark gir i dette tilfellet feilaktige assosiasjoner, siden stilarket i 
liten grad angir hvordan baseinnholdet skal se ut. Det gjør derimot et 
css-stilark som blir knyttet til innholdet senere i prosessen. Xslt-stilarket 
transformerer derimot Filemakers xml-format og dataene i basen til en 
TEI P5-kodet fil. Det koder og omformer altså innholdet.
 Et eksempel: For å navngi filer, bilder og lage unike id-referanser 
i databasene har vi tatt utgangspunkt i museets inventarnumre. Tran-
skripsjoner og faksimiler skal kobles sammen, men har av forskjellige 
grunner fått ulike navn som kan være med eller uten mellomrom. Fel-
lesnevneren er at alle inneholder inventarnumret i en eller annen form. 
I xslt-transformasjonen omformes id-referansen i registranten til inven-
tarnummeret og til filnavnet slik at det både kan genereres overskrifter 
i overensstemmelse med museets standard for inventarnumre, lenker til 
dokumentene osv.
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Avslutning

Første versjon av det digitale Munch-arkivet ble lansert 20. januar 2011. 
Vi har fått på plass selve det digitale «byggverket», altså nettstedet og 
flere av de planlagte funksjonene. Vi har nå ferdigstilt og lagt ut rundt 
2500 av totalt omtrent 5250 objekter. I tillegg har vi omlag 800 objekter 
under arbeid. Det arbeides fortsatt (pr 20.04 2011) med å kode og korrek-
turlese materiale, og vi regner med at det nå gjenstår cirka et års arbeid 
for å få kodet, korrekturlest og lagt ut alt det skriftlige materialet. Å få 
satt av nok midler til dette har nå høyeste prioritet. Det arbeides fortsatt 
med funksjonalitet i nettstedet, bla. har det tatt lenger tid enn håpet å 
få i stand avansert søk. Vi har heller ikke rukket å bearbeide innholdet 
i hendelsesregisteret nok til at vi har kunnet lage den kart- og tidslinje-
løsningen som vi planla. Dette forsøker vi å få til og vi håper at vi kan 
lansere et tidskart med i alle fall noe av innholdet i løpet av 2011. Museet 
har satt av ressurser til teknisk oppdatering og utvikling av det digitale 
arkivet, så det vil fortsatt bli bearbeidet. Nytt materiale, bearbeiding av 
det eksisterende kommentarmaterialet og nye funksjoner kan legges til i 
årene som kommer i takt med de ressursene museet kan bruke på arki-
vet. For at museets satsning på digitalisering av det skriftlige materialet 
etter Munch skal lykkes og http://www.emunch.no skal forbli et levende 
arkiv, som alle interesserte kan bruke, må museet fortsette å bruke res-
surser på å oppdatere og utvide arkivet.
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Noter
  1 Munch-museet har en oversikt på sine hjemmesider, se «Bibliografi over Munchs 

egne tekster», http://munch.museum.no/content.aspx?id=48&mid=22. Faksimiler 
av de utgitte tekstene er tilgjengelige på http://www.emunch.no – velg kategorien 
Utgitte tekster i den fiolette menyen.

  2 Tøjners bok er ikke en edisjonsfilologisk utgave, men en bok ment for et Munch-
interessert publikum. De publiserte tekstene er redigert.

  3  Optical Character Recognition er elektronisk gjenkjennelse og lesing av tekst på 
innskannede bilder.

  4 Foredraget og dets illustrasjoner er tilgjengelig på http://www.emunch.no
  5 Vi har definert et antall objekttyper som vi ordner museumsobjektene etter: bil-

delister, blandet (hvor delobjekter har forskjellige objekttyper), brev, brevutkast, 
notater, skissebøker (hvor delobjekter har egne objekttyper), utgitte tekster og 
varia.
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Se også «Bibliografi over Munchs egne tekster» på Munch-museets hjemmesider 
http://www.munch.museum.no/content.aspx?id=48&mid=22
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Tekniske ressurser på internett

Programvare

Apache Cocoon: http://cocoon.apache.org/ 
Apache Lucene text search engine library: http://lucene.apache.org/java/docs/index.

html
eXist-db Open Source Native XML: http://exist.sourceforge.net/ 
FileMaker Pro database: http://www.filemaker.com/ 
Image Markup Tool project: http://tapor.uvic.ca/~mholmes/image_markup/index.

php
<oXygen/> XML Editor and XSLT Debugger: http://www.oxygenxml.com/ 

Standarder
Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification: http://www.w3.org/

TR/CSS2/ 
CIDOC Conceptual Reference Model (CRM): http://cidoc.ics.forth.gr/ 
ISO 639-2. Codes for the representation of names of languages. Part 2:
 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
Unicode: http://www.unicode.org/ 
Web Content Accessibility Guidelines 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 
XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 (Second Edition): 
 http://www.w3.org/TR/xinclude/ 
XML Path Language (XPath) 2.0: http://www.w3.org/TR/xpath20/ 
XQuery 1.0: An XML Query Language: http://www.w3.org/TR/xquery/ 
XSL Transformations (XSLT) Version 2.0: http://www.w3.org/TR/xslt20/ 

Xml-teknisk referanselitteratur

W3schools.com’s Tutorials: http://www.w3schools.com/ 
xsl-list@lists.mulberrytech.com: http://lists.mulberrytech.com/xsl-list/ 
Google Books (http://books.google.com/) har digitalisert og dermed gjort søkbar en 

god del referanselitteratur. Lag ditt eget bibliotek med xml-tekniske referanseverk 
som du kan slå opp i. Søk for eksempel på xml, xslt osv. og lagre de bøkene du 
finner. Blant mange andre finner man Jeni Tennisons Beginning XSLT 2.0 (http://
books.google.com/books?id=kcqaqDGpj1MC&printsec=frontcover&hl=no#v=
onepage&q=&f=false). Pga. copyright-spørsmål er ikke hele boken digitalisert, 
men det forhindrer ikke at den er til god hjelp.
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Textkodning och tekniska  
arbetsmetoder inom  
Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) är en historisk-kritisk utgåva som 
utges elektroniskt och görs fritt tillgänglig på webben, men ett om-

fattande urval utkommer också i tryck. I den digitala utgåvan ZTe ingår 
bl.a. manuskripttranskriptioner, visning av fullständiga varianter, och 
faksimil av grundtexter och manuskript (se även Kim Björklunds pre-
sentation av utgåvan i denna volym). Denna artikel är främst avsedd som 
en kortfattad introduktion för dem som inte har tidigare erfarenhet av 
digitalisering och uppmärkning.

Digitalisering och kollationering

Digitaliseringen av tryckta originaltexter inleds med att verken skan-
nas. Detta resulterar i elektroniska faksimil av sidor eller uppslag. Men 
eftersom det i datatekniskt hänseende är fråga om bildfiler så kan texten 
inte utformas på annat sätt än i originalet, och den är inte heller  
maskinellt sökbar. Därför måste texten avläsas med texttolknings-
program, som också går under benämningen OCR-program (»Optical 
Character Recognition»).
 Inom Zacharias Topelius Skrifter sköts OCR-bearbetningen – och till 
stor del också själva skanningen – av en utomstående leverantör. Denne 
använder sig av omfattande ordlistor för att förbättra resultatet av den 
maskinella texttolkningen, och felen är mycket få och små. Tolkningen 
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har visat sig fungera bra också ifråga om texter som är satta med fraktur-
stil. I samband med OCR-bearbetningen förses de digitala texterna med 
en grundläggande XML-kodning, som registrerar t.ex. styckeindelning, 
sidnumrering och kursiveringar.
 Också en stor del av handskrifterna skannas. Detta för att elektro-
niska faksimil skall kunna inkluderas i vår digitala utgåva. Men texten 
måste vanligen etableras manuellt, eftersom OCR-programmen inte kan 
avläsa (olika) handstilar på ett tillfredsställande sätt. Texten kan skrivas 
in direkt i en XML-redigerare, och samtidigt kan manuskriptbeskrivan-
de kodning införas. Arbetet underlättas av s.k. startfiler, som innehåller 
kodning (främst före själva textens begynnelse) som är gemensam för 
handskrifter av ett visst slag, t.ex. brev.
 Ifall ett handskriftsmaterial föreligger i en tidigare utgåva så kan 
denna utnyttjas för att underlätta det praktiska arbetet, även om den 
saknar textkritisk relevans. Inom ZTS har vi t.ex. digitaliserat Topelius 
dagboksanteckningar med hjälp av en tidigare utgåva (1918–1924). Den 
tryckta texten skannas och OCR-behandlas. Därefter återställs manus-
kriptets text genom att den tidigare utgåvans normaliseringar och mo-
derniseringar avlägsnas, och texttolkningsfel korrigeras. Samtidigt införs 
manuskriptbeskrivande kodning.
 Kollationeringen av utskrivna handskrifter sker i en XML-redigera-
re, och i samband med den granskas också den manuskriptbeskrivande 
kodningen. Filerna med tryckta texter kollationeras två gånger, av olika 
personer och mot var sitt exemplar av grundtexten. Tack vare ett »skräd-
darsytt» XML-filter kan vi kollationera texterna i en ordbehandlare 
(OpenOffice.org). Filtret, som har konstruerats utgående från vår pro-
jektspecifika kodningspraxis, »översätter» den automatiskt genererade 
kodningen till mallar i OpenOffice.org. Efter att texterna kollationerats 
två gånger konverteras de tillbaka till XML-filer.
 OCR-behandlade texter (»råtexter») är aldrig felfria. Inom ZTS har 
de digitaliserade texterna vanligen innehållit ett eller två fel per sida. 
Medan skrivfelen i manuellt utskrivna texter är rätt så slumpmässiga, så 
är texttolkningsfelen (oftast) visuellt sett förrädiskt små:
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toma → torna
detta → delta
undrade → lindrade
med → mod
försigtig → försiktig
för → for

Som det sista exemplet antyder så förvanskas de skandinaviska tecknen 
ofta, i synnerhet om trycket är svagt i originalet. Vid sidan av svagt tryck 
bidrar naturligt nog också säregna typsnitt till att det förekommer text-
tolkningsfel. De ordlistor som OCR-programmen använder kan i vissa 
fall ge upphov till att ord återges med moderniserad stavning (jfr exem-
plet försigtig → försiktig ovan).
 Kollationeringen innebär samtidigt att också originaltexten granskas. 
Tryck- och sättningsfel samt »suspekta» textställen förtecknas. Dessutom 
granskas den automatiskt genererade kodningen (av t.ex. sidnummer), 
och den kompletteras vid behov genom applicering av mallar. I viss ut-
sträckning har vi använt oss av en stavningskontroll för 1800-talssvenska 
– ett någorlunda välfungerande »varningssystem». Den vanliga svenska 
stavningskontrollen i OpenOffice.org har modifierats dels med en Tope-
lius-ordlista, dels med ett nystavningsfilter. Ordlistan kompletterar stav-
ningskontrollen med över 20 000 ord som härstammar från Topelius 
texter, medan mitt nystavningsfilter förbjuder 10 000 »moderna» ord 
som ingår i den svenska stavningskontrollen.

Textkodning (uppmärkning)

Den grundläggande textkodningen, som kan genereras automatiskt, styr 
visningen av texten (styckeindelning, grafiska markeringar o.s.v.). Där-
till kan texter förses med en semantisk kodning, som t.ex. kan markera 
textställen där det förekommer namn på personer. Uppmärkningen be-
står av s.k. element eller taggar. En omnämnd person kan t.ex. kodas på 
följande sätt:

<i>Zacharias Topelius</i>
<persName>Zacharias Topelius</persName>
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De mest kända kodspråken är det relativt enkla HTML och det mer 
avancerade XML. Det första exemplet utgör HTML-kodning: elementet 
anger att textstället ifråga skall visas som kursiverat (bokstaven i står 
alltså för »italics»). XML-kodningen i det senare exemplet anger däremot 
att det är fråga om ett namn på en person. Taggarna är ofta ganska själv-
deskriptiva: de består av engelska ord eller förkortningar av dessa.
 Det manuella kodandet sker vanligen i en HTML- eller XML-redi-
gerare. I princip kan man använda vilken enkel textredigerare som helst, 
t.ex. Notepad (eller Anteckningar som programmet kallas i den svenska 
versionen av Windows). Men arbetet underlättas avsevärt om man an-
vänder en redigerare som är avsedd för kodning. Det innebär att kod-
ningselementen inte behöver skrivas in för hand, utan kan införas genom 
att man markerar textställe och väljer element i en meny. De möjliggör 
också automatisk granskning av att filerna inte är behäftade med fel av 
rent teknisk natur.

Kodspråket XML – semantisk uppmärkning

HTML (HyperText Markup Language) är ett uppmärkningsspråk som 
används för kodning av webbsidor. Genom att utnyttja detta kodspråk 
kan man på ett enkelt sätt publicera en text på webben, den kodning som 
behövs kan åstadkommas automatiskt, i stort sett. HTML består av en 
begränsad uppsättning färdiga element, som främst används för att styra 
visningen av olika textinslag. HTML kan vara ett alternativ för textut-
givningsprojekt med mycket begränsade resurser, men för en påkostad 
textkritisk utgåva som ZTS är XML ett mer eller mindre självklart val.
 XML (eXtensible Markup Language) är ett flexibelt uppmärknings-
språk. Det finns inga färdigt definierade element, men istället kan man 
ta i bruk vilka element som helst. I den mån XML är ett språk så är det 
alltså snarast ett språk utan ord, men med en viss grammatik. XML ger 
praktiskt taget obegränsade möjligheter till semantisk uppmärkning. 
Medan man i HTML kodar att ett ord är kursiverat, så kodar man i 
XML i första hand vad kursiveringen signalerar, t.ex. att ordet är betonat. 
XML-kodningen möjliggör också integrerad visning av t.ex. varianter 
och utgivaringrepp, istället för förteckningar. Uppmärkningen innebär 
också att en och samma textfil kan visas på flera olika sätt: manuskript 
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kan t.ex. visas med eller utan ändringar. Användarna kan dessutom ut-
nyttja den semantiska kodningen till att utföra avancerade sökningar. För 
att XML-filerna skall kunna visas krävs s.k. stilmallar (»style sheets»).
 Ett exempel på semantisk kodning i XML, text som märks upp: »För-
fattaren Zacharias Topelius föddes i Nykarleby den 14 januari 1818.» 
Detta kan kodas t.ex. på följande sätt:

Författaren <persName rend="expanded">Zacharias Topelius</pers-
Name> föddes i <placeName>Nykarleby</placeName> den 14 januari 
1818.

I uppmärkningen kan man alltså registrera hur den grafiska markeringen 
ser ut i originaltexten. Man kan också låta bli att göra det, ifall man har 
för avsikt att visa alla personnamn på samma sätt, oberoende av om de 
är markerade i originalet. Men om man registrerar den grafiska mar-
keringen kan man i en stilmall fastslå om spärrade namn skall återges 
som sådana, förses med en annan grafisk markering som t.ex. kursiv-
stil, eller inte framhävas alls. Genom att skapa flera stilmallar kan man 
ge den digitala utgåvans användare möjlighet att få omarkerade (men  
kodade) textinslag som exemplets Nykarleby framhävda t.ex. med färgad 
bakgrund eller som nedan med fetstil. Några exempel på visningsmöj-
ligheterna:

Författaren Zacharias Topelius föddes i Nykarleby den 14 januari 
1818.
Författaren Zacharias Topelius föddes i Nykarleby den 14 januari 1818.
Författaren Zacharias Topelius föddes i Nykarleby den 14 januari 1818.

Standarden TEI – en XML-tillämpning

Inom ZTS – och många andra utgivningsprojekt – har uppmärkningen 
sin utgångspunkt i XML-tillämpningen TEI. Förkortningen står för Text 
Encoding Initiative. Det är fråga om en internationell standard för text-
kodning, som har utarbetats kontinuerligt ända sedan 1987. Dess riktlin-
jer omfattar hela 1 350 sidor, och de finns tillgängliga i form av en PDF-fil 
som fritt kan laddas ner från www.tei-c.org. Den senaste versionen – kal-
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lad P5 – lanserades 2007. Tekniskt sett är det fråga om XML-kodning, 
men TEI innefattar 400–500 färdiga element, och riktlinjer för hur de 
skall användas.
 Strängt taget är det litet missvisande att beteckna TEI som en stan-
dard: en enda mening kan nämligen kodas på otaliga sätt. Man kan 
ganska fritt välja vilka slags textinslag man märker upp, och hur mycket 
man kodar. Dessutom ges det ofta flera alternativa sätt att koda samma 
sak. Det är inte mycket som är obligatoriskt att koda, det finns alltså inte 
ens någon gemensam miniminivå för TEI-kodade texter. Därmed före-
ligger inte heller någon interoperabilitet som t.ex. kunde göra det möjligt 
att skapa ett gemensamt användargränssnitt för TEI-kodade utgåvor.
 Varför skall man då över huvud följa TEI-riktlinjerna? Kanske för 
att inte behöver börja från noll med att skapa element, och för att an-
visningarna är nyttiga. Dessutom kan standarden trots allt underlätta 
samarbetet mellan olika projekt: är man insatt i TEI-kodningen inom ett 
utgivningsprojekt ter sig inte andras TEI-filer särskilt svårbegripliga.
 Man kan också ställa sig motfrågan: varför inte? Om man har valt att 
XML-koda en utgåva finns det knappast något som talar emot att man 
strävar efter att koda i enlighet med TEI-riktlinjerna. Fördelen med flexi-
biliteten är att de lämpar sig för olika slags texter, och för utgivningspro-
jekt med varierande resurser. Det föreligger inte heller någon striktare 
internationell standard för uppmärkning av texter. Ifall man inte kan 
använda något av de 400–500 färdiga elementen för ett visst ändamål är 
det fullt tillåtet att komplettera kodningen med egna element.

Fastställande av kodningspraxis

Texterna i en utgåva kan ändå inte kodas enbart utgående från TEI-
riktlinjerna. Enskilda medarbetare kan inte direkt konsultera TEI Guide-
lines, utan en projektspecifik kodningspraxis måste fastställas. Vad skall 
kodas, och hur? Uppmärkningen måste införas på ett enhetligt och kon-
sekvent sätt: annars blir det problematiskt att utnyttja den för visning 
och sökning. Det här förutsätter en projektspecifik beskrivning av kod-
ningen. Denna behöver inte alls vara lika omfattande som riktlinjerna 
för TEI, eftersom de flesta har behov av endast en liten del av de 400–500 
elementen i TEI. Vår kodningspraxis för ZTS omfattar för närvarande 
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ett hundratal sidor. Den är alltså först och främst en manual för redak-
tionellt bruk, men även användarna av den digitala utgåvan kan ta del 
av principerna för uppmärkningen.
 Låt oss ta fastställandet av namnkodning som ett exempel. Alterna-
tiva element som kan tas i bruk är <persName>, <placeName> o.s.v., 
eller den allmänna namntaggen <name>. Om man går in för det senare 
alternativet kan man utnyttja sig av s.k. attribut och attributvärden för 
att precisera t.ex. att type="place". Det ligger nära till hands att koda 
åtminstone sådana namn som är grafiskt markerade i originalet: annars 
blir det snarast fråga om en kodning på HTML-nivå. Namnkodningen 
är alltså tekniskt sett högst okomplicerad, men samtidigt är den inte alls 
så oproblematisk som man kunde tro.
 Man måste alltså bestämma sig för huruvida också grafiskt omarkera-
de namn skall märkas upp. Vilka slags namn skall i så fall kodas? Namn 
på personer, orter, verk, organisationer, djur, båtar ...? Hur skall man 
förfara om det är ett äkta par, en familj eller en hel släkt som omnämns? 
Vill man gå in för att koda också namn på fiktiva personer, orter o.s.v.? 
Är det motiverat att koda varje förekomst av ett namn, eller räcker det 
att man kodar den första förekomsten i ett textstycke eller i ett kapitel? 
(Man kan förstås märka upp också andra slags personreferenser – t.o.m. 
personliga pronomen – men då är det inte längre fråga om namnkod-
ning.)
 Vad skall betraktas som ett namn? Det förekommer t.ex. smeknamn 
och stående epitet i texterna. Skall namn-i-namn kodas? Det kan t.ex. 
vara fråga om att personnamn eller geografiska namn förekommer i en 
verktitel. Införs länkning till poster i en databas? I så fall: för vilka slags 
namn? Hur skall namnkodningen avgränsas? Det är ändamålsenligt att 
inkludera det som är grafiskt markerat, men ifråga om omarkerade namn 
måste man t.ex. överväga om titlar skall inkluderas i namnkodningen. 
Det är alltså en hel del man måste ta ställning till innan den praktiska 
uppmärkningen kan inledas.

I teorin kan man koda hur mycket som helst. I praktiken måste man 
försöka bedöma vilken nivå på kodningen som är rimlig med tanke på 
tidsåtgång och projektets resurser. Vilka visningslägen och sökmöjlighe-
ter kan tänkas vara av intresse för användarna av den digitala utgåvan? 
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I sista hand måste man fråga sig om nyttan står i proportion till arbets-
insatsen.
 Kodningen behöver inte alltid vara avsedd för utgåvans använda-
re, utan den kan också införas med tanke på redaktionellt bruk. Som  
exempel på detta kan nämnas att uppmärkning av inslag på grekiska 
kan utnyttjas vid granskning, och att kodning av namn kan underlätta 
uppgörandet av register. Det är därtill möjligt att införa redaktionella 
kommentarer som inte utgör egentlig kodning: <!--fritt formulerad 
kommentar om (kodningen av) ett textställe-->.
 I utgåvor som i likhet med ZTS inbegriper ett flertal genrer måste 
man ta i bruk en del genrespecifika element. Det kan gälla t.ex. strofer 
i lyrik eller scenanvisningar i dramatik. Därtill måste man överväga i 
vilken mån uppmärkningen kan eller skall anpassas efter texternas egen-
art. En enhetlig kodning ger samma visnings- och sökningsmöjligheter 
oberoende av genre. Detta underlättar konstruerandet av en funktionell 
webbplats.
 Grundläggande kodning som krävs för gestaltning av de etablerade 
texterna kan som framgått genereras automatiskt. I en XML-kodad ut-
gåva är det alltså mer eller mindre obligatoriskt med en manuellt införd 
semantisk kodning av textställen som är (typo)grafiskt markerade (t.ex. 
namn, betoningar). Eftersom ZTS är en textkritisk utgåva kodar vi också 
varianter, utgivaringrepp och punktkommentarer. Handskrifter förses 
med manuskriptbeskrivande kodning. Därtill inför vi en del »icke-obli-
gatorisk» uppmärkning av sådant som namn på personer, orter och verk 
som inte är grafiskt markerade i grundtexten, samt inslag på främmande 
språk.
 Den manuskriptbeskrivande kodningen består av uppmärkning av 
bl.a. dateringar, ändringar och svårlästa eller oläsliga textställen. S.k.  
Sofortkorrekturer kodas enbart i transkriptioner av skönlitterära manu-
skript, medan olika genomgångar inte alls kodas (däremot nog pennor 
och händer). Varianter kategoriseras i substantiella och ortografiska samt 
i interpunktionsvarianter. Större strukturella avvikelser markeras inte 
med egentlig variantkodning, utan istället införs länkning till en parall-
ellvisning.
 Utgivaringreppen förses som regel med ett slags dubbel kodning. För 
det används ett <choice>-element innanför vilket originalets ordalydelse 
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registreras i ett <sic>-element, och utgivarens ändring i ett <corr>-ele-
ment. Ifall det är fråga om en normalisering används istället <orig>- och 
<reg>-element. För bokstäver eller ord som utgivaren lägger till räcker 
det emellertid med enkel kodning. I vissa texter införs små konsekvens-
ändringar (normaliseringar) med enkel kodning (enbart ett <reg>-ele-
ment används). Det sistnämnda medför dock att grundtexten inte kan 
visas som sådan.
 En intressant frågeställning i anslutning till TEI-standarden är hur 
man sist och slutligen skall förhålla sig till riktlinjerna. Skall benäm-
ningen »TEI Guidelines» uppfattas som att de inte behöver följas till 
hundra procent, eller enbart som att de behöver preciseras? Det är inte 
alltid entydigt hur riktlinjerna skall tolkas, och det verkar vanligt att den 
projektspecifika kodningen i något enskilt hänseende står i strid med 
riktlinjerna.
 Det råder ändå stor enighet om att man bör försöka undvika att 
»missbruka» element. Istället kan man ta i bruk egna element vid  
sidan av de färdigt definierade. Inom ZTS har vi tills vidare tagit i bruk 
2–3 element som inte ingår i TEI; som exempel kan nämnas elementet 
<switchPos> som vi använder för kodning av ändrad ordningsföljd i 
handskrifter. Men eftersom vi uppger att vår utgåva är TEI-kodad strävar 
vi efter att följa riktlinjerna. Om vi på någon enstaka punkt avviker från 
TEI P5 noterar vi det i vår kodningsbeskrivning. Sådana små avvikelser 
har ingen större praktisk betydelse, eftersom det i vilket fall som helst 
inte finns någon interoperabilitet mellan olika TEI-kodade utgåvor.

Det praktiska kodningsarbetet

Det manuella kodandet sker i en XML-redigerare. Inom ZTS använder vi 
numera främst det kommersiella Oxygen. Tidigare använde vi det enkla 
men användarvänliga gratisprogrammet XML Copy Editor. Kodningen 
införs genom att man märker för ett textställe, och väljer element genom 
att klicka i en meny. Att koda t.ex. ett namn är därmed ungefär lika lätt 
som att införa en kursivering i en ordbehandlare. I XML-redigeraren 
finns också menyer för attribut och attributvärden. Textfilerna kodas i 
flera omgångar: först kan t.ex. manuskriptbeskrivande kodning införas, 
och senare namnkodning o.s.v. Trots att fel av rent teknisk natur kan 
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uppdagas automatiskt så måste uppmärkningen granskas också manu-
ellt. När man inför kodning för otaliga namn av olika slag är det lätt hänt 
att man kodar t.ex. <persName>Helsingfors</persName>. Länkningen 
av personnamn och geografiska namn sker halvautomatiskt, genom att 
id:n införs med ett program som har utvecklats enkom för vårt projekt.
 XML-filerna kan användas också i andra sammanhang än på ut-
gåvans webbplats. Detta underlättas av att kodningen som framgått är 
rätt så självdeskriptiv, och av att vi följer TEI-standarden. Forskare kan 
införa kompletterande kodning för eget bruk, eller analysera textfilerna 
med sina egna verktyg.
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Konsten att ge ut författarbrev

Barbro Ståhle Sjönell

Konsten att ge ut författarbrev 
En probleminventering

Utgivning av författarbrev är en blomstrande verksamhet i Nor-
den.� Bara under 2000-talet har ett 40-tal utgåvor påbörjats eller 

slutförts. Uppenbarligen har ett stort antal redaktörer brottats med de 
problem jag skall diskutera och förmodligen löst dem på ett eller an-
nat sätt. Alla brevutgåvorna har inte vetenskapliga ambitioner, men här 
kommer i första hand de textkritiska utgåvorna att diskuteras, dvs. de 
som innehåller information om vilka principer som har använts vid 
urval och textetablering och är försedda med kommentar, handskrifts-
beskrivning, interna varianter och index.� 
 Ett väsentligt problem för en presumtiv brevutgivare är att få pro-
jektet finansierat, något jag knappast kommer att beröra. Undersök-
ningen är koncentrerad på de praktiska och metodiska svårigheter 
som skall övervinnas, ungefär i den ordning de brukar presentera sig. 
De gäller upphovsrätt, insamling, tids- och omfångsberäkning, urval 
och avgränsningar, ordnande av breven i en eller flera volymer, val 
av grundtext, textetablering, numrering, kommentering, manuskript-
beskrivning, variantredovisning samt upprättande av register.� Avslut-
ningsvis diskuterar jag brevutgåvorna ur ett användarperspektiv. De 
flesta exemplen är hämtade från 2000-talets brevutgivning med en viss 
övervikt för den svenska.
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Upphovsrätten

Innan en brevutgåva överhuvudtaget kan sättas igång, är det lämpligt 
att undersöka hur det står till med upphovsrätten till de brev som skall 
publiceras. Enligt ett EU-direktiv 1993 skall upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk gälla, som det är formulerat i svensk lag, »intill 
utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår». Innan dess 
gällde en skyddstid på 50 år.� Med verk menas, för vårt vidkommande, 
»skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal».� Upp-
hovsmannen kan genom förlagsavtal överlåta rätten till en förläggare, 
som då skall följa särskilda bestämmelser (§ 31–38). Även i Norge, som 
inte är medlem av EU, gäller sedan 1995 samma skyddstid som i EU-
direktivet enligt »Lov om opphavsrett til åndsverk» (kap. 4 § 40). 
 När skyddstiden ökade till 70 år gjordes i Sverige övergångsbestäm-
melser, för att inte stoppa redan påbörjade utgivningsprojekt. Exem-
pelvis kunde Ying Toijer-Nilsson fullfölja arbetet med att ge ut Selma 
Lagerlöfs brev till Valborg Olander, som hon hade inlett när de blev 
fria 50 år efter författarens död 1990. En riktig författarhustru. Selma 
Lagerlöf skriver till Valborg Olander utkom 2006 och copyright anges 
på tryckortsidan: »Selma Lagerlöfs rättsinnehavare».�

Insamlingen, omfångsberäkningen och tidsplanen

Att beräkna omfånget är nästa problem en brevutgivare möter.� För 
att kunna söka anslag till verksamheten är det helt nödvändigt att ha 
gjort en beräkning av antalet bevarade brev. Med utgångspunkt från 
den sammanställs en tids- och kostnadsplan för projektet. Det som 
ställer till bekymmer är att utgivningsverksamheten, först när den har 
kommit igång, får ägare av hittills okända brev att höra av sig, antikva-
riatbokhandlare att plocka fram skatter ur sina gömmor, biblioteks- och 
arkivpersonal att uppmärksamma sina innehav. 
 Utgåvan av August Strindbergs brev kan tjäna som exempel. När 
Torsten Eklund skrev sitt förord till den första volymen 1948 beräknade 
han omfånget till tolv band. När arbetet drygt femtio år senare (2001) 
var slutfört, omfattade projektet hela 22 band. Två supplementband 
krävdes för att publicera de 720 brev som uppdagats under utgivning-
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ens gång. Då hade redan 8 112 numrerade brev publicerats förutom ett 
ganska stort antal korta brev som förpassats till kommentaren. En för-
klaring kan vara att Strindbergs brev tidigt kom att bli en handelsvara 
och skingrades, en annan att flera brev kunde uppfattas som anstötliga 
och därför inte lämnades till offentliggörande i första taget.
 Ett mycket stort omfång kan förstås vara till hinder för att en full-
ständig brevutgåva över huvud taget skall kunna komma till stånd. På 
Kungl. biblioteket förvaras omkring 42 000 brev från och till Selma 
Lagerlöf – de flesta är brev till henne.� Samma överflöd ligger väl bakom 
att H. C. Andersens ca 10 000 brev inte har utgivits i sin helhet utan i 
urvalsutgåvor, men det lär pågå ett digitalt projekt kopplat till H. C.  
Andersen-Centret och Odense Bys Museer som syftar till fullständig-
het.9
 Att brevutgåvor kan ta avsevärt längre tid än beräknat avsätter 
naturligtvis spår som kan förskräcka tilltänkta finansiärer. Svenskt 
rekord ifråga om tidsåtgång har förmodligen Svenska Vitterhetssam-
fundets edition av Carl Gustaf af Leopolds brev, som påbörjades 1913 
och kunde slutföras först efter 93 år. Inte mindre än fyra utgivare och 
sju huvudredaktörer har hunnit avverkas.�0 Så lång tidsutdräkt medför 
både praktiska och metodiska problem. Forskarnas syn på brev som 
litterär genre hinner genomgå förändringar, och editionsfilologin gör 
nya landvinningar både metodiskt och teoretiskt. Alltför stora föränd-
ringar av principerna för en brevutgåva blir å andra sidan till besvär för 
avnämarna. 

Urvalsutgåvor

Flertalet av det senaste decenniets brevutgåvor bygger på urval. Det 
kan handla om brev mellan älskande, mellan vänner, mellan kolleger 
och så vidare. I enstaka fall rör det sig om en författares brev till en mot-
tagare, exempelvis utgåvan av Selma Lagerlöfs brev till Valborg Olander, 
där svarsbreven inte finns med, men vanligare är två korrespondenter,  
exempelvis i En livslång vänskap. Brevväxlingen mellan Göran Schildt 
och Georg Henrik von Wright 1937–2001 (utg. av Erik Kruskopf 2008). 
En annan möjlighet är korrespondens mellan flera brevskrivare, an-
tingen en utvald kategori såsom Amalie Skram. Brevveksling med andre 
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nordiske forfattere (utg. av Janet Garton 2005) eller en social gruppering 
såsom H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior (utg. av Niels 
Oxenvad 2007). Urvalsutgåvor som innehåller brev till eller till och från 
en eller flera personer kan också vara begränsade till en tidsperiod eller 
till brev som kan anses vara av litterärt, biografiskt, kulturhistoriskt el-
ler annat intresse. Det är viktigt att urvalsprinciperna redovisas – gärna 
i inledningen.

Definitioner och avgränsningar i utgåvor av en författares samtliga 
brev 

Om syftet är en fullständig utgåva av en författares brev, är det nödvän-
digt att klargöra vad som skall betraktas som ett brev. I Christian Janss 
textkritiska redogörelse, som inleder första brevbandet i Henrik Ibsens 
skrifter, anger han att redaktionen har utgått från att ett brev är en 
»adressert skriftlig meddelelse» och att några av följande kännetecken 
bör föreligga: adressat, datering, tilltal, sluthälsning och signatur eller 
underskrift.�� 
 Icke avsända eller ofullbordade brev är en typ av gränsfall. Hans 
Sandberg inrymmer sådana i sin utgåva av Stig Dagermans brev (2002), 
då han finner dem särskilt intressanta.��

 De flesta utgivare får lov att reflektera över hur gränsfallen skall 
hanteras, men det gäller också att fatta beslut om vilken typ av brev som 
skall tas med. Redan i den äldsta bevarade texten om brevundervisning, 
som återfinns i Gaius Julius Victors lärobok om retorik från 300-talet 
e.Kr., skiljs mellan negotiales, officiella, och familiares, privata brev.�� 
Huruvida båda kategorierna skall representeras i den planerade utgåvan 
kan vara beroende av under vilken epok författaren var verksam.
 Nyligen har Svenska Vitterhetssamfundet inlett utgivningen av 
brev skrivna av Olof von Dalin. Han var en tid var chef för det kung-
liga biblioteket, engagerades som informator för kronprins Gustaf –  
sedermera Gustaf III – och var verksam vid hovet under 1750- och  
-60-talen både som underhållare och som författare av allvarliga såväl 
som skämtsamma alster vid festliga tillfällen. Han var ett typiskt ex-
empel på vad litteratursociologen Bo Bennich-Björkman kallar »förfat-
tare i ämbetet».�� Bland de efterlämnade papperen förekommer brev av 
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både officiell, semiofficiell, t.ex. som medlem av ordenssällskap, och mer  
familjär karaktär. Där finns också inlagor skrivna i samband med att 
han ställdes inför rätta anklagad för misshagliga politiska anspelningar 
i sin diktning. Det skulle ge en felaktig bild av Dalin som författare 
att välja bort någon av kategorierna, och brevutgåvan får därför titeln 
»Brev, skrivelser och inlagor».
 Kanske sammanhängande med att författarrollen ändrades i och 
med romantiken publiceras i utgåvan av Johan Ludvig Runebergs brev 
från perioden 1825–1875 endast ett exempel på officiell skrivelse: Rune-
bergs ansökan om lektoratet i Borgå. I uppsamlingsvolymen Varia åter-
ges ytterligare några negotiales som belyser författarens verk.�� 
 Ett större problem är att dra gränsen mellan brev och andra text-
typer.�� I inledningarna till de moderna nordiska brevutgåvorna finns 
vanligtvis redogörelser för vilka begränsningsproblem utgivarna har 
brottats med. 
 Utgåvan av Strindbergs brev var från början avsedd som en urvals-
volym med brev enbart av personhistoriskt intresse eller litterärt värde, 
men utgivaren Torsten Eklund avvek ganska snart från sin linje och 
medtog samtliga brev. Fullständighetsprincipen fortsattes av Björn Mei-
dal, när han tog över redaktörskapet fr.o.m. volym 16. En del mycket 
korta brev är visserligen placerade i kommentaren, men annars är grän-
sen generöst satt. Till exempel medtas förord till egna och andras verk 
skrivna i brevform.�� Ett förord av samma slag har utgivaren av Fredrika 
Bremers brev, Carina Burman, i stället placerat i kommentaren.�� Full-
makter, namnsedlar, kvitton, kontrakt etc. redovisas av Björn Meidal 
i Strindbergsbrevens kommentar.�9 De sistnämnda kategorierna sätts i 
Henrik Ibsens skrifter i ett särskilt band benämnt Varia.�0 
 Brevbilagor i form av dikter, som inte är en del av ett Ibsenbrev, 
förpassas till lyrikvolymen.�� Bilagda dikter av Bremer hamnar i kom-
mentaren, medan Esaias Tegnérs bifogade dikter i likhet med Ibsens 
placeras i ett lyrikband.��

 Om breven ingår i en författarskapsutgåva, är det lättare att förpassa 
ett gränsfall till en annan genrevolym eller till variaslasken.
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Brev från Gustaf Fröding till Mauritz Hellberg [26 januari 1887], Svenska Akade-
miens arkiv.
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Brev från Gustaf Fröding till Wilhelm Brockmann 22 januari 1889, Svenska Akade-
miens arkiv.
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Ordningen mellan breven

Nästa fråga är om breven skall ordnas kronologiskt eller efter korre-
spondens. Vanligast är väl att den kronologiska ordningen följs.�� I det 
sammanhanget bör utgivaren också lösa problemet med odaterade brev. 
Om inte yttre kriterier i form av kuvert med poststämplar föreligger, 
kan inre kriterier ge lösningen. Det kan röra sig om daterbara händel-
ser som nämns i brevet, svar på frågor eller ställda frågor vars frågor 
eller svar kan återfinnas hos korrespondenten. Om enbart veckodag 
eller helg anges, kan datum inringas med hjälp av så kallade evighets-
kalendrar, numera tillgängliga på Internet. De ger översikter över flera 
hundra års veckodagar och datum. 
 Grafiskt sätts det datum utgivaren funnit vara troligt inom hak-
parentes. Man får heller inte glömma att brevskrivaren själv kan åstad-
komma feldateringar. 
 Ibland kan handstilen vara till hjälp vid dateringen. Ibsen, för att ta 
ett exempel, övergick till vänsterställd lutning 1867. Ett annat exempel är 
den svenske diktaren Gustaf Fröding som ändrade handstil från ett brev 
till ett annat i januari 1889, något han gör vännen Wilhelm Brockmann 
uppmärksam på: »Ett af de mest glädjande tecken på ett pånyttfödt lif är 
att min pigvackra stil undergått den märkliga förändring, hvars resultat 
du med häpnad iakttager på dessa sidor».�� (Se bilderna på s. 184 och 185 
med exempel på Frödings gamla handstil och hans nya.)
 Vid digital publicering av författarbrev behöver utgivaren inte be-
kymra sig om valet mellan ordning efter kronologi eller korrespon-
dens. Förutsatt att brevens datumangivelse och brevmottagarens namn  
kodas i samband med textetableringen, kan användaren sedan bestäm-
ma vilket urval som skall komma upp på dataskärmen. Då är inte heller 
gränsdragningen mellan olika volymer något bekymmer. Bokutgivaren 
måste emellertid, om antalet brev kräver flera band, välja att bryta nå-
gonstans, och vanligast är väl att en vändpunkt i författarens liv eller 
författarskap får utgöra volymgräns.��
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Ur Fredrika Bremer, Brev. Ny följd. I. 1821–1852, utg. av Carina Burman, s. 162.
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Numrering eller ej

En fråga utgivaren ställer sig i nästa fas av arbetet – om inte tidigare – är 
om breven skall förses med nummer eller inte. Numrering sker i första 
hand för att underlätta hänvisningarna inom kommentaren och i regist-
ren, men är också till hjälp för användarna av brevvolymerna. I Svenska 
Vitterhetssamfundets editioner av hittills 12 brevutgåvor används över-
allt numrering. Urvalsutgåvor är däremot inte alltid numrerade.�� 
 Av de moderna editionerna hör brevbanden i Henrik Ibsens skrifter 
till dem som saknar numrering. Hänvisningssystemet bygger i stället 
på datum. Motiveringen är dels att nummersystem ställer till besvär, 
när nyfunna brev insisterar på att inlemmas i utgåvan, dels att det kan 
skapa förvirring i förhållande till den numrering som förekommer i 
en tidigare utgåva av Ibsens brev: Øyvind Ankers.�� En nackdel är den 
upprepningseffekt systemet ofta ger, när datum anges som rubrik och 
en datering av brevet följer strax därpå ovanför brevtexten.
 Ett specialfall är Carina Burmans utgåva av Fredrika Bremers brev 
(1996). Hon bygger vidare på Klara Johanssons och Ellen Klemans edi-
tion från 1915–20, som innehåller närmare 1 500 numrerade brev. Sedan 
deras arbete låg klart, har ytterligare drygt 800 brev återfunnits. I stället 
för att publicera de redan utgivna breven på nytt, hänvisar Carina Bur-
man till dem inne i brevsviten i den kronologiska ordning hon upprät-
tar och ger dem nya nummer (se s. 187).

Textvalet och textetableringen

Kärnan i utgivningen är naturligtvis etableringen av brevtexterna. 
Grundtext är i bästa fall originalet, hand- eller maskinskrivet, men 
ibland måste utgivaren nöja sig med papperskopior, mikrofilm eller  
digitala bilder, och i värsta fall avskrifter eller tryck, när brev har gått 
förlorade. Det förekommer också att utgivaren ställs inför en valsitua-
tion, exempelvis när det gäller ett bevarat original till ett öppet brev, 
som är publicerat i en tidning. Frågan är då om texten som har spritts 
till allmänheten skall utgöra grundtext eller originalet. I utgåvan av 
Ibsens brev väljs originalet – det som Ibsen avsände – och faksimil av 
trycket visas i den elektroniska delen av utgåvan.��
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 Textetableringen kräver i regel överväganden. Det är sällan stav-
ningen moderniseras i 2000-talets brevutgåvor,�9 men interpunktionen 
måste ibland kompletteras för att innehållet skall göras begripligt. Nor-
malisering av hälsningsfrasens och avslutningsfrasens grafiska place-
ring förekommer ofta. I regel rättas felskrivningar, och åtgärden kan 
redovisas på lite olika sätt. I Ibsenutgåvan anmärks utgivarens ingrepp 
i not nedtill på textsidan, Carina Burman sätter klammer, när hon be-
höver komplettera ord, bokstäver eller interpunktionstecken i Bremers 
brev, och övriga ändringar redovisar hon längst bak i kommentaren.�0 
 Att författaren ibland skriver på främmande språk är ett annat pro-
blem. Under 1600-talet och i den lärda världen in på 1800-talet kunde 
korrespondens som bekant ske på latin. Två breveditioner är aktuella 
i Sverige: Tillfällesdiktaren Sophia Elisabet Brenner, »den svenska Sap-
pho», som under sin livstid 1659–1730 skötte en betydande del av brev-
växlingen på latin,�� och författaren och vetenskapsmannen Carl von 
Linné (1707–1778), som utväxlade brev med sina kolleger i 1700-talets 
Europa på universalspråket. Naturligtvis kräver latinbreven översätt-
ning för våra dagars användare, och i båda fallen har det skett till engel-
ska. En stor del av Brenners brev på latin återfinns i Elisabet Göranssons 
doktorsavhandling Letters of a Learned Lady (2006), medan Linnés ca 
2 000 brev, varav drygt 700 på latin, publiceras digitalt,�� vilket givetvis 
är en stor fördel med tanke på tillgänglighet och sökbarhet. I Svenska 
Vitterhetssamfundets utgåvor översätts alla texter på grekiska och latin 
till svenska.
 Under perioden för det moderna genombrottet var flera av våra nord-
iska författare, såsom Ibsen och Strindberg, internationellt verksamma. 
De bodde tidvis utomlands och brevväxlade inte sällan på främmande 
språk. Med språkkunskaperna var det ibland si och så. Frågan är hur 
utgivaren skall ställa sig till författarnas språkfel. Skall de rättas? Skall 
breven översättas? De flesta utgivare undviker att korrigera språkfelen, 
men när det gäller översättning föreligger olika lösningar. Till skillnad 
från Strindbergs brev översätts Ibsens korrespondens på tyska, italien-
ska, franska och engelska.
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Kommentaren 

Spörsmål som gäller kommentaren i brevutgåvor från det nordiska 
språkområdet har behandlats tidigare. Torben Nielsen beskrev arbets-
gången vid brevutgivning under ett seminarium arrangerat av Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) 1992, och han uppehöll sig 
särskilt vid kommentarens innehåll. Han berör i det sammanhanget 
också hur man kan hantera svarsbrev.�� När Per Dahl vid NNE-konfe-
rensen »Realkommentering» 1999 i Köpenhamn redogjorde för »Kom-
menteringens historie i Danmark» inkluderade han också brevutgåvor 
1800–1900 och kompletterade Nielsen bl.a. med hermeneutiska aspekter 
på kommentarens funktion att förmedla förståelse av texten.�� 
 Problemet att finna rätt nivå i kommentaren, att varken förklara 
för lite eller för mycket, är gemensamt för verk- och brevutgivare och 
behandlas i konferensvolymen Megen viden i forskellige hoveder från år 
2000, som jag ber att få hänvisa till generellt.
 Det återstår att reflektera något över var och hur upplysningarna 
bäst ges till läsaren. Skall inledningen vara fyllig, eller skall alla nödiga 
upplysningar ges i kommentaren? På annat håll i denna volym fördjupar 
sig Per Dahl i problematiken, som gäller all textkritisk utgivning. 
 De utförligaste introduktionerna finner man nog i Henrik Ibsens 
skrifter. Där ges text och kommentar i separata volymer. Band 12 av 
Henrik Ibsens skrifter med breven 1844–1871 inleds av en redogörelse 
för vilka textkritiska överväganden som har gjorts i fråga om urval, 
textetablering, förhållande till tidigare brevutgåvor och så vidare. Pre-
sentationen av Ibsen som brevskrivare är placerad i kommentarbandet 
och föregås av en introduktion till kommentarens utformning. Inled-
ningen på inte mindre än 60 sidor reflekterar också över brevgenren och 
det litterära fältet, informerar om postväsendet på Ibsens tid, valutor, 
dagspress och tidskrifter, teaterlivet, författarnas ekonomiska förhål-
landen, bokmarknaden och Ibsens bostäder. Att en mängd fakta samlas 
i inledningen avlastar förstås den ord- och sakkommentar som sedan 
ges till varje brev.��

 I vissa utgåvor förekommer introduktioner av en annan typ: in-
gresser placerade före en brevsvit med text som förklarar situationen i 
vilken brev tillkom. Ying Toijer-Nilsson fyller med hjälp av sådan sam-
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manbindande text i luckorna i sina urvalsutgåvor av Selma Lagerlöfs 
brev och brevväxlingar. Janet Garton ger i brevväxlingen mellan Ama-
lie och Erik Skram, Elskede Amalie, i stället information om vad som 
hänt i parets relation genom en ingress till varje nytt år i brevsviten.�� 
 Förutom att kommentarerna kan placeras längst bak i varje volym 
eller i en särskild kommentarvolym med angivande av brevnummer 
eller datum är det heller inte ovanligt att ord- och sakförklaringar ges i 
noter efter varje brev. Så sker i utgåvorna av August Strindbergs, Knut 
Hamsuns respektive Hjalmar Bergmans brev.�� 
 Information som ofta behöver ges kan samlas i särskilda översik-
ter eller förteckningar: släktträd, kortfattad biografi, förteckning över 
platser där författaren bott och information om brevmottagarnas bio-
grafiska data samt deras relation till brevskrivaren. Om det förekommer 
ord som behöver förklaras upprepade gånger, kan en särskild ordlista 
upprättas, så som det är gjort i Elskede Amalie över Amalie Skrams 
»særnorske eller dialektpregete ord».�� De bör också avlasta ord- och 
sakkommentaren, men det finns naturligtvis en gräns för hur många 
ställen läsaren skall behöva uppsöka för att få nödvändig information.

Manuskriptbeskrivningen 

Till en textkritisk kommentar hör också manuskriptbeskrivning. Men 
hur utförliga är egentligen dagens brevutgivare på den punkten? För 
Svenska Vitterhetssamfundets del var det egentligen först efter NNE-
konferensen i Helsingfors 2002, då Tone Modalsli höll ett anförande om 
manuskriptet som föremål,�9 som mer utförliga beskrivningar började 
utarbetas. Det skedde i Runebergutgåvans sista häfte, utgivet 2005 i 
samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.�0 Innan dess hade 
utgivarna egentligen bara informerat om brevets ägare, förvaringsställe 
med eventuellt signum, och om det rört sig om annat än brevpapper, 
såsom brevkort eller vykort. Särskilt innehållsrika beskrivningar fin-
ner man inte heller i utgåvorna av Strindbergs, Bremers eller Bergmans 
brev, för att nu begränsa bristredovisningen till svensk mark. 
 Det händer att faksimil används i stället för beskrivningar.�� De-
ras pålitlighet kommenteras av Mats Dahlström på annat håll i denna 
volym. På det sättet ger Torsten Eklund information om Strindbergs 
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Ur August Strindbergs Brev 3, utg. av Torsten Eklund, före s. 33.
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teckningar i breven. Den 16 maj 1882 ritar Strindberg ett självporträtt i 
ett brev från Stockholms skärgård som han sänder till vännen Pehr Staff 
och meddelar: »Och icke kommer Siri heller, hvilket gör mig sällskaps-
lös och eländig.» Han betitlar självporträttet »Nykterhetens följder» (se 
bild s. 192).�� I senare volymer har det varit tekniskt möjligt att återge 
illustrationerna där de är placerade i breven. 
 Med tanke på att det är Tone Modalsli som ombesörjt manuskript-
beskrivningarna i Ibsenprojektet är det inte förvånande att det kan ståta 
med utförligare redogörelser än andra brevutgåvor. Efter en upplysning 
om förlagan beskrivs brevets omfång, färg och mått, skador, skrift, på-
skrifter av andra, eventuell numrering, placering av arkiv- eller biblio-
teksstämpel, när sådan finns, samt proveniens. Hon presenterar också 
en noggrann utredning om papperssorterna.�� Ibsenutgåvan arbetar 
delvis utifrån digitala brevfaksimil som framställdes i början av pro-
jektet och är avsedda att komplettera beskrivningarna.
 Ofta signalerar skriftbilden brevskrivarens förhållande till mottaga-
ren. Ett tydligt exempel är Sophia Elisabet Brenners brev till den danske 
poeten och biskopen Thomas Kingo (se bild s. 194), som i brevet får mot-
taga en hyllningsdikt och ytterligare några smakprov på hennes dikter. 
Brevet är utomordentligt vackert kalligraferat med guldfärg i namnet.�� 
Brenner hoppades väl på att få en dikt tillbaka eller åtminstone någon 
form av erkännande.
 Inte bara handstilen utan också papperet kan vara betydelsebärande. 
Winfried Woesler framhöll vid en konferens i Tyskland om brevutgiv-
ning, att brevpapper inte sällan anpassas till innehåll och mottagare. Ett 
kärleksbrev kan gärna vara färgat i en varm brun ton, medan ett mer 
officiellt brev på sin höjd kan vara blekt grågrönt, hävdar han.��

 Med tanke på att NNE-konferensen 2007 fördjupade våra kunskaper 
om den grafiska utformningens betydelse för hur vi uppfattar innehållet 
i en bok, bör vi nog lite till mans dra konsekvensen av att också brevets 
materialitet kan vara värd att uppmärksamma.�� 

Variantredovisningen

Ambitionen att redovisa interna varianter varierar också starkt i mo-
derna brevutgåvor. I inledningen till den nyligen utkomna första delen 



�9�

Barbro Ståhle Sjönell

Brev från Sophia Elisabet Brenner till Thomas Kingo den 13 juli 1696, Det Kongelige 
Bibliotek, NKS 1654. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
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av Vilhelm Mobergs brev, »Om Gud vill och hälsan varar», förklarar 
utgivaren att mängder av bläckändringar gjorts av författaren i de  
maskinskrivna breven, men ingenstans förtecknar han dem.�� 
 De vetenskapliga utgåvorna kan återge ändringarna på olika sätt. I 
Ibsenutgåvan redovisas varianter ordentligt nedtill på samma sida som 
brevtexten med radhänvisning. Där informeras också om utgivarens 
ändringar. I August Strindbergs brev finner man de interna varianterna 
i kommentaren efter varje brev – en redovisning som genomfördes mer 
konsekvent först under Björn Meidals redaktörskap. 

Register

Vanligtvis är brevutgåvor försedda med register över adressater och 
personer som nämns i breven.�� Om editionen utgörs av flera volymer, 
händer det att registren läggs i den sista. I utgåvorna av Strindbergs 
respektive Hamsuns brev förses varje del med sådana register, och i 
den sista delen ges också generalregister för alla delar. Fylligare infor-
mation om omnämnda personer kan placeras i registret för att avlasta 
kommentaren. 
 I lyckliga fall upprättas en förteckning över de verk av författaren 
som omnämns. Så har skett i flera moderna utgåvor, bland dem av Fred-
rika Bremers, Jonas Lies, Knut Hamsuns, Hjalmar Bergmans respektive 
Stig Dagermans brev – en ovärderlig hjälp för utgivare av författarens 
skrifter och andra forskare.�9 
 Dessutom kan editionen utrustas med förteckningar över tidigare 
publicerade brev, över bevarade brev som inte tas med i utgåvan, över 
ägare till breven, förkortningslistor och redogörelse för källor och lit-
teratur som utgivaren använt i inledning och kommentar. Vid en kon-
ferens i Frankrike om utgivning av vetenskapliga brev, där bl.a. Diderot 
och Voltaire var på tapeten, diskuterades också möjligheten av tema-
tiska index.�0

 När det gäller digitala utgåvor förbereds registren genom uppmärk-
ning av olika kategorier i brev- och kommentartexterna, vilket betyder 
att utgivaren på ett tidigt stadium bör bestämma vad användarna vill 
kunna komma åt: namn på personer, på geografiska platser, verktitlar, 
dateringar och så vidare.
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 Minusbrev, dvs. brev utgivaren vet har existerat men som är för-
svunna, kan också registreras. Ibland går det genom bevarade svars-
brev, eller via andra källor, att komma fram till vad det förlorade brevet 
bör ha innehållit. Det redovisas i Elisabet Göranssons förteckning över  
minusbrev av och till Sophia Elisabet Brenner. Niels Oxenvad förteck-
nar längst bak i sista bandet i utgåvan av H. C. Andersens brevväx-
ling med familjen Melchior 156 förlorade brev. Han anger brevskrivare, 
adressat, trolig datering och den källa som gett honom kunskap om 
brevet.�� Ingenting hindrar förstås att ett register över minusbrev anger 
både källa och troligt innehåll.

Brevutgåvornas avnämare

För vem eller vilka framställs brevutgåvorna? Om vi bortser från dem 
som läser breven som litteratur, är de kanske allra tacksammaste av-
nämarna förmodligen de som utger samma författares samlade skrifter. 
Idealet är utan tvekan att det redan föreligger en brevedition de kan ösa 
kunskaper ur. 
 Inledningarna, som redogör för tillkomst och mottagande i den ännu 
inte avslutade Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, 
ger rikligt med exempel på hur användbar brevutgåvan har varit. Några 
stickprov ur tre band visar att breven citeras eller refereras på i genomsnitt 
25 ställen.�� Det rör sig om uppgifter om hur verket planerades, material 
införskaffades, förläggare kontaktades och informerades om hur arbetet 
fortskred, författarens bedömning av det egna verket och så vidare.
 Med de digitala hjälpmedel som numera finns att tillgå underlät-
tas utgivningen i hög grad, om breven läggs i en databas. Inom pro-
jektet Zacharias Topelius Skrifter, presenterat på annat håll i denna  
volym, har man beslutat att brev och brevdiarier skall göras tillgängliga 
i elektronisk form – inledningsvis som hjälpmedel för redaktörerna. 
När brev både från och till Topelius skrivs in, utarbetas samtidigt ett 
namnregister. 
 Den som är intresserad av att få veta hur ytterligare en elektronisk 
utgåva kan vara upplagd rekommenderas ett besök hos det pågående 
projektet »Henrik Pontoppidans brev» på Det Danske Sprog- og Lit-
teraturselskabs hemsida.��
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 Forskare som studerar brevgenren i sig är förstås också en viktig 
målgrupp. På svensk botten stimulerades forskningsgrenen i hög grad 
av Stina Hanssons arbete Svensk brevskrivning. Teori och tillämpning 
från 1988. Där utgår hon från de retoriska krav som kan utläsas av brev-
ställare från 1500- till 1800-talen. Exempel på forskning i Hanssons spår 
är Kerstin Dahlbäcks stora undersökning av August Strindberg som 
brevskrivare.�� 
 En annan kategori användare är de som ägnar sig åt att skriva för-
fattarbiografier. Det händer att brevutgivare rent av inspirerats att gå 
vidare till att skildra författarens liv och verk. Svenska Vitterhetssam-
fundets utgivare av Thomas Thorilds Samlade skrifter, Stellan Arvid-
son, arbetade i början av 1990-talet parallellt med en edition av breven 
och en biografi över skalden,�� och Carina Burman började skriva på 
Bremer. En biografi ganska snart efter att hon avslutat sin edition av 
Fredrika Bremers brev.��

 I Michael Robinsons och Janet Gartons antologi Nordic Letters 1870–
1910 ges åtskilliga exempel på vad forskare kan utvinna ur brevutgåvor. 
Den innehåller föredrag hållna under en brevkonferens vid University 
of East Anglia 1997. Flera av deltagarna var också involverade i pågå-
ende projekt, utgåvorna av brev från Henrik Ibsen, Knut Hamsun, mel-
lan Amalie och Erik Skram respektive mellan Alexander Kielland och 
Viggo Drewsen. Främst används breven på olika sätt som källa, för att 
tolka författarens personlighet,�� men också för att söka efter litterära 
förebilder, studera arbetsmetoder, beskriva de litterära verkens fram-
växt, publiceringsprocessen och författarens ekonomiska villkor.�� Där-
utöver får breven utgöra underlag för att studera ideologier, politiska 
strömningar och kulturella olikheter mellan de nordiska länderna.�9 I 
andra bidrag används breven i stället som material för språk- och stil-
studier.�0 
 Brev betecknas ibland som en semilitterär genre. I de nordiska 1800-
talssalongerna höglästes, förutom dikter och noveller, brev för en lit-
terärt verksam krets, och brevskrivaren var förstås medveten om de 
kvalificerade avnämarna. Brevromanen var fortfarande à la mode och 
autentiska brev kunde utges som romaner. Ett exempel är Peter Andreas 
Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En Beretning støttet paa efterladte 
Breve som utkom 1882 och ett annat är Strindbergs brevväxling med 
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första hustrun Siri von Essen omarbetad till romanen Han och hon, som 
han emellertid inte fick förlagd. Inte sällan prövar författare litterära 
uppslag i brev. Ett första utkast till Strindbergs roman Inferno finner 
man i en svit brev till Torsten Hedlund.�� 
 Hur bör utgivaren ställa sig till det faktum att brev kan studeras 
och läsas på flera olika sätt, att de kan användas både som källa, som 
material för språkstudier och som skönlitteratur? Ett grundläggande 
problem är att brev ofta förutsätts ge sann information. Både utgiva-
ren och avnämaren måste därför begagna källkritik. Av stort värde är 
det naturligtvis om felaktiga sakförhållanden, alltifrån feldateringar 
till historiska fakta anmärks i kommentaren. För språkvetarna är det 
naturligtvis särskilt viktigt att få information om stillatigande rättelser 
förekommer.

Prenez soin de vous

Avslutningsvis skall jag växla in på ett sidospår för att ytterligare illustre-
ra en aspekt av konsten att använda brev med ett exempel från biennalen 
i Venedig 2007. Konceptkonstnären och fotografen Sophie Calle fyllde 
den franska paviljongen med en utställning som utgick från ett e-post-
brev. Hon upplyste om att det var ett mejl hon fått från sin älskade, där 
han gjorde slut med henne, och skälet till att han lämnade henne var att 
han också önskade vara med andra kvinnor. Han avslutade med »Prenez 
soin de vous», tag hand om er, en fras som gav namn åt utställningen. 
Avskedsbrevet hade hon lämnat till 104 utvalda yrkeskvinnor, två dockor 
och en papegoja, för att de skulle försöka förstå brevet åt henne. Ut-
ställningen bestod av deras tolkningar. Till exempel utsattes brevet för 
språklig analys, kommenterades av juridisk och psykologisk expertis, 
användes som utgångspunkt för ett musikstycke – det dansades, mima-
des och sjöngs också, översattes till latin med kommentarer, lästes upp av 
skådespelerskan Jeanne Moreau och gavs som mat till papegojan.��

Anledningen till digressionen om Sophie Calles konstverk är att jag vill 
poängtera att man aldrig vet vad ett offentliggjort brev kan komma att 
användas till. Det gäller att hålla öppet för alla möjligheter – kanske 
med undantag för det sista exemplet.
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Noter
  1 Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer (NNE) har tidigare anordnat en konfe-

rens om brevutgivning, »Om utgivelse av brev og dagbøker», som gick av sta-
peln 1997 i Oslo. Programmet finns att studera på NNE:s hemsida www.nne-
dit.org. Brev av författarna August Strindberg, Georg Brandes, Jonas Lie, Knut 
Hamsun, Amalie och Erik Skram samt vetenskapsmannen Thomas Bartholin d.ä. 
diskuterades ur editionsfilologiska aspekter. 

  2 Inte bara brev av skönlitterära författare har utkommit i vetenskapliga utgåvor 
sedan millenieskiftet. Också korrespondenser som kanske främst har historiskt, 
konsthistoriskt, musikhistoriskt eller idéhistoriskt intresse har sammanställts. 
Clas Fredrik Hornstedt, Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786, utg. 
av Christina Granroth under medverkan av Patricia Berg och Maren Jonasson, 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet (SSLS) 707, Helsingfors 2008, 
och Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875–1905 utg. av Rainer Knapas 
och Maria Vainio, SSLS 668, Helsingfors 2004, är två exempel. 

  3 Denna mall följer både Wilmarth S. Lewis i sin beskrivning av arbetsgång-
en vid en breveditionskonferens i Toronto 1978, »Editing Familiar Letters» 
tryckt i Editing Correspondence. Papers given at the fourteenth annual Con-
ference on Editorial Problems, University of Toronto. 3–4 November 1978, ed. 
J. A. Dainard, New York & London 1979, s. 25–38 och Torben Nielsen i »Om 
brevudgaver» i I tekstens tegn, red. Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg, Ord 
& Tekst. Skriftserie udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Nr. 1, 
København 1994, s. 125–137, men några punkter har tillkommit efter läsning av 
Christian Janss informationsrika textkritiska redogörelse som inleder Henrik  
Ibsens skrifter (HIS) 12, Brev 1844–1871, ansv. bandred. Narve Fulsås, Oslo 2005,  
s. 7–26.

  4 Svensk författningssamling (SFS) 1960:729, § 43, tryckt i Sveriges rikes lag. Bi-
hang, Stockholm 2008, s. B 85. Ändringen av giltighetstiden från 50 till 70 år 
trädde i kraft 1/1 1996 (Lag 1995:1273). Om hur synen på brev som litterärt verk 
har skiftat i Sverige kan några turer kring utgivningen av Gustaf Frödings brev 
vittna. Några år efter skaldens död 1911 publicerades 250 brev i Posthuma skrif-
ter, men alla breven fick inte tryckas i hans Samlade skrifter, som utkom 1922. 
Då hade Frödings släktingar i flera år processat för att 16 brev inte skulle få  
publiceras där, med hänvisning till att de var »produkter av självständigt lit-
terärt skapande» och därmed skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Domen 
föll till deras förmån i Högsta domstolen 1921. Germund Michanek och Ingvald 
Rosenblad, »Förord» i Gustaf Frödings brev, I, 1877–1891, Gustaf Fröding-säll-
skapets skriftserie vol. XIII, Stockholm 1981, s. 7.

  5 1 kap. § 1 inleds: »Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upp-
hovsrätt till verket» (SFS) 1960:729, Sveriges rikes lag. Bihang 2008, s. B 75.

  6 Att ett författarskap som Selma Lagerlöfs ännu inte har utkommit i en veten-
skaplig utgåva, beror till stor del på att författarskapet inte blir fritt förrän 2011. 
Svenska Vitterhetssamfundet sökte 2007 anslag för att edera en provutgåva av 
Körkarlen i en begränsad icke kommersiell upplaga på 100 exemplar, för att an-
vändas av kommande utgivare och för att visa upp för presumtiva anslagsgivare 
till en digital textkritisk edition av Selma Lagerlöfs skrifter. Projektledaren Petra 
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Söderlund fick tillskriva 46 rättighetsinnehavare för att erhålla tillstånd och det 
tog 7 månader innan hon hade fått svar från alla.

  7 I det följande kommer jag att tala om »brevutgivaren» väl medveten om att det 
inte alltid rör sig om ett arbete utfört av en ensam man eller kvinna. Vanligen står 
en redaktion till utgivarens eller utgivarnas förfogande för råd och experthjälp på 
olika områden. Ingår editionen i ett projekt som också utger samlade skrifter finns 
som regel också en huvudredaktion att ta hänsyn till och hämta hjälp ifrån.

  8 Informationen om antalet brev ges i Vivi Edström, Livets vågspel, Stockholm 
2002, s. 7.

  9 Marianne Koch, »Snart kan alle gå Andersen i brevene», Fyens Stiftstidende, 2/4 
2008.

10 För uppgifter om utgivare och huvudredaktörer se Svenska Vitterhetssamfundet 
1907–2007. Historik och textkritik, red. Barbro Ståhle Sjönell och Petra Söder-
lund, Stockholm 2007, s. 287 f. och 292. Som huvudredaktör fungerade före 1986 
i praktiken samfundets sekreterare.

11 Christian Janss, »Tekstkritisk redegjørelse» i Henrik Ibsens skrifter (HIS), 12, 
Brev 1844–1871, ansv. red. Narve Fulsås, Oslo 2005, s. 7.

12 Stig Dagerman. Brev, utg. av Hans Sandberg, Stockholm 2002, s. 14.
13 Stina Hansson, Svensk brevskrivning. Teori och tillämpning, Skrifter utgivna av 

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 18, Göteborg 
1988, s. 16.

14 Bo Bennich-Björkman har i sin avhandling Författaren i ämbetet. Studier i funk-
tion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–
1850, Studia litterarum Upsaliensia 5, diss. Uppsala 1970, s. 408, bl.a. visat att 
svenska författare fram till ca 1850 övervägande var anställda i statliga ämbets-
verk med kansliexamen vid universitetet i bagaget. Utbildningen var renodlat 
humanistisk.

15 Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg IX, Brev, utg. av Paul Nyberg och 
Olav Panelius, SFSV XVI, Stockholm och SSLS 443 Helsingfors 1970, s. 38 f. 
och XVIII Kommentar till brev av Olav Panelius, SFSV XVI, Stockholm och 
SSLS 455, Helsingfors 1973, s. 5. I uppsamlingsbandet Varia, som utkom 2004, 
tillkom två inlagor i brevform till Borgå domkapitel, och de är placerade un-
der rubriken »Inlagor, anteckningar m.m.», Samlade skrifter av Johan Ludvig 
Runeberg XIX, Varia. Supplementband, utg. av Pia Forssell, SFSV XVI, Stock-
holm och SSLS 671 Helsingfors 2004, s. 6. Även August Strindbergs brev 1–15, 
utg. av Torsten Eklund, utesluter en del brev och skrivelser författade i tjänsten, 
i Strindbergs fall vid Kungl. biblioteket. Endast de som tangerar hans pågående 
språkliga och kulturhistoriska arbeten ingår. I supplementvolymen inrymmer 
Björn Meidal, redaktör fr.o.m. del 16 (1989), en rad texter som kan betraktas som 
gränsfall och som uteslöts av Eklund. Dit hör inlagor och promemorior som 
medtas förutsatt att de har sänts som brev, har hälsningsfras och är underteck-
nade. Se Björn Meidal, »Förord» till August Strindbergs brev, del 21. Supplement 
1857–1892, Stockholm 2001, s. 6 f. Någon enstaka skrivelse har publicerats som 
inte uppfyller de nämnda kriterierna. På liknande sätt behandlas fullmakter 
och anvisningar i Henrik Ibsens skrifter (HIS). Om de har brevform och utgörs 
av sammanhängande text med ett budskap kvalificerar de sig för att komma 
med. Se Janss 2005, s. 8.
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16 Den kanadensiske professorn i franska, John A. Walker, höll vid konferensen 
»Editing Correspondence»  i Toronto 1978 ett anförande om just detta problem, 
publicerat som »Editing Zola’s Correspondence: When is a Letter not a Letter?» 
i antologin Editing Correspondence. Papers given at the fourteenth annual Con-
ference on Editorial Problems, University of Toronto. 3–4 November 1978, ed. J. A. 
Dainard, New York & London 1979, s. 93–116. Walker hade studerat olika slags 
gränsfall i utgåvor av 1800-talsbrev. Han noterade t.ex. att utgåvan av Charles 
Augustin Sainte-Beuves brev innehåller utkast till ej avsända brev, att Honoré de 
Balzacs brevutgåva också inrymmer brev till förläggare som lika mycket är att 
betrakta som kontrakt och att det i editionen av Georges Sands brev förekommer 
dagboksanteckningar utformade som brev.

17 Se August Strindbergs brev, del 21, s. 7.
18 Fredrika Bremer. Brev. Ny följd. I. 1821–1852. Tidigare ej samlade och tryckta brev, 

utg. av Carina Burman, Hedemora 1996.
19 Se August Strindbergs brev, del 21, s. 7.
20 Janss 2005, s. 8.
21 Ibid., s. 9.
22 Se t.ex. Bremer 1996, I, s. 529; en dikt bilagd ett översänt korrektur är tryckt i 

Esaias Tegnérs samlade dikter VII. 1840–1846 utg. av Tegnérsamfundet, red. av 
Christina Svensson, Lund 1996, s. 264.

23 Se Nielsen 1994, s. 128.
24 Brev från Gustaf Fröding till Mauritz Hellberg, poststämplat den 26 januari 1887 

och till Wilhelm Brockmann den 22 januari 1889, i Svenska Akademiens arkiv, 
Stockholm. 

25 För Ibsenutgåvans del avrundar textvolymen av del 12 en författarperiod som 
sträcker sig t.o.m Digte publicerade i början av maj 1871. Hjalmar Bergmans 
Brev. I. 1897–1908, utg. av Kerstin Dahlbäck och Sverker Ek, Stockholm 2009, 
går fram till och med hans och Stina Lindbergs bröllop 1908.

26 Toijer-Nilssons utgåva Du lär mig att bli fri. Selma Lagerlöf skriver till Sophie 
Elkan, urval och kommentar av Ying Toijer-Nilsson, Stockholm 1992, (drygt 250 
brev) inrymmer ytterligare en numrering inom hakparentes i kommentaren 
som hänvisar till den stora handskriftssamling, där de 2 015 bevarade (numre-
rade) breven till Sophie Elkan ligger. För de forskare som önskar orientera sig i 
resten av brevsamlingen är det naturligtvis till stor hjälp.

27 HIS, 12, Brev 1844–1871, s. 14 f. och 25 f.
28 HIS 13, Brev 1871–79, Oslo 2008, s. 7.
29 Sture Alléns utgåva i Svenska Akademiens klassikerserie av Johan Ekeblads brev 
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Att ge ut Strindbergs brev och hans 
samlade verk – några reflektioner

Jag har blivit ombedd att reflektera över skillnaderna mellan att utge 
August Strindbergs Brev och hans Samlade Verk (SV). Mina erfaren-

heter stammar från båda fälten, eftersom jag sitter i redaktionskom-
mittén för Samlade Verk sedan 1985 och har utgivit en SV-volym samt 
ederat de sista sju volymerna av August Strindbergs Brev, delarna 16–22 
(1989–2001).�

 Reflektionerna kommer allittererande att vara principiella, praktiska 
och personliga. Om principerna finns naturligtvis redan en del skrivet. 
Synpunkter på praktiken hoppas jag kan vara till nytta för pågående eller 
kommande utgivningar, och det personliga kan förhoppningsvis också 
kasta ljus över såväl principer som praktik.
 I första hand presenterar jag något av ett flygfoto av de två utgåvorna, 
August Strindbergs Samlade Verk och hans Brev, utan att alltför mycket 
fördjupa mig i detaljer, även om allt utgivningsarbete utgör summan av 
just sådana. Jag berör däremot överhuvudtaget inte ämnet »Strindberg 
som brevskrivare». Det är ju eljest det som kanske är det allra intressan-
taste.
 Följande sex punkter står i fokus: skillnader i utgångsläget mel-
lan de båda utgåvorna, organisationen, utgivningsprinciper, supple-
mentbanden till brevutgåvan, mottagandet i media, frågan om ännu 
oupptäckta Strindbergsbrev. Jag tangerar också två andra jämförelser:  
Hur förhåller sig dessa två utgåvor till tidigare utgåvor, d.v.s. Samlade 
Verk till John Landquists utgåva Samlade Skrifter (SS),� och i vilken 
relation står de senare volymerna Brev, 16–22, till de tidigare, 1–15? Kan 
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man dessutom iakttaga eventuella utvecklingslinjer inom respektive ut- 
gåva?

Utgångsläget 

Brevutgåvan, volym 16–22, är en fortsättning av ett projekt som redan 
hade inletts. Torsten Eklund gav ut volymerna 1–15 under åren 1948–
1976. Huvudprinciperna var således redan knäsatta när jag inledde mitt 
arbete, och volymerna måste naturligtvis i görligaste mån ges en enhetlig 
utformning. Den som är intresserad kan läsa mer härom i förordet till 
brevvolym 16.� SV, där de två första delarna utkom 1981, och där nu, 
2009, 65 volymer föreligger – 7 återstår – är ett helt nytt projekt. Å andra 
sidan fanns redan SS, i 55 delar. Men till denna kunde SV förhålla sig 
helt fritt.

Organisation

Initiativet till såväl brevutgåvan som SV togs av Strindbergssällskapet, 
grundat 1945, vilket utgör ett gott bevis för hur ett litterärt sällskap, som 
arbetar på ideell grund, kan initiera forskning.
 SV har arbetat med en, särskilt för humanistisk forskning, ovanligt 
stor organisation med många redaktörer och specialister inkopplade. 
Vid sidan av en centralredaktion, just nu bestående av tre personer, tidi-
gare kanske som mest sex, finns en redaktionskommitté med i dagsläget 
åtta ledamöter. De har varit än fler. Inalles 32 delredaktörer (varav fem 
hunnit avlida under projektets gång) har städslats. Dessutom finns en 
ledningsgrupp med för närvarande sex ledamöter med representanter 
för utgivningen, förlaget och finansiärerna.
 Brevutgåvan är ett enmansprojekt, eller korrektare två enmansprojekt 
som följde på varandra: Torsten Eklunds och mitt. Viktig medarbetare 
var i mitt fall Kungl. bibliotekets mycket kunniga Strindbergsbiblio-
tekarie, framlidna Margareta Brundin, med vilken jag praktiskt taget 
dagligen samarbetade, samt två andra nära medarbetare, Rune Helleday 
och framlidne C. O. Johansson. Trots att ingen av dem var yrkesverk-
samma litteraturvetare var båda lika lidelsefullt engagerade i arbetet och 
dessutom utrustade med synnerligen akribiska glasögon. Att de dess- 



�09

Att ge ut Strindbergs brev och hans samlade verk

utom var outtröttliga »arkivrävar» och »ordsnokar» gjorde dem än värde- 
fullare. 
 Man kan kanske säga att även Samlade Verk, trots den stora organisa-
tionen, har varit något av ett enmansverk i realiteten. Den förre huvud-
redaktören, den nu drygt 70-årige Lars Dahlbäck, som av olika orsaker 
sade upp sig från sin tjänst vid årsskiftet 2008–2009, har naturligtvis 
under mer än 30 år varit den obestridliga centralfiguren här.
 En praktisk fråga som är värd att diskutera är hur för- och nack-
delarna med dessa olika organisationssätt bör utvärderas.

Finansiering

Breven 1–16 möjliggjordes genom ett tämligen blygsamt anslag från 
Stockholms stad samt, än mer, av att utgivaren Torsten Eklund i sitt ar-
bete som folkhögskolerektor uppenbarligen gavs generösa möjligheter 
att också på arbetstid edera Strindbergsbrev. I sammanhanget bör också 
litteraturprofessorn Walter A. Berendsohns namn nämnas. Denne var 
tysk-judisk flykting i Sverige, och hans insatser för brevutgåvan har ald-
rig gjorts full rättvisa. Hans omfattande korrespondens, nu katalogiserad 
i Kungl. biblioteket, ger inblickar i hans energiska forskning och stora 
engagemang.� Alla brevvolymerna är utgivna på Bonniers förlag, som för 
de senare delarna fick heltäckande tryckningsbidrag.
 Mitt eget arbete finansierades i inledningsskedet av två privata stif-
telser men uppgiften övertogs inom kort av Riksbankens Jubileumsfond 
och administrerades av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet.�

 De totala kostnaderna för utgivningen av Strindbergs SV vet jag inte 
om någon exakt kan redogöra för, och jag går heller inte in på dem. 
Finansiärerna har varit flera, i huvudsak statliga, Kulturrådet och Forsk-
ningsrådet, men under senare tid även privata fonder. T.ex. har arbetet 
med utgivningen av Ockulta dagboken en separat finansiering. Böckerna 
utkom först på Almqvist & Wiksell/Gebers förlag. Senare övertog Nor-
stedts förlag uppgiften.�

 Intressant är också upplagornas storlek. Vad gäller breven anpassade 
sig förlaget redan från början till försäljningen, vilket har lett till att vissa 
volymer är närmast omöjliga att uppbringa numera. Del 1 sålde t.ex. 
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inte så bra som förlaget uppenbarligen hade hoppats på, varvid volym 
2 utgavs i en mindre upplaga, varför denna volym i dag är svår att hitta. 
Volymerna 16–22 trycktes samtliga i 1 200–1 500 exemplar. En samman-
hållen svit kan i dag endast med svårighet uppbringas. Jag har därför, 
i likhet med andra optimister, föreslagit en nyutgivning i pocketform. 
Men förlaget har, föga överraskande, slagit dövörat till. Det är naturligt-
vis paradoxalt att när brevutgåvan nu efter drygt 50 års arbete föreligger 
så går den praktiskt taget inte att få tag på.
 Vad gäller SV känner jag inte till upplagesiffrorna – de har av natur-
liga skäl varierat från volym till volym (Språkvetenskapliga studier I–II 
torde locka färre läsare än Röda rummet eller Fröken Julie) – men jag 
noterade att Akademibokhandeln i Sverige 2009 realiserade, såvitt jag 
kunde förstå, alla volymerna för 59 kr stycket. En boklåda i Sundsvall er-
bjöd visserligen under längre tid sina kunder att abonnera på volymerna, 
men den är nu nedlagd.
 Detta lite sorgliga tillstånd har emellertid inte primärt med de båda 
utgåvorna att göra utan speglar bokens situation i dag. Det var länge 
sedan samlade verk hade tillfälle att samlas på det svenska folkets bok-
hyllor.

Tidsåtgång

Arbetet med de två utgåvorna har tagit mycket längre tid än vad som ur-
sprungligen angavs. För SV stipulerades vid starten tio år. I dag föreligger 
nästan alla volymer, efter drygt 30 års arbete. 
 Breven skulle – hävdades det 1948, kanske menade man det också 
– omfatta 12 volymer samt vara utgivna inom lika många år.� Arbetet på-
börjades i mitten av 1940-talet, pauserade efter utgivaren Torsten Eklunds 
död från 1976 till slutet av 1980-talet, samt slutfördes 2001. I själva verket 
har det tagit än längre tid. Den förste som vidtog åtgärder för insamlande 
av Strindbergs brev var brevskrivaren själv, redan i slutet av 1880-talet. 
Mer systematiskt övertogs denna uppgift, före Strindbergs död 1912, av 
hans nära vän fysikprofessorn Vilhelm Carlheim-Gyllensköld.� 
 En gissning är att utgivarnas optimism, sannolikt i båda fallen, har 
varit medveten för att enklare få tilltänkta finansiärer att lätta på plån-
boken.
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Forskningsmiljö

Att de båda utgåvorna har pågått parallellt har givit fördelar som svår-
ligen kan överskattas. SV tog t.ex. omedelbart initiativ till en inventering 
av de brev som ännu inte hade utgivits. Samarbetet har varit gott och 
kontakterna mycket täta. Utbytet av information samt möjligheten till 
diskussion har alltid varit givande. Faktiskt kan man tala om en ideal- 
situation, med tillgång till stor kompetens och ett uppbyggt nät av  
experter, forskare, biblioteks- och arkivtjänstemän, samlare, specialister 
i olika discipliner. Många av de senare blev så småningom också Strind-
bergskunniga, vilket såväl SV som brevutgåvan har haft oskattbar nytta 
av. Denna samverkan har också inneburit att de båda projekten kontinu-
erligt har ställt sitt eget material, oavsett på vilket stadium detta befunnit 
sig, till varandras förfogande.

Utgivningsprinciper

Vad gäller breven är det relativt sparsamt med explicita principer, såväl i 
volymerna 1–15 som i resten av sviten, vilket naturligtvis inte innebär att 
de saknas. Huvudprinciperna sammanfattas kortfattat i förordet till del 
16.9 Den diplomatariska modellen kräver inte heller några längre exege-
ser, när det gäller att redogöra för hur texten skall återges. 
 Endast en mer principiell omständighet synes i inledningen av brev-
arbetet ha diskuterats: huruvida brevens ordningsföljd skulle vara kro-
nologisk eller strukturerad efter adressat. Att den förra principen valdes 
var, menar jag, lyckligt.
 Från början strävade brevutgåvan inte efter någon absolut fullstän-
dighet. Brev som ansågs »sakna varje personhistoriskt intresse eller lit-
terärt värde» uteslöts.�0 Men principen, som självfallet är absurd, kom 
snart att överges.
 SV har däremot ambitionen att vara såväl en »folkupplaga» – eller 
en »nationalupplaga» som den fick heta – som en vetenskaplig textkri-
tisk sådan. Att förena dessa båda strävanden har krävt ett utförligt och 
explicit regelverk.
 Parentetiskt kan nämnas att jag inte har funnit någon heltäckande el-
ler fullgod definition av begreppet »nationalupplaga», och inte heller till 
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hur det förhåller sig till termen »folkupplaga». I förordet till Runebergs 
Samlade arbeten (1903) heter det:

Efter det utgifvandet af normalupplagan af J. L. Runebergs samlade
arbeten afslutats, har tiden synts vara inne att utgifva äfven en
prisbillig upplaga af skaldens verk. Då man betecknat den som
nationalupplaga, har det skett i förhoppning om att den i sin mån
skall göra dessa oförgängliga sångskatter till en egendom i hvarje
hem hos den del af vårt folk, som kan tillägna sig dem på skaldens
eget språk.��

I SV:s egen presentation blir beteckningarna synonyma. Syftet är att 
»åstadkomma en i bästa mening populär utgåva, som lever upp till be-
teckningen nationalupplaga och som gör Strindberg tillgänglig för olika 
kategorier av läsare».�� 
 Grunderna till SV:s dubbla identitet som en såväl vetenskaplig som 
en »folkupplaga» eller »nationalupplaga» är intressanta men kan inte 
diskuteras här. (John Landquists utgåva följer i stort samma riktlinjer 
som SV.) Vad gäller incitamentet till SV fanns tidstypiska röster i Kultur-
rådet på 1970-talet, som energiskt förfäktade meningen att det svenska 
folket hade rätt att få läsa en av förlagen ocensurerad Strindberg. Frågan 
huruvida denna textkritiska skvader är möjlig, praktisk eller lämplig, är 
inte heller möjlig att diskutera här.
 Inte heller berör jag huvudprincipen i SV att utgå från manuskripten 
och Strindbergs rättelser i korrekturen – eller Strindbergs »intentioner 
vid författandet och förstagångspubliceringen»�� – och inte, såsom andra 
aktuella utgivningsprojekt, t.ex. Almqvist- eller Ibsenutgåvorna, den 
första tryckta upplagan. Att en författare skriver är något annat än varför 
hon eller han gör det.�� En följd härav är naturligtvis att i SV etableras 
texter som aldrig tidigare mött någon läsare. Ett spektakulärt exempel 
kan nämnas. Den bevingade sentensen »Det var inte segern jag ville, det 
var striden!» ingår inte i SV:s edition av Mäster Olof.��   
 »Nationalupplagans» principer har bl.a. inneburit att Strindberg 
konsekvent nystavats. Även vissa andra såväl konsekventa som inkon-
sekventa strindbergska stavningssätt normaliseras. Däremot behålls ver-
bens pluralformer och substantivändelsen -ne i bestämd form pluralis. 
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Personligen kan jag bekänna att jag inte störs av nystavningen, utom 
kanske ibland i vetenskapliga texter, där nystavade SV-citat samsas eller 
krockar med diplomatariska citat ur breven, så även i kommentarerna 
till SV-volymerna. 
 Regelverket i SV måste således med nödvändighet bli omfattande och 
detaljerat. Det finns separat utgivet och är även återgivet som appendix 
till del I, Ungdomsdramer,�� men är också fortlöpande registrerat i många 
års redaktionskommitté-protokoll. En viss utveckling under årens gång 
kan konstateras. Tydligast ser vi den i att ordförklaringarna och avsnittet 
»Tillkomst och mottagande» i kommentaren har blivit mycket fylligare. 
Några exempel, slumpvis valda, med reservation för att de texter som 
jämförs kan vara inkompatibla: 
 För tre under SV-projektets första år utgivna volymer, Röda rummet 
(SV 6, 1981), Det nya riket (SV 12, 1985) och Vid högre rätt (SV 40, 1985) 
fyller kommentaren 29, 39 resp. 30 sidor. I tre senare utgåvor, Götiska 
rummen (SV 53, 2002), Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 
1900–1912 (SV 71, 2004) och Kvarstadsresan, Fabler m.fl. prosaverk (SV 
18, 2009), uppgår kommentaren till 175, 223 resp. 321 sidor. 
 Likaså har illustrationsmaterialet i kommentaren blivit allt mera om-
fattande. Till en början förekom överhuvud inga illustrationer, medan 
de senare volymerna, t.ex. SV 18, SV 71 och SV 64 (Teater och Intima 
teatern, 1999) presenterar 65, 40 resp. 69 sidor bildmaterial.
 En annan utveckling är att under årens gång en större tolerans gent-
emot Strindbergs stavning, av framför allt franska eller från franskan 
lånade ord, gör sig märkbar.

Textkritisk kommentar

Trots att volymerna i Samlade Verk således innehåller en mycket rikli-
gare kommentar än delarna i Samlade skrifter har den senare i respek-
tive volym en rudimentär textkritisk apparat, vilket SV saknar. I SS är 
de mycket kortfattade och inte heller enhetligt utformade. Principerna 
är något impressionistiska. Ibland ges endast exempel, ibland fullstän-
diga uppgifter om t.ex. skilda läsarter i olika upplagor, tryckfel i samtliga  
tidigare upplagor och ibland granskas även Strindbergs rättelser och 
ändringar i korrekturen.
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 Det säger sig självt att SV:s textkritiska kommentarer har en helt an-
nan ambitionsnivå. Dessa publiceras separat. Ursprungligen tänkte man 
sig att trycka dem, men ger nu ut dem digitalt. De textkritiska kom-
mentarerna ligger från 2008 som zip-komprimerade pdf-filer på Litte-
raturbanken.se; i januari 2011 hade textkritiska kommentarer till 24 delar 
publicerats. 
 Efterklokt tror jag det är lätt att önska sig att den textkritiska appa-
raten hade presenterats i respektive volym, även om det hade skett på 
bekostnad av avsnitten »Tillkomst och mottagande» och »Ordförkla-
ringar». 

Vad har Strindberg skrivit?

För utgivarna av SV innebär frågan om vad Strindberg har skrivit inget 
större problem, med undantag dock för framför allt hans ungdomsjour-
nalistik. Här valde utgivarna – i samarbete med språkvetare – en relativt 
sträng princip. I textdelen trycks endast texter som med all säkerhet kan 
attribueras till Strindberg, medan texter som »bör ha författats av Strind-
berg» publiceras i kommentaren tillsammans med exempel på en artikel 
som »kan ha författats av Strindberg». Likaså återges ett antal tidnings-
notiser som »sannolikt» också haft Strindberg som upphovsman.�� 
 Ett annat exempel på osäker författarattribuering finns i Gamla Stock-
holm (1880–1882) som Strindberg författade tillsammans med Claes Lun-
din. Här har endast de kapitel som Strindberg själv explicit angivit att 
han har skrivit tagits med. Flera avsnitt i Lundins kapitel torde emellertid 
också ha Strindberg som auktor. Men endast ett sådant, där det råder 
»stor sannolikhet» – såväl innehållsligt som språkligt – att Strindberg 
har hållit i pennan, har inkorporerats.�� 
 En del icke tryckta texter, även utkast, av Strindberg har också inför-
livats i volymernas kommentarer.

Vad är ett brev?

En annan fråga är vad som bör rubriceras som ett Strindbergsbrev. Sva-
ret är både teoretiskt och pragmatiskt. Det var centralt att så mycket som 
möjligt av det strindbergska brevmaterialet och material av brevkaraktär 
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togs med. Ett regelrätt brev är ju tämligen enkelt att identifiera: ett skrift-
ligt meddelande till en adressat, som bör ha sänts per post, bud, telegraf 
o.s.v., helst ha hälsningsfras samt undertecknats. Men undantagen och 
gränsfallen är självfallet intressantare: många skrivelser av PM-karaktär 
har också medtagits. De bör i princip uppfylla kriterierna ovan, men gör 
det likväl inte alltid. 
 Ett konkret exempel på samarbetet med SV är att PM-material som 
redan var tryckt i SV (i textdelen eller i kommentaren) inte publicerades 
på nytt i brevutgåvan, utan i stället ges en hänvisning till relevant SV-
volym. 
 Kungl. bibliotekets Ämbetsarkiv innehåller brev och skrivelser av 
Strindbergs hand, vilka han rent formellt författat i tjänsten under sina 
år som biblioteksanställd. Dessa har medtagits i supplementet endast 
såvida de har med hans egna under tjänstgöringsåren på KB pågående 
sinologiska eller kulturhistoriska arbeten att göra. (Här kan man jämföra 
med t.ex. Franz Kafkas samlade skrifter, där ju även dennes skrivelser i 
tjänsten, framför allt i försäkringsärenden, publicerats. Orsaken är natur-
ligtvis där att kasta belysning över Kafkas kurialtyska.)�9 Andra officiella 
skrivelser, t.ex. rörande Strindbergs tjänstledigheter eller skilsmässor, har 
också medtagits.
 Fotografier (porträtt) av Strindberg med tillägnan och t.o.m. om 
Strindberg endast har skrivit sitt namn därpå, har inkluderats om vi kän-
ner adressaten, oavsett att vi inte vet om de sändes i kuvert eller kanske 
personligen överlämnades.
 Däremot är dedikationer i Strindbergs böcker inte inkorporerade. 
Dessa finns f.ö. noggrant förtecknade på annat håll.�0 
 Gränsfallen är liksom specialfallen legio. Här ytterligare ett exem-
pel: hur gör man med Strindbergs meddelanden i korrekturen? När 
de oproblematiskt kan karakteriseras som regelrätta korrekturrättelser 
och motsvarande har de naturligtvis inte uppfyllt fordringarna. Har 
de däremot karaktären av informationer, till tryckeriet eller förlaget, 
som lika gärna, eller naturligare, hade kunnat ges per brev – generella  
eller mer preciserade önskemål eller protester rörande tolkning av manus, 
bokens typografi eller grafiska utformning, uppräkningar av adressater 
som författaren önskade att boken skulle sändas till o.s.v. – har de inför- 
livats.
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 Ett annat dilemma rör brevens bilagor. I supplementvolymerna har 
flera sådana, som inte återgivits tidigare i brevsviten, publicerats i full-
ständig form. Här har emellertid avgörandet fällts från fall till fall. När 
bilagor finns, så omnämns de dock alltid i kommentaren. Likaså har där 
ett stort antal fullmakter, namnsedlar, kvitton och kontrakt med svenska 
och utländska förlag eller teatrar återgivits, ibland in extenso, ibland som 
referat. 
 Tre tryckta förord till andras eller egna böcker som Strindberg skrivit 
i form av brev finns också representerade – till Paul Gauguins utställ-
ningskatalog i Paris 1895, till Gernandts förlags utgåva av Strindbergs 
Samlade romaner och berättelser 1899 samt till Emil Kléens Valda dikter 
1907.�� I samtliga dessa fall finns visserligen skäl till att man inte ska ta 
Strindbergs yttranden i »breven» att han inte kan skriva något förord på 
allvar utan att han helt enkelt valt brevformen i stället, men de har likväl 
medtagits. 
 Här kan också de s.k. minusbreven anföras, d.v.s. brev som man av 
olika anledningar vet att Strindberg har skrivit men som inte har åter-
funnits. Även detta var något av ett projekt i projektet. Ca 300 sådana  
minusbrev har registrerats i Supplementet. Minusbrev som direkt fram-
går av breven eller av kommentaren i volymerna 1–15 aktualiseras där-
emot inte. Huvudkällor är de bevarade breven till Strindberg, Ockulta 
dagboken, antikvariats- och bokauktionskataloger, klippsamlingar, press-
bibliografier, Walter Berendsohns omfångsrika kvarlåtenskap, Vilhelm 
Carlheim-Gyllenskölds kartotek över funna och/eller efterforskade brev, 
Kungl. biblioteket m.fl. 
 Bland breven till Strindberg finns många från boklådor och, framför 
allt tyska, antikvariat. Särskilt talrikt bevarade är de från Strindbergs tid i 
Blå tornet, hans sista bostad. Brevsvar från dessa adressater har noterats, 
däremot har alla de bevarade regelrätta bokräkningar, där titlarna ofta 
specificeras, inte medtagits. Skälet är att detta material redan bearbetats 
av Hans Lindström i Strindberg och böckerna 2, och att de flesta av dessa 
beställningar inte gjorts av Strindberg själv utan expedierats via hans 
brev till den tyske översättaren Emil Schering.�� 
 Genom att Strindberg sparade de brev han i slutet av 1870-talet och 
början av 1880-talet mottog som svar på sina förfrågningar i allehanda 
sinologiska ärenden, kunde jag, trots avsaknaden av Strindbergs egen 
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röst, relativt fullständigt rekonstruera sannolikt de flesta av dessa nu inte 
återfunna brev.�� Ett spektakulärt fall av minusbrev, som i ordets egent-
liga mening inte är minusbrev, kan vidare här omnämnas. Ett 60-tal brev 
från Strindberg till en fransk tidskriftsredaktör, från Strindbergs första 
tid i Frankrike i början av 1880-talet, påträffades i ett antikvariat i Paris. 
En mig närstående hade möjlighet att bläddra igenom breven, men de 
ställdes inte till utgivningens förfogande. Inte heller ville detta antikva-
riat, trots att medel härtill kunde uppbringas, sälja breven till Kungl. bib-
lioteket utan förnekade överraskande existensen av dessa brev.�� Senare 
har jag förstått att det demonstrativa ointresset primärt hade med fransk 
skattelagstiftning att göra.
 Även distinktionen mellan ett regelrätt brev och ett minusbrev kan 
vara svår att göra. Här endast ett exempel: En antikvariatskatalog eller en 
tidningsartikel kan ibland återge en del av ett brev i faksimil eller genom 
rikliga citat ge en uppfattning om innehållet, i andra fall anges endast 
sparsamma uppgifter om datum och/eller adressatens namn. Samtida 
tidningsnotiser om Strindberg kan man i många fall misstänka hade 
författaren själv som upphovsman, d.v.s. i brev till redaktören. Här krävs 
naturligtvis stor försiktighet.

Egentligen är det märkligt att endast få försök att förfalska Strindbergs-
brev synes ha gjorts. I antikvariaten och på bokauktioner betingar brev 
från Strindberg nämligen höga pris. Hösten 2009 fanns t.ex. tio brev 
från Strindberg till den danske tidningsmannen Otto Borchsenius till 
salu i Oslo för 60 000 norska kronor. Själv har jag endast stött på ett 
sådant förfalskningsförsök, ett brev som jag dock inte sett i »original» 
utan endast som avskrift.
 Ett specialfall – »specialfallen» är vad gäller Strindberg förbluffande 
många − utgörs av det mycket stora brevmaterial, även tidningsartik-
lar, dagböcker samt anteckningar och andra texter av Strindberg, som 
återges i Carl Öhmans Strindberg and the Origin of the Scenic Expres-
sionism (1961).�� Boken, som av flera forskare givits ett högt betyg och 
då den är skriven på engelska har haft betydelse för den internationella 
Strindbergsbilden, utger sig för att vara »en förkortad» version av en i 
USA tidigare, tryckt eller ej framgår inte, framlagd doktorsavhandling. I 
anledning av mitt arbete som utgivare av Strindbergs brev var jag nöd-
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sakad att företa en undersökning, där det visade sig att merparten av 
detta påstådda Strindbergsmaterial var uppdiktat. Min uppsats i Scandi-
navian Studies och Samlaren väckte ett stort mediaintresse. Helsingfors 
universitet tillsatte en utredning, varvid det visade sig att Öhmans s.k. 
doktorsavhandling i stort sett var identisk med hans, på svenska skrivna, 
licentiatavhandling – som faktiskt hade godkänts som sådan vid Helsing-
fors universitet. När man i den kunde ta del av de s.k. Strindbergsbreven 
var förfalskningen lätt att avslöja. I engelsk språkdräkt kunde de te sig 
trovärdigare.��

Etablering av breven och kommentar i volymerna 1–15 och 16–22 

Den diplomatariska principen gäller för hela brevutgåvan. Några skill-
nader kan dock anges. 
 Akribin torde i de senare brevvolymerna vara högre än i de tidigare. 
En fullständig errata-lista rörande Eklunds volymer var av praktiska skäl 
omöjlig att producera. Däremot har feldaterade brev tryckts på nytt, så-
vida det rör sig om större skillnader, inte om det endast handlar om 
enstaka dagar. Viktigt syntes mig att ange osäkerhet om läsart, något som 
tidigare var sällsynt. När brev, som tidigare hos Eklund återgivits efter 
avskrifter, tidnings- eller andra tryck, och där originalbreven sedan blivit 
kända, presenteras de inte på nytt, såvida inte diskrepanserna är tämligen 
stora, framför allt om hela meningar eller stycken saknas. 
 Uppgifter om huruvida, och i så fall var, ett brev tidigare har varit  
publicerat, en eller flera gånger, anges alltid i de senare volymerna.  
Vidare förtecknas i dem Strindbergs strykningar, ändringar, tillägg samt 
dessas placeringar – dessa textkritiska upplysningar ges fortlöpande i 
notapparaten. Grafiska tecken, för paus, nytt stycke o.s.v., anges likaså, 
med några principiella undantag, nu i faksimil. Illustrationer i breven 
återges alltid i volymerna 16–22; i faksimil när det rör sig om Strindbergs 
egna teckningar, medan medsänt material presenteras i text. Illustra-
tioner eller medsänt material i brev som ingår i volymerna 1–15 återges 
inte retrospektivt. Avsikten var i ett skede att i supplementvolymerna 
presentera allt illustrationsmaterial i Strindbergs samtliga brev, som sys-
tematiskt kartlades, men för detta satte projektets ekonomi stopp.
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Kommentaren i brevutgåvan

Arten av valt skrivpapper, papperssort, korrespondenskort, visitkort, 
brevkort, vykort (och dess motiv och förtryckta text), kuvertets beskaf-
fenhet m.m. anges i de senare volymerna till skillnad från de tidigare, 
likaså om pennan varit en annan än den sedvanliga stålpennan och 
bläcket av annan beskaffenhet eller färg än det oftast valda Antoine Fils 
mörkt violetta. Här var en viss balansgång nödvändig, t.ex. kunde jag 
ha angivit storlek på skrivpappret, hur brevtexten fördelats på de olika 
brevpappersidorna m.m., men då hade diskrepansen blivit alltför stor 
mellan de senare och de tidigare brevvolymerna.
 Adressaternas brev uppmärksammas betydligt mer i de volymer jag 
har utgivit än i de tidigare. Ambitionen var att i möjligaste mån återskapa 
den dialog som en gång fördes. Detta underlättades av att det finns jäm-
förelsevis fler brev till Strindberg bevarade från hans sista tid, särskilt pe-
rioden i Blå tornet, 1908–1912. Även exaktare och utförligare bibliografisk 
information om böcker och tidskrifter som omnämns i korrespondensen 
ges.
 På ett fält kom brevutgåvans och SV:s intressen att sammanfalla, 
eftersom jag följde principen att i kommentaren återge tryckta Strind-
bergstexter som förs på tal i breven, såvida dessa ännu inte fanns åter-
givna i SV, och om de till omfånget höll sig inom rimliga proportioner, 
såsom insändare, artiklar, enkätsvar etc. Flera av dessa var inte heller 
tidigare kända, varpå de senare kunde publiceras även i SV.
 Till saken hör slutligen att min arbetsuppgift självfallet var tacksam-
mare än Eklunds. Anledningen var Strindbergsforskningens utveckling 
generellt, inte endast i avhandlingsform utan också förekomsten av mat-
nyttiga verk som Hans Lindströms två volymer om Strindbergs biblio-
tek och boklån, Barbro Ståhle Sjönells inventering av centrala delar av 
Strindbergs i KB förvarade samling av utkast och anteckningar, hans s.k. 
Gröna säck, Alice Rasmussens bok om Strindbergs bostäder m.fl., därtill 
även allt material som presenterats eller gjorts tillgängligt genom arbetet 
inom SV.�� Att Eklund kunde prestera sin högkvalitativa utgåva trots av-
saknaden av vad som i dag är oumbärliga hjälpmedel är imponerande.
 Systematisk genomgång av pressen: dagstidningar, relevanta tidskrif-
ter, särskilt de som behandlar teater och litteratur, var i mitt fall möjlig 
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och givande, eftersom den tidsperiod min utgåva omfattar är tämligen 
kort men också då jag för min avhandling hade arbetat med denna tid 
och dessutom i SV utgivit alla de tidningsartiklar Strindberg offentlig-
gjorde under Strindbergsfejden 1910–1912. 

Supplementbanden 21 och 22

Supplementvolymerna med brev är ett särskilt kapitel och faktiskt ett 
projekt i projektet som krävde extra stora ansträngningar. Ursprungligen 
var avsikten att endast trycka de ca 400 brev som samlats på KB sedan de 
olika volymerna 1–15 gått till trycket. Stickprov i KB:s och andra forsk-
ningsbiblioteks handskriftssamlingar visade emellertid att en ny grundlig 
inventering var nödvändig. 
 Samtliga relevanta bibliotek och arkiv i Sverige inventerades. I uni-
versitetsbiblioteken, Bonniers arkiv och Örebro stadsbibliotek, alla med 
stora Strindbergssamlingar, undersöktes materialet på plats. Inte endast 
handskriftsmaterial gicks igenom utan också förefintliga klippsamlingar 
av olika karaktär. Berendsohns förteckning över Strindbergs brev, upp-
rättad 1944–1948, samt Carlheim-Gyllenskölds brevregister var viktiga 
hjälpmedel, vid sidan av den inventering som Alice Rasmussen utfört på 
uppdrag av SV.
 Värdefulla var också min företrädare Torsten Eklunds egna brev-
volymer, tryfferade med anteckningar, såväl i böckerna som på lösa 
lappar. Detta är, egentligen något märkligt, också allt material av an- 
tecknings- eller utredningskaraktär som finns kvar av Eklunds förar-
bete. 
 Institutioner som tillskrevs var ett trettiotal bibliotek i Norden, 
omkring 80 i det övriga Europa samt ett tiotal i USA. Även regelrätta 
efterlysningar gjordes. I Sverige publicerades sådana i sex dagstidning-
ar, sex tidskrifter och tio antikvariats- och bokauktionskataloger. Även 
via nyhetsbyråerna TT och FLT och i Strindbergssällskapets utskick 
samt på Strindbergsmuseets hemsida sändes propåer ut. Internationellt 
trycktes efterlysningar i tiotalet nordiska tidningar, tjugotalet nordis-
ka antikvariatskataloger, ett femtiotal övriga europeiska dagstidningar 
och tidskrifter, två amerikanska tidningar samt i två antikvariatskata- 
loger.
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 Mycket material av annan karaktär – som här inte kan uppräknas 
– inventerades också. T.ex. gjordes fynd vid genomgången av förorden 
till översättningar av Strindbergs verk fram till 1914.
 Resultat av alla dessa mödor var något överraskande: via efterlys-
ningarna, trots att de var så talrika, kom faktiskt endast en handfull nya 
brev i dagen. Däremot var inventeringarna av biblioteken (särskilt den 
systematiska genomgången av relevanta brevsamlingar, katalogiserade 
men naturligtvis än mer sådana som inte hade katalogiserats), liksom 
de nära kontakterna med Strindbergssamlare, antikvariatshandlare och 
släktingar till Strindberg synnerligen givande. Inte minst hade jag stor 
glädje av en handlare i »manuscripts and rare books» i New York. Bland 
samlare och handlare råder tyvärr ofta uppfattningen att ett »okänt», 
d.v.s. icke publicerat, brev är pekuniärt värdefullare än ett som redan 
är offentliggjort. Många i den kategorin drar därför öronen åt sig eller 
sluter sig som musslor om en brevutgivare hör av sig men kan visa sig 
medgörligare om en kollega tar kontakt. Med denne amerikanske anti-
kvariatshandlare som bulvan kunde jag därför göra många fynd. Ett upp-
byggt internationellt kontaktnät, där inte endast forskare och arkivarier 
ingår utan också samlare och handlare, är därför viktigt. Vad gäller en 
också internationellt så känd författare som Strindberg betingar som sagt 
breven tämligen höga priser. Detta är å ena sidan en svårighet – KB har 
ofta inte råd att köpa – men också en paradoxal fördel. Breven bevaras 
och kommer inte på drift.   
 Via alla undersökningar och efterlysningar uppspårades ca 500  
nya brev. Dessa brev presenterades i en ny svit, för tydlighetens skull 
numrerad med ett S, som i Supplement, S1–S720. Även ett antal hittills 
okända Strindbergsmanuskript blev resultatet av dessa brevefterforsk-
ningar.
 I samband med 150-årsminnet av Strindbergs födelse 1999 upp-
dagades uppseendeväckande många nya brev. Yttre händelser, jubileer, 
nyutkomna böcker, radio och TV verkar, enligt min erfarenhet, alltid 
stimulerande.
 I det andra supplementbandet finns även ett »generalregister» över 
i hela brevsviten förefintliga personer och adressater. En ursprunglig – 
värdefull – idé, som emellertid av ekonomiska skäl fick överges, var också 
att här upprätta ett detaljerat register över omnämnandet av Strindbergs 
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egna verk, publicerade och opublicerade, boktitlar men också enskilda 
dikter, noveller och artiklar.

Mottagandet

Den internvetenskapliga receptionen är det kanske ännu för tidigt att ha 
någon riktig uppfattning om. Men det mediala mottagandet torde, även 
för vetenskapliga utgåvor, spela en större roll än vad som ofta antas.
 Brevvolymerna recenserades å ena sidan i närapå alla huvudstads-
tidningar samt även i en stor del av landsortspressen. Särskilt vad gäller 
de första brevutgåvorna, på 1940- och 1950-talen, var kritikerna namn-
kunniga – många av Sveriges främsta författare hade städslats, såsom 
Gunnar Ekelöf och Vilhelm Moberg. Å andra sidan uppmärksammades 
utgivningsprinciperna eller arbetets kvalitet sällan. Recensenterna tog 
ofta de skilda texterna som utgångspunkt för allehanda mer eller mindre 
personligt impressionistiska kommentarer om brevskrivaren eller per-
sonen Strindberg. Även radio och TV observerade brevutgivningen. 
Presentationen av de båda sista volymerna kom t.o.m. att bli ett inslag i 
TV-nyheterna.
 En lyckad biprodukt av brevutgivningen var den serie, »Dagens 
Strindbergsbrev», som Sveriges radio sände 1999, i anledning av 150-
årsminnet av Strindbergs födelse. Här lästes, efter en kortfattad inled-
ning, var dag under ett helt år, klockan 9.03 med repris på kvällen, ett 
Strindbergsbrev upp, på tre minuter, av tre skådespelare, en mycket ung, 
en i 40- samt en i 60-årsåldern. Här presenterades breven inte krono-
logiskt, utan vi valde helt enkelt ett brev som, oberoende av år, skrivits 
just den dag och månad respektive brev lästes upp. Tanken var dels att 
fjärma sig från det traditionellt biografiska och i stället betona brevens 
litterära kvaliteter, dels att göra det möjligt för lyssnarna att komma 
in i serien närsomhelst. I stället för kronologi och biografi ett tidlöst 
brevskrivarjag således. En 16-årig brevskrivande Strindberg ena dagen 
kunde efterträdas av en 63-årig följande dag. Så tror jag också att vi av de  
monologiska breven lyckades skapa något av en intern strindbergsk dia-
log. Av radiobreven blev också en cd-skiva och en bok. Programmet, 
och all uppmärksamhet som följde, ledde dessutom till att ett stort antal 
hittills okända Strindbergsbrev återsåg dagens ljus.��
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 En annan biprodukt var en bok, där jag publicerade korresponden-
sen mellan Strindberg och hans och Harriet Bosses lilla dotter Anne- 
Marie.�9

 Många är också de program om Strindbergs brev som jag gjorde i 
samarbete med skådespelare. En av dessa hävdade för övrigt att breven 
är som skrivna för dagens stå-uppare. 
  Förutom vid den mediala uppmärksamheten har jag också dröjt vid 
dessa »biprodukter», för jag menar att det är viktigt att inför en bredare 
läsekrets och publik söka föra ut resultaten av vetenskapliga brevedi-
tioner, som ju ofta är svåråtkomliga och inte alltid läsarvänliga. Detta 
rimmar väl med universitetens s.k. tredje uppgift och, vet jag, sågs också 
med blida ögon av brevprojektets finansiärer. 
 SV har, bortsett från de allra första åren, inte beståtts med det medi-
ala intresse som projektet förtjänar. Media vill, hävdas det, inte skriva 
om redan kända verk av Strindberg. Intresset för utgåvan har inte hel-
ler bland allmänhet, litteratur- och språkvetare eller andra humanister 
varit överdrivet stort. Ett remarkabelt undantag var Ingmar Bergmans 
lovprisande av den medelst hjälp av kriminalpolisens röntgenkamera 
etablerade nya interpunktionen i dramat Fröken Julie. Dialogen hade 
härmed, menade den store regissören, fått en helt annan rytm. Likaså 
har SV betytt mycket för alla de nya utländska översättningar som under 
senare år har sett dagens ljus. Inte endast den säkerställda texten har här 
varit viktig utan också de utförliga ordförklaringarna.
 SV har – intressant nog – fått mest medial uppmärksamhet, inte i 
regelrätta recensioner av böckerna eller presentationer av utgivningen, 
utan för allehanda dramatiska s.a.s. extramurala skeenden. Här tänker 
jag i första hand på den s.k. nya Strindbergsfejden som kulminerade 
vid Strindbergssällskapets årsmöte 1986. Denna fejd vore värd en egen 
undersökning. Författaren P. O. Enquist, som vid denna tid satt i Kul-
turrådets styrelse, inledde debatten med en våldsam kritik mot vad han 
menade var en alltför långsam utgivningstakt. Ursprungligen hade det, 
som sagt, hetat att arbetet skulle göras på tio år. Enquists slutord – »Dra 
åt helvete, mina herrar» – säger en del om intensiteten i ordväxlingen. I 
debatten, som även uppmärksammades på nyhetsplats, deltog förutom 
Strindbergsforskare även kultur- och ledarskribenter samt renommerade 
författare som Sven Delblanc och Lars Forssell. Båda sidorna i denna fejd 
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sökte naturligtvis kasta in så effektivt artilleri som möjligt. Strindbergs-
sällskapet, som vid denna tid var huvudman för utgivningen, sprack i två 
delar på ett synnerligen dramatiskt årsmöte. Ett resultat blev att Strind-
bergssällskapets huvudmannaskap för utgivningen övertogs av Stock-
holms universitet, och Norstedts förlag kom in i stället för Almqvist & 
Wiksell/Gebers förlag. Ytterligare omorganisationer har sedan kommit 
till stånd.
 Vid årsskiftet 2008–2009 avgick den då 70-årige huvudredaktören 
Lars Dahlbäck, delvis i protest mot de ekonomiska villkor han erbjudits, 
vilket utlöste en, dock betydligt anspråkslösare, tredje Strindbergsfejd, 
som via en handfull inlägg fördes främst i Upsala Nya Tidnings spal- 
ter. 

Finns det ännu fler Strindbergsbrev?

Naturligtvis finns det ytterligare brev att upptäcka. Jag efterforskar emel-
lertid inte längre aktivt sådana, men vänliga personer sänder mig fort-
löpande informationer, jag följer de vanligaste auktionskatalogerna samt 
gör med jämna mellanrum sökningar på internet. I dagsläget har jag ett 
femtiotal brev som så småningom kommer att publiceras som en »efter-
slåtter». I sammanhanget kan man ställa sig frågan: Hur många brev 
skrev Strindberg? En kvalificerad gissning är: ca 15 000, varav således 
drygt 10 000 är kända. En annan kvalificerad gissning är att vi kommer 
att återfinna några hundratal, men däremot inte tusental, av dessa.
 Intressant är att jag tämligen ofta redan har noteringar om dessa 
»nya» brev som inte alltid är alldeles nya. Deras vandring från auktion 
till auktion, från katalog till katalog, kan vara spännande att följa. I två 
fall har t.o.m. stölder kunnat uppdagas genom att lika litet ont anande 
som stolta förvärvare av Strindbergsbrev har tillställt mig kopior som jag 
känt igen, men med andra ägare, varpå polisingripande och rättegång 
med åtföljande straff blivit följden.

Personligt

Tvingas jag välja, erkänner jag villigt att jag har funnit det intressan-
tare och mer stimulerande att ge ut Strindbergs brev än hans skrifter. 
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Naturligtvis i första hand beroende på att jag har haft huvudansvaret 
för brevutgåvan. Jag minns när Gunnar Brandell erbjöd mig uppdraget 
som utgivare av Strindbergs brev: »Det går fort. Finns inte så många 
brev. Mest talade Strindberg i telefon.» Det var förstås, visade det sig 
snart, ett magnifikt retoriskt understatement. I efterhand ångrar jag å 
ena sidan inte att jag tackade ja. Å andra sidan vet jag inte – med efter-
tankens kranka blekhet – om jag i dag skulle åta mig uppgiften ifall jag 
finge frågan.
 Breven, de allra flesta, är nyheter, nya texter av Strindberg som ingen 
har tagit del av tidigare. Det gäller för vart enskilt brev, för var brevvolym 
och för Strindbergs brev-œuvre som helhet. »En ny bok av Strindberg», 
var lite av en refräng i recensionerna. Breven har innehållit många över-
raskningar, detaljer som kunnat bli – och också kommer att bli – pussel-
bitar som bidrar till att kasta ljus över Strindberg, både hans person och 
hans verk.
 Dessutom har breven under senare år alltmer kommit att betraktas 
som en litterär genre i sig. Allt fler, inte minst bland Strindbergsfors-
karna, har börjat betrakta breven som det allra förnämsta Strindberg 
åstadkommit. Den tidigare uppfattningen om brevskrivaren Strindberg 
brukar uttryckas ungefär så: »Aldrig kommer man Strindberg så nära 
som i hans brev». Men kanske förhåller det sig tvärtom: den monolo-
giska brevformen gör endast rättvisa åt en sida av Strindbergs kompli-
cerade personlighet. Kanske finner vi den därför bättre beskriven i hans 
dramatik?
 Nya översättningar av urval av Strindbergs brev har utgivits. En tysk 
förbereddes men stupade, åtminstone temporärt, på den sedvanliga eko-
nomin. En engelsk, fransk och italiensk föreligger. Detta är värdefullt, 
eftersom det utomlands ofta endast är dramatikern Strindberg som in-
tresserar. Jag tror också, utan att slå vare sig Strindberg eller hans brev-
utgivare för bröstet, att utgivningen av hans brev har varit en stimulans 
för andra brevutgåvor. Gissningsvis har också den läsande allmänhetens 
minskande intresse för doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap, och 
det ökande för författarbiografier, här spelat en roll. Under senare år har 
i Sverige utgivits, både i vetenskapliga och mer populära utgåvor brev av 
författare som Vilhelm Moberg, Karin Boye, Hjalmar Bergman, Selma 
Lagerlöf, Stig Dagerman och Gunnar Ekelöf, för att endast nämna några 
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namn. Även svenska översättningar av utländska brevvolymer har blivit 
vanligare. Och fler brevutgåvor är under arbete. 

Noter
 1 August Strindbergs Brev 1–15 utg. av T. Eklund, 1948–1976, 16–22 utg. av B. Mei-

dal, 1989–2001; August Strindbergs Samlade Verk. Nationalupplaga, huvudred.  
L. Dahlbäck, 1981–2008, P. Stam 2009–.

 2 August Strindberg Samlade Skrifter, 1–55, red. J. Landquist, Stockholm: Bonniers 
1912–1920.

 3 August Strindbergs Brev 16, s. 7 f. De av Eklund utgivna delarna omfattar breven 
1858–april 1907. Meidal har utgivit breven från maj 1907 till maj 1912 samt två 
supplementband (21 och 22), det senare med generalregister.

 4 Jfr W. A. Berendsohn, Strindbergsproblem 1946, s. 231 ff.
 5 För en kortfattad historik över utgivningen av Strindbergs Brev, se C. O. Johans-

son, »Femtio år i Strindbergs sällskap», Strindbergiana. Tionde samlingen, red.  
B. Westin, 1995, s. 19 ff.

 6 Jfr Johansson, ibid., s. 24 ff.
 7 August Strindbergs Brev 1, 1948, p. v.
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Frankfurt a/M 2004.
 20 A. Ollfors, Strindbergs dedikationer och deras mottagare 1992; dens., »Strindbergs 

dedikationer än en gång», Strindbergiana. Tionde samlingen, red. B. Westin, 1995, 
s. 79 ff.; dens., »Strindbergs dedikationer en sista (?) gång», Strindbergiana. Sex-
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Strindbergsfalsarium – Carl Öhmans August Strindberg and the Origin of the Sce-
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själen ...». Strindbergs hem och vistelseorter i Norden 1997.

 28 Vänligen August Strindberg. Ett år – ett liv i brev, urval B. Meidal & C. O. Johansson, 
1999. Jfr H. Sandblad, »Årets Strindbergsmejl: radiobrevens tillkomst», Strindber-
giana. Femtonde samlingen, red. B. Steene, 2000, s. 17 ff.
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Textkritiska problem vid utgivningen 
av G. A. Wallins resedagböcker

Hösten 2008 beslöt Svenska litteratursällskapet i Finland att utge 
Georg August Wallins skrifter (GAWS). Den textkritiska och kom-

menterade utgåvan omfattar den finländska orientalisten och forsk-
ningsresanden Georg August Wallins (1811–1852) hela bevarade skriftliga 
kvarlåtenskap. Första delen utkom 2010 och den sista utkommer enligt 
utgivningsplanen 2014.� Materialet består till största delen av dagböcker 
och brev, och är alltså i stor utsträckning manuskriptbaserat. Planeringen 
av utgåvan har pågått sedan 1970-talet och allt förarbete och all plane-
ring har gjorts med tanke på en traditionell bokutgåva. Det är därför 
inte aktuellt med en avancerad elektronisk utgåva, men troligen kommer 
delarna att publiceras på nätet i pdf-form. 
 Utgivningsarbetet kompliceras av att Wallin använde såväl flera språk 
som flera alfabet. För det mesta skrev han på svenska, med inslag av 
framförallt arabiska. Brev på arabiska förekommer också, och därtill 
kortare anteckningar förda på svenska men med arabisk skrift. Wallin 
antog redan första gången han kom till Kairo 1843 arabisk identitet. På 
färderna med karavaner skrev han på svenska, men med arabisk skrift 
för att inte avslöja sin västerländska identitet. Förutom arabiska använde 
Wallin bl.a. engelska, tyska, franska, ryska, persiska och turkiska. I utgå-
van återges allt material enligt originalets språk, men med en översätt-
ning till svenska. 

Georg August Wallin föddes 1811 på Åland, fadern var tjänsteman. Wal-
lin började studera vid Kejserliga Alexanders-Universitetet 1829 och för-
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djupade sig i klassiska och orientaliska språk.� Det är oklart vad som fick 
honom att intressera sig för speciellt de orientaliska språken, men efter 
avlagd filosofie kandidatexamen fortsatte han med studier i orientalisk 
litteratur. År 1839 försvarade han docentavhandlingen om skillnader 
mellan det arabiska tal- och skriftspråket, ett ämne som tidigare hade 
behandlats bara i liten utsträckning.�

 Eftersom möjligheterna att studera orientalisk litteratur i Helsing-
fors vid denna tid ännu var relativt bristfälliga beslöt Wallin att fortsätta 
studierna i S:t Petersburg. Den ryska huvudstaden var under början av 
1800-talet ett av Europas ledande centrum för orientalistik och även 
andra finländska orientalister studerade där. Det mest betydelsefulla 
med Wallins studietid i S:t Petersburg var att han lärde känna shejk 
Muḥammad ‘Ayyād al-Ṭanṭāwī (1810–1861), professor i arabiska vid  
Institutet för orientaliska språk vid utrikesministeriet i S:t Petersburg.� 
al-Ṭanṭāwī var född i Kairo och hade studerat där vid det berömda al-
Azhar-universitetet. Det var al-Ṭanṭāwī som inspirerade Wallin att resa 
till Egypten för att på ort och ställe bekanta sig med det arabiska folket 
och den islamiska kulturen.
 År 1841 sökte Wallin och fick ett resestipendium av Kejserliga Alex-
anders-Universitetet för att samla in material om dialekterna i Egypten 
och på Arabiska halvön.� Resans vetenskapliga syfte var inte minst att 
utveckla forskningen om arabiskans olika dialekter. Wallin reste i juli 
1843. Hemresan påbörjades 1849 och gick via London, där han skrev av-
handlingen för professuren i orientalisk litteratur, som hade ledigansla-
gits vid Kejserliga Alexanders-Universitetet.� Till Helsingfors kom Wallin 
i juni 1850 och hann sköta professuren i orientalisk litteratur bara en kort 
period innan han överraskande dog i oktober 1852. Därefter uppstod ett 
slags Wallinkult i Finland, framförallt i studentkretsarna. Wallins resor 
och liv idealiserades och han betraktades som en av Finlands största 
samtida universitetsmän.� I dag är det få som känner till namnet Wallin, 
för att inte tala om hans resor, forskning och skrifter. 
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Georg August Wallins skrifter, innehåll och övergripande disposition 
av utgåvan

Under resorna skrev Wallin dagböcker och brev hem till Finland – till 
professorn i orientalisk litteratur Gabriel Geitlin (1804–1871), till sin mor 
och syster samt till vänner och bekanta. Därtill skrev han under perio-
derna i Helsingfors och S:t Petersburg en hel del brev och stipendiean-
sökningar, främst i samband med finansieringen av den första forsk-
ningsresan och inför en påtänkt andra resa.� Vidare publicerade han två 
vetenskapliga avhandlingar, den första för att meritera sig för docenturen 
1839 och den andra för professuren 1850. Wallin hann publicera endast 
en bråkdel av reseanteckningarna själv.9 En del utgavs postumt, på 1860-
talet av Sven Gabriel Elmgren och 1905 av Knut Tallqvist�0 och senare 
har även valda delar publicerats och översatts i ett antal inhemska och 
utländska verk och tidskrifter.�� Före GAWS saknades en textkritisk och 
kommenterad utgåva som inkluderar samtliga av Wallins i dag kända 
texter som har bevarats i original eller som kopior. 
 Enligt utgivningsplanen för Georg August Wallins skrifter skall allt 
material få plats i sex delar.�� Del 1 utkom våren 2010 och del 2 utkom-
mer hösten 2011. Materialet utges i kronologisk ordning, men inom 
varje del har det grupperats så att dagböckerna kommer först, sedan 
breven och sist material som är relaterat till universitetet, främst av-
handlingar och ansökningar. Del 1 omfattar perioden 1828–1843, Wal-
lins studieår och resan till Alexandria. Del 2 innehåller material från 
Wallins vistelse i Alexandria och Kairo 1843–1844 samt från hans resa till 
Nedre Egypten våren 1844. Del 3 innehåller material från resan till Övre 
Egypten senare samma år och från Wallins vistelse i Kairo våren 1845. 
Material från Wallins första och andra ökenfärd till Arabiska halvön, 
Sinai och Syro-Palestina 1845–1846 utkommer i del 4. Del 5 innehål-
ler material från den tredje ökenfärden 1846–1849 då Wallin reste på 
Arabiska halvön och i Persien. Slutligen innehåller del 6 material från 
hemresan och från planeringen av Wallins andra resa till Orienten – en 
resa som aldrig blev av. De få artiklar han själv hann publicera ingår i  
del 6. 
 Originalmaterialet återges diplomatariskt. Diakritiska tecken och 
skiljetecken som saknas har kompletterats av utgivarna. Wallins egna 
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överstrykningar, tillägg och andra ändringar har beaktats vid etablering-
en. De förtecknas även under »Ändringar i handskrifterna». Förutom 
de utgivna skrifterna och förteckningen över ändringar i handskrifter-
na innehåller varje band inledande artiklar, manuskriptbeskrivningar, 
punktkommentarer, ordförklaringar, personregister, sakregister samt en 
käll- och litteraturförteckning. Samtliga dokument av Wallins hand har 
manuskriptbeskrivits. Punktkommentarerna upptar främst orter och 
platser, verk och personer, men även händelser samt översättningar av 
ord och uttryck på främmande språk. Kommentarerna är försedda med 
litteraturhänvisningar. 
 Utgåvans material behandlar ett område och ett samhälle som är  
relativt obekant för den svenska publik utgåvan i första hand riktar sig 
till. För att underlätta förståelsen av innehållet i Wallins texter innehåller 
alla delar inledande artiklar. De är skrivna av sakkunniga på respektive 
område eller period, och strävar efter att placera originalmaterialet i dess 
historiska och kulturella kontext.�� Vidare innehåller alla delar illustra-
tioner och kartor. Wallin tecknade tyvärr inte själv, men under resan till 
Övre Egypten 1844 hade han sällskap av den österrikiska konstnären 
Hubert Sattler (1817–1904). Sattler tecknade under hela resan, bland an-
nat de fornegyptiska monumenten.�� Åtminstone en del av Sattlers motiv 
kommer att inkluderas i del 3 där Wallins material från resan till Övre 
Egypten publiceras.

Textkritiska problem vid utgivningen av dagboksanteckningarna

Redaktionen har valt att inom varje del placera dagboksanteckningarna, 
breven och det universitetsrelaterade materialet i skilda avsnitt istället 
för strängt kronologiskt, som tidigare utgivare.�� Orsaken är att Wallin 
först gjorde dagboksanteckningar och därefter, på basis av dem, skrev 
breven. Dagboksanteckningarna är av mycket varierande format med 
allt från korta anteckningar på några rader till omfattande och detalj-
rika anteckningar över flera sidor. När Wallin följde med karavanerna 
flera månader i sträck kunde han inte skicka brev hem utan att röja sin 
europeiska identitet. Postgången gick via det ryska konsulatet i Kairo till  
S:t Petersburg och därifrån till Helsingfors.�� Breven skrev Wallin därför 
först i Kairo, efter ökenfärderna. Dateringen av breven visar att de ofta 
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har tillkommit flera månader efter de händelser Wallin beskriver och 
alltså i hög grad är baserade på dagboksanteckningarna som han gjorde 
under ökenfärderna. 
 Ett annat alternativ hade varit att först ge ut alla dagböcker i en följd, 
därpå breven och sist det universitetsrelaterade materialet. Men med 
tanke på register och punktkommentarer hade det här tillvägagångssättet 
inte varit speciellt praktiskt, eftersom både dagboksanteckningarna och 
breven från en viss resa eller en viss period behandlar så gott som samma 
personer, orter och händelser. Vidare är forskare, som utgör en viktig 
målgrupp för GAWS, vanligtvis intresserade av ett speciellt område eller 
en särskild tidsperiod och inte av hela materialet dagboksanteckningar 
och brev. 
 Bland Wallins skriftliga kvarlåtenskap finns ännu en grupp av mate-
rial förutom dagboksanteckningarna, breven och det universitetsrela-
terade materialet. Det är de tidigare nämnda korta anteckningar som 
Wallin gjorde på svenska men med arabisk skrift under ökenfärderna 
på Arabiska halvön och i Persien.�� Anteckningarna består oftast endast 
av några meningar eller lösryckta ord som Wallin använde som stöd 
för sin utförliga dagbok. De var i första hand ett slags minneslista över 
händelser och över vilka orter han hade besökt. De här korta anteck-
ningarna har inte utgetts tidigare. De är relativt svårbemästrade eftersom 
utgivaren måste behärska både svenska och arabiska och därtill kunna 
tyda skrift med ytterst liten och svårläst stil, ibland tillkommen på ka-
melrygg. Dessa anteckningar gjorde Wallin 1845–1849 och de utges i del 
4 och 5. Här placeras de först, eftersom de utgör första utkast som sedan 
omformades till längre dagboksanteckningar och brev.
 Om Wallin-materialet kan vi alltså konstatera att delar av materialet 
föreligger i tre versioner – här använder jag version i en betydelse som 
något avviker från den gängse textkritiska.�� Dessa tre versioner är de 
korta anteckningarna på svenska med arabisk skrift, de längre dagboks-
anteckningarna på svenska och slutligen breven. Varianter kan man i det 
här sammanhanget inte tala om, eftersom texterna både språkligt och 
innehållsmässigt skiljer sig betydligt från varandra. Versionerna är ändå 
nära relaterade och det är intressant att jämföra breven med dagboks-
anteckningarna och se hur Wallin ändrar åsikt eller återger händelser 
på olika sätt. Därtill kommer att breven och dagboksanteckningarna är 
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riktade till helt olika publiker. Dagböckerna var ämnade för hans eget 
personliga bruk och dem skickade Wallin till vännen och läraren Geitlin 
för att denne skulle förvara dem till hans hemkomst. Största delen av 
breven var däremot avsedda att läsas av flera personer och dem skickade 
Wallin till familjemedlemmar och vänner som såg till att andra intres-
serade fick tillgång till dem. En del av breven trycktes också i ett par 
finländska dagstidningar.�9 
 Dagboksanteckningarna innehåller mycket som Wallin utelämnade 
i breven, till exempel sina kontaker med kvinnor.�0 I dagböckerna an-
vänder Wallin engelska när han skriver om kvinnor, och säger själv att 
han vill undvika att Geitlins barn skall kunna läsa om hans erotiska es-
kapader ifall de lyckas få tag på dagböckerna. Det här kan verka aningen 
långsökt, antagligen ville han förhindra att någon överhuvudtaget skulle 
förstå anteckningarna, eftersom det var få i Wallins bekantskapskrets 
som behärskade engelska.��

Den mångfald språk och alfabet som Wallin använder sig av i dagboks-
anteckningarna är ett av de största textkritiska problemen som redak-
tionen har att ta ställning till. Ord och uttryck på europeiska språk och 
Wallins translittereringar från arabiska, turkiska eller persiska till det 
latinska alfabetet återges i utgåvan enligt originalen. En korrekt version 
ges, ifall nödvändigt, tillsammans med en översättning i punktkommen-
tarerna eller i ordförklaringarna. Problemen uppstår när Wallin väljer att 
mitt i en svensk mening skriva vissa ord och uttryck på arabiska, persiska 
eller turkiska – antingen för att det inte finns en bra översättning till 
svenska eller för att han inför Geitlin vill briljera med sin språkkunskap. 
Wallin talade i någon mån arabiska redan när han kom till Egypten och 
utvecklade snabbt sin språkkunskap där. Läsaren kan följa med denna 
utveckling, då de arabiska orden och uttrycken ökar i antal under resans 
gång. Eftersom dagboksanteckningarna inte var avsedda för andras ögon 
än hans egna och Geitlins behövde Wallin inte beakta läsarens möjlighet 
att förstå det skrivna i lika hög grad som i breven. 
 Ett av utgåvans viktigaste syfte är att aktualisera Wallin och hans arbe-
te. Därför strävar redaktionen efter att göra utgåvan läsbar också för läsare 
som inte behärskar arabiska, turkiska och persiska. Om avsnitten skrivna 
med det arabiska alfabetet återges enbart enligt originalen blir utgåvan 
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bara partiellt tillgänglig för stora delar av den potentiella målgruppen. 
Redaktionen har försökt tackla problemet genom att inne i den löpande 
texten translitterera arabisk och persisk text till det latinska alfabetet och 
i marginalen återge originalet, med en översättning till svenska. 
 I dagboksanteckningarna i del 1 består de arabiska avsnitten av en-
staka ord eller kortare uttryck och här fungerar tillvägagångssättet väl. 
Senare delar innehåller också längre avsnitt på arabiska, bland annat hela 
dagbokssidor och de tidigare nämnda kortare dagboksanteckningarna 
på svenska men med det arabiska alfabetet. Därtill kommer hela brev 
skrivna på arabiska. Dessa återges enligt originalen med en översättning 
till svenska, men de translittereras inte. Valen bottnar i redaktionens 
målsättning att göra den löpande texten så tillgänglig som möjligt. De 
längre dagboksanteckningarna på arabiska och de arabiska breven kan 
läsaren välja att läsa antingen på arabiska eller i svensk översättning. 
En translitterering är i sammanhanget inte nödvändig eftersom den är 
förståelig endast för läsare som behärskar arabiska och som lika väl kan 
läsa den arabiska originaltexten. 
 Svenska litteratursällskapet i Finland har tidigare publicerat liknan-
de utgåvor av resedagböcker som inkluderar avsnitt skrivna med andra 
alfabet än det latinska, men i fråga om 1800-talsmaterial har det främst 
gällt det kyrilliska alfabetet.�� I GAWS måste redaktionen ta ställning 
till hur det arabiska materialet skall återges i den tryckta boken, och 
dessutom till hur materialet skall läsas och tolkas. Wallin kunde i början 
av forskningsresan inte tala arabiska speciellt bra och gör därför en del 
felstavningar. Till dem bidrar det arabiska talspråkets skillnader i förhål-
lande till skriftspråket, eftersom Wallin åtminstone i början skriver enligt 
hur han hör orden uttalas. Arabiskan inkluderar oftast inte vokaler i 
skrift och bland annat därför kan en marginell felstavning göra det svårt 
för utgivaren att avgöra vilket ord Wallin egentligen avser. Ett av de större 
textkritiska problem redaktionen därmed har att ta ställning till är om 
Wallins mindre stavfel i arabiskan skall rättas eller inte.�� Vi har valt att 
ta ställning till varje enskilt arabiskt, persiskt eller turkiskt ord för sig 
och så långt som möjligt undvika att göra ingrepp i originalmaterialet. 
I del 1 finns ganska få stavfel, men i fortsättningen blir problemet mera 
omfattande, eftersom hela dagbokssidor kan vara skrivna på egyptisk 
1800-talsdialekt.
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 Redaktionen översätter i huvudsak allt arabiskt material till svenska. 
De svenska översättningarna är naturligtvis i vilket fall som helst tolk-
ningar och inte exakta återgivningar av originaltexterna, men framför 
allt hövlighetsfraserna i början av breven har orsakat en hel del problem. 
Brev skrivna på arabiska, turkiska och persiska inleds vanligen med kru-
serliga hövlighetsfraser på upp till tio rader. Dessa hövlighetsfraser består 
av ett flertal upprepningar som är nästan identiska och direkt översatt 
till svenska är de i bästa fall bara löjeväckande, till exempel »den mest 
lärda av alla lärdas lärda». Redaktionens val låg mellan att låta bli att 
översätta hövlighetsfraserna, inom hakparenteser informera om att ett 
antal hövlighetsfraser har utelämnats och i en punktkommentar förklara 
orsaken därtill – eller att översätta allting och i en punktkommentar för-
klara varför hövlighetsfraserna låter som de gör. Till saken hör att man 
i olika sammanhang i västvärlden har använt sig av liknande fraser för 
att framställa arabvärlden i ofördelaktig dager. Redaktionen av GAWS 
vill naturligtvis undvika detta, och beslöt sig därför för en kompromiss 
mellan de två alternativen. I de fall en översättning överhuvudtaget är 
möjlig översätts hövlighetsfraserna, men i två brev i del 1 kunde en adek-
vat översättning inte göras och i dessa brev anges inom hakparenteser att 
ett antal rader med hövlighetsfraser har utelämnats. Fraserna återfinns i 
sin originalform i de arabiska breven.

Noter
  1 Utgivare är Kaj Öhrnberg och Patricia Berg och redaktionsassistent är Kira Pihl-

flyckt.
  2 För en utförlig biografi se K. Öhrnberg, »Vägen till Arabien – ’det förlofvade 

landet’», G. A. Wallin, Skrifter 1. Studieåren och resan till Alexandria, utg. av Kaj 
Öhrnberg och Patricia Berg, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land (SSLS) 730:1, Helsingfors 2010, s. 15–73. Före GAWS har endast en kort bio-
grafisk artikel publicerats om Georg August Wallin. Se Bref och Dagboksanteck-
ningar af Georg August Wallin, utgifna jämte en lefnadsteckning af Knut Tallqvist, 
SSLS 70, Helsingfors 1905, s. I–VI.

  3 G. A. Wallin, De praecipua inter hodiernam Arabum linguam et antiquam diffe-
rentia, Helsingforsiæ 1839 (diss.). Avhandlingen utges med en översättning till 
svenska i del 1 av Skrifter.

  4 al-Ṭanṭāwī anställdes senare av universitetet i S:t Petersburg och förblev i rysk 
tjänst fram till sin död 1861. Se K. Öhrnberg, »al-Ṭanṭāwī», Encyclopedia of Islam, 
andra upplagan.
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  5 För Wallins fullständiga resplan se Helsingfors universitets centralarkiv (HUCA), 
Centraladministrationens arkiv, Ankomna akter, Ec 5. Sex unga finländska veten-
skapsmän ansökte om stipendiet. De fem övriga var N. A. Gyldén, J. E. A. Wirzén, 
A. Moberg, F. Cygnæus och M. A. Castrén. För behandlingen av ansökningarna 
se Helsingfors universitets centralarkiv, Centraladministrationens arkiv, Konsis-
toriets protokoll från 13/11 1841 och 3/12 1841.

  6 G. A. Wallin, Carmen Elegiacum Ibnu-l-Faridi cum commentatio Abdu-l-Ghanyi 
e duobus codicibus Londinensi et Petropolitano in lucem edidit, Helsingforsiæ 1850 
(diss.).

  7 A. Mörne, Josef Julius Wecksell, SSLS 89, Helsingfors 1909, s. 76 f.
  8 En stor del av G. A. Wallins arkiv, coll. 468, donerades 1882 till dåvarande Hel-

singfors universitetsbibliotek, numera Nationalbiblioteket. Arkivet är fortfarande 
okatalogiserat.

  9 G. A. Wallin, »Notes taken during a Journey through Part of Northern Arabia, in 
1848», Journal of the Royal Geographical Society 20, 1851, s. 293–344; »Probe aus 
einer Anthologie neuarabischer Gesänge, in der Wüste gesammelt, I», Zeitschrift 
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft V, 1851, s. 1–23; »Probe aus einer 
Anthologie neuarabischer Gesänge, in der Wüste gesammelt, II», Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft VI, 1852, s. 190–218, 369–378.

10 Georg August Wallins reseanteckningar från Orienten åren 1843–1849. Dagbok och 
Bref, 1–4, efter resandens död utgifna af S. G. Elmgren, Helsingfors 1864–1866; 
Bref och dagboksanteckningar 1905.

11 Se bland annat Georg Aug. Wallins första resa från Cairo till Arabiska öknen i 
April 1845. Fragment, [utg. av B. O. Schauman], Helsingfors 1853; H. Holma, »Eräs 
G. A. Wallinin arabiankielinen matkakirje», Aika 3, 1912, s. 153–158; G. A. Wallin, 
»Muistiinpanoja itämaan matkalta vuosina 1843–1849», suom. Toivo Kaukoranta, 
Suomen Kansalliskirjallisuus VII, Helsinki 1931, s. 379–440; H. Holma, »G. A. Wal-
linin käynti Mekkassa ja Medinassa v. 1845», Arabian suuri profeetta. Piirteitä Mu-
hammedin elämästä ja islamin alkutaipaleelta, Helsinki 1943, s. 155–181, 195–196; 
G. A. Wallin, Tutkimusmatkoilla arabien parissa. Otteita matkapäiväkirjoista ja 
kirjeistä, suomeksi toim. Jussi Aro ja Armas Salonen, Porvoo & Helsinki 1966; 
G. A. Wallin, Källan i fjärran öknen, texturval och inledning av Göran Schildt, 
Stockholm: Rabén och Sjögren 1976; G. A. Wallin, Travels in Arabia (1845 and 
1848), with introductory material by W. R. Mead and M. Trautz, Cambridge & 
Naples & New York 1979; G. A. Wallin, Reisen in Arabien 1845–1848, Hrsg. und 
übersetzt von Uwe Pfullmann, Berlin 2004; G. A. Wallin, Aavikon vaeltaja. Elämä 
ja päiväkirjat, toimittanut Kaj Öhrnberg ja suomentanut Jaakko Anhava, Helsinki 
2007.

12 Utgivningsplanen godkändes av Svenska litteratursällskapets i Finland publika-
tionsutskott och styrelse i april respektive juni 2008.

13 Den inledande artikeln i del 1 är en biografi om Wallin skriven av Kaj Öhrnberg. 
Del 2 har två artiklar – en om västerlänningar i Kairo under första hälften av 
1800-talet av Jason Thompson och en om det arabisk-islamiska Egypten av Kaj 
Öhrnberg. Band 3 har likaså två artiklar – den första om egyptomanin i västvärl-
den under 1800-talet av Patricia Berg och den andra om Wallins resa till Övre 
Egypten av Sofia Häggman. Band 4 innehåller en artikel av Kaj Öhrnberg om 
Arabiska halvön och om västerlänningar som under 1800-talet besökte Mekka 
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och Medina medan band 5 innehåller en artikel av Jaakko Hämeen-Anttila som 
behandlar Persien. Artikeln till det sista bandet har redaktionen inte fattat beslut 
om ännu. 

14 De flesta av Sattlers målningar från Egypten finns i dag i Salzburg Museum.
15 Jfr t.ex. Georg August Wallins reseanteckningar 1864–1866; Bref och dagboksanteck-

ningar 1905; Wallin 2007. 
16 Wallin beklagar sig ofta över den osäkra postgången och över att hans brev inte 

har kommit fram. Se bl.a. brevet till »Broder» 3/9 1844, NB, coll. 468: »Af ditt lilla 
bref erfar jag dock att det bref, jag från Alexandria sände dig i medlet af januari 
månad, ej kommit dig tillhanda […] Af din tystnad nu har jag anledning för-
moda, att ett annat bref, som jag den 13 april sände dig härifrån Kairo, lika litet 
kommit dig tillhanda.»

17 En del av de här kortare dagboksanteckningarna med arabiska bokstäver försvann 
eller stals under resan, men en del finns bevarade i Wallins arkiv. I ett brev till 
Geitlin den 12 juni 1849 nämner Wallin att han i april samma år rånades av bedui-
ner och bl.a. miste sin egenhändigt gjorda »almanach» med korta anteckningar 
och väderobservationer. 

18 För en mera utförlig definition av begreppet version se P. Henrikson, Textkritisk 
utgivning. Råd och riktlinjer, Stockholm 2007, s. 34 f.

19 I ett brev till Wallin från 1847 berättar Geitlin att han har skickat ett av Wallins  
tidigare tryckta brev till »Sveriges dagsblad» där det har »omtryckts». Redak-
tionen för Skrifter har åtminstone inte tills vidare lyckats reda ut vilken tidning 
det är frågan om, men eventuellt syftar Geitlin här på Stockholms Dagblad. Se  
G. Geitlin till G. A. Wallin 3/8 1847, NB, coll. 468. 

20 I de tidigare utgåvorna av Elmgren på 1860-talet och av Tallqvist 1905 utelämna-
des omnämnanden av kvinnor och annat som ansågs osedligt eller annars olämp-
ligt.

21 Enligt en annons i Helsingfors Morgonblad 15/8 1836 erbjöd Wallin till och med 
undervisning i engelska för »mindre bemedlade Ynglingar» som ämnade avlägga 
studentexamen. 

22 Bland annat R. F. Sahlberg, En resa kring jorden. Anteckningar från Sydamerika, 
Alaska och Sibirien 1839–1843, utg. av Patricia Berg, SSLS 701, Helsingfors 2007; 
Victor Tuderus – militär och målare. En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–
1878, utg. av Eva Gädda, SSLS 714, Helsingfors 2009.

23 Henrikson 2007, s. 57 f., se även Barbro Ståhle Sjönells artikel i denna volym,  
s. 189. 
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Helsingfors universitets centralarkiv (HUCA)
 Centraladministrationens arkiv
  Ankomna akter, Ec 5
   G. A. Wallins resplan
  Konsistoriets protokoll 13/11 1841; 3/12 1841
   Behandling av ansökningar om resestipendium

Nationalbiblioteket (NB), Helsingfors
 G. A. Wallins arkiv, coll. 468 (okatalogiserat)
  G. A. Wallins brev till »Broder» 3/9 1844
  G. Geitlins brev till G. A. Wallin 3/8 1847
  G. A. Wallins brev till G. Geitlin 12/6 1849
  G. A. Wallins dagbok 21/1 1844
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band 1–4, efter resandens död utgifna av S. G. Elmgren, Helsingfors 1864–1866

Helsingfors Morgonblad 15/8 1836
Henrikson, Paula, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer, Stockholm 2007
Holma, Harri, »Eräs G. A. Wallinin arabiankielinen matkakirje», Aika 3, 1912, s. 153–

158
Holma, Harri, »G. A. Wallinin käynti Mekkassa ja Medinassa v. 1845», Arabian suuri 

profeetta. Piirteitä Muhammedin elämästä ja islamin alkutaipaleelta, Helsinki 
1943, s. 155–181, 195–196
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Sahlberg, Reinhold Ferdinand, En resa kring jorden. Anteckningar från Sydamerika, 

Alaska och Sibirien 1839–1843, utg. av Patricia Berg, SSLS 701, Helsingfors 2007
Victor Tuderus – militär och målare. En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–1878, 

utg. av Eva Gädda, SSLS 714, Helsingfors 2009
Wallin, Georg August, De praecipua inter hodiernam Arabum linguam et antiquam 

differentia, diss., Helsingforsiæ 1839
Wallin, Georg August, Carmen Elegiacum Ibnu-l-Faridi cum commentatio Abdu-l-

Ghanyi e duobus codicibus Londinensi et Petropolitano in lucem edidit, diss, Hel-
singforsiæ 1850

Wallin, Georg August, »Notes taken during a Journey through Part of Northern Ara-
bia, in 1848», Journal of the Royal Geographical Society 20, 1851, p. 293–344
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Wallin, Georg August, »Probe aus einer Anthologie neuarabischer Gesänge, in der 
Wüste gesammelt, I», Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft V, 
1851, S. 1–23

Wallin, Georg August, »Probe aus einer Anthologie neuarabischer Gesänge, in der 
Wüste gesammelt, II», Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
VI, 1852, S. 190–218, 369–378

Wallin, Georg August, »Muistiinpanoja itämaan matkalta vuosina 1843–1849», suom. 
Toivo Kaukoranta, Suomen Kansalliskirjallisuus VII, Helsinki 1931, s. 379–440

Wallin, Georg August, Tutkimusmatkoilla arabien parissa. Otteita matkapäiväkirjoista 
ja kirjeistä, suomeksi toim. Jussi Aro ja Armas Salonen, Porvoo & Helsinki 1966

Wallin, Georg August, Källan i fjärran öknen, texturval och inledning av Göran 
Schildt, Stockholm 1976

Wallin, Georg August, Travels in Arabia (1845 and 1848), with introductory material 
by W. R. Mead and M. Trautz, Cambridge & Naples & New York 1979

Wallin, Georg August, Reisen in Arabien 1845–1848, Hrsgegeben und übersetzt von 
Uwe Pfullmann, Berlin 2004

Wallin, Georg August, Aavikon vaeltaja. Elämä ja päiväkirjat, toimittanut Kaj Öhrn-
berg ja suomentanut Jaakko Anhava, Helsinki 2007

Wallin, Georg August, Skrifter 1. Studieåren och resan till Alexandria, utg. av Kaj 
Öhrnberg och Patricia Berg, SSLS 730:1, Helsingfors 2010

Öhrnberg, Kaj, »al-Ṭanṭāwī», Encyclopedia of Islam, 2nd ed.
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