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XML i tekstkritikkens tjeneste
af karsten kynde

XML er et af disse akronymer som datateknikken er så velsignet rig 
på. Det betyder Extensible Markup Language og er et dataformat kon-
strueret til elektronisk tekstudgivelse, fx på Internet. Det er denne 
artikels tese at noget så teknisk utilnærmeligt som et markup lan-
guage kan være et nyttigt redskab for noget så humanistisk som tekst-
kritik.1

Allerførst må vi besvare spørgsmålet: Hvorfor er elektronisk tekst-
udgivelse anderledes end anden tekstudgivelse, altså udgivelse i bog-
form, på tryk? I dag er alle mennesker vant til at skrive deres tekster 
på en pc, det gælder også tekster som er udvalgt med hensyntagen til 
grundtekst og alternative tekstkilder, som underkastes videnskabelig 
tekstkritik og emendation, forsynes med realkommentar osv. De er 
altså allerede ’elektroniske’ i kraft af at være skrevet ved hjælp af en 
pc. Hvis vi nu udgiver pc’ens datafiler på en cd-rom eller på nettet, 
har vi så en ’elektronisk udgivelse’ og hvorfor ikke?

For den der er vant til ureflekteret at læse og skrive, kan det være 
vanskeligt at adskille en tekst fra de tegn og bogstaver som udgør teks-
ten. Editionsfilologer bør være mere trænede i denne disciplin. Og 
med lidt god vilje er det ikke så svært at indse fx at der bagved to ko-
pier (her taler jeg ikke om forskellig udgaver) af den samme bog lig-
ger en og samme ’tekst’. Og heller ikke at det stadig ville være samme 
tekst selv om bogen fx var sat med et andet skriftsnit eller på større 
eller mindre sider (også kaldet tekstens accidentalier). I en tekst udgør 
accidentalierne imidlertid – af og til – implicitte signaler som det er 
editionsfilologens opgave at videregive i sin udgave. I en resulterende 
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trykt udgave vil signalerne på ny fremgå på implicit måde, men for at 
kunne fremstille den elektroniske tekst er det nødvendigt – eller i det 
mindste stærkt hensigtsmæssigt – at formulere dem eksplicit.2

Til den ende vil vi studere tre begreber der angår en elektronisk 
tekst: Tekstens format, tekstens kodning og tekstens gengivelse.3

Format

Ved en bogs format forstår man normalt dens størrelse; man taler 
om A4-format osv. Det er ikke det der tænkes på her. Vi skal beskæf-
tige os med elektronisk format: den form hvorpå data lagres i en fil på 
en computer. 

Når man skriver en tekst på pc, benytter man sig af et program, ikke 
sjældent Microsofts Word, hvorefter teksten gemmes i et dokument. Et 
Word-dokument er en fil hvis interne struktur er bestemt af Words 
programmører; det er et proprietærformat, hvilket er en dårlig over-
sættelse af proprietary format, et ’ejendomsformat’. Beskrivelsen af 
formatet er Microsofts ejendom, og ejeren kan lave det om efter eget 
behag.

I modsætning til proprietærformater kan man tale om åbne forma-
ter, dvs. sådanne som er offentligt dokumenterede med den deraf føl-
gende forpligtelse. De kan yderligere være standardiserede på nationalt 
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eller internationalt nivo. En forudsætning for at et format er åbent, er 
i praksis at det kan lagres i simple eller flade tekstfiler, dvs. sådanne som 
kan beskrives som rækker af tal, tegn og bogstaver af et nærmere defi-
neret omfang og dermed i princippet læsbare for mennesker.

Når jeg hævder at en tilfældig Word-fil ikke udgør en elektronisk 
udgivelse, kommer det tildels an på denne inddeling. Den begræns-
ning som ligger i lukkede proprietærformater, giver sig selv. Det sam-
me gør den gavn som ligger i en offentligt anerkendt standard. Vi vil 
her forfølge temaet om at explicitere tekstens signaler og håbe det 
i det følgende bliver klart hvorfor det er en god ide. Når vi går ind 
i formaternes informationsindhold, kaldes de i visse sammenhænge 
også markeringsprog (eng. markup language) og kunsten at begå sig 
heri kodning.

De tre eksempler nævnt i figur 1’s højreste spalte er ikke tekstfor-
mater på samme nivo; der er for de to sidstes vedkommende tale om 
metaformater: De er ikke formater for tekst, men formater for tekst-
formater. Deres indbyrdes forhold er illustreret grafisk i figur 2.

Skulle man af opstillingen i figur 1 få det indtryk at meningen var 
ligesom at trække læserens opmærksomhed ned mod højre hjørne, 
er det helt korrekt. Jeg strammer gerne budskabet derhen at det er 
et simpelt uddannelseskrav for en moderne editionsfilolog at kende 
noget til XML. Det er et moderne redskab som giver en forståelses-
ramme i forbindelse med etablering af tekst, som har meget med fi-
lologi at gøre.
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Standard Generalized Markup Language er en ganske omfattende ISO 
standard fra 1986.4 Dens kendteste anvendelse er givetvis forma-
tet for hjemmesider på Internet, Hypertext Markup Language, første 
gang beskrevet under navnet HTML 2.0 i 19955 og flere gange funk-
tionelt udvidet, senest i 1999 til HTML 4.01.6

De stadige udvidelser af HTML aktualiserede ønsket om en ’ud-
videlig’ standard som har ført til udviklingen af Extensible Markup 
Language.7 XML er stadig et metaformat, men langt mindre omfat-
tende end SGML. Det er en ægte delmængde sådan at forstå at en 
XML-tekst altid tillige er en SGML-tekst hvorimod det omvendte 
ikke nødvendigvis er tilfældet. En af de første anvendelser af XML 
var et format med samme funktionalitet som HTML 4, men som 
overholdt XML’s strammere krav: XHTML.

Noget lignende er sket med det tekstformat som er udviklet af The 
Text Encoding Initiative. Vi vil i næste afsnit se på eksempler kodet ef-
ter TEI’s format.

Endelig vil jeg give eksempler hentet fra det format som be-
nyttes ved udgivelsen af Søren Kierkegaards Skrifter: Kierkegaard 
Normalformat 1, KN1. Der er her tale om et rent XML-format.

Kodning

Kodning af editionsfilologiske tekster bør karakteriseres ved fravær 
eller i det mindste sparsom registrering af de tegn og signaler i tek-
sten som nok er væsentlige for tekstens betydning, men som kun-
ne have været valgt på anden vis uden at ændre denne. Eksempler: 
Arbitrære linjeskift, orddeling, sidetal, fremhævelsesmidler, indryk, 
kort sagt det som af W. W. Greg kaldes tekstens accidentalier.8 Hos 
Greg dækker dette udtryk imidlertid også over fx retsstavning og 
tegnsætning, hvad man naturligvis ikke kan udelade, og hvor fx et 
indryk signalerer et nyt afsnit, må man nødvendigvis også registrere 
dette faktum. Hvad der derimod ikke er givet, er at man registrerer 
det qua indryk. Generelt kan man sige at kodningen bør karakterise-
res ved en større vægtlægning på tekstens funktion og struktur end 
på dens typografi.
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Som det første eksempel vil vi studere kodningen af Ludwig 
Wittgensteins Nachlass. Kodningen er foretaget ved Wittgenstein 
Archive, Bergen i en variant af Claus Huitfeldts Multi Element Coding 
System, MECS-WIT.9

<pageshift/

 <textpage/<recto><pageref/123/pageref>

  <pagename/118/pagename>

 /textpage>

 <pagenum/118/pagenum>

/pageshift>

[margind/2\1/margind|1/margind] <fm/

<R/329/R<>sec/[dating/3\<right/

 <s/<k/E/k>nde August 36/s> /right>/dating|

  00360800/dating|19360825/dating]

 <s/<mark-ref/vw115:2/mark-ref>

  <title/<centered/<us1/<c/P/c>hilosophische

  Untersuchungen{p/es}/us1>/centered>/s<>hl>

 <s/<centered/<k/V>ersuch einer

  Umarbeitung{p/es}/centered>/title>/s> /sec>

 /fm> <bl/1/bl>

<R/330/R<>sec/<indl/3/indl>

 <s/[s/2]Das Lernen der menschlichen Sprache

  be{hypl}schreibt [person/2\Augustinus/person| Augustinus,

  Aurelius/person] so{colon}/s|

  <i/[person/2\Augustinus/person| Augustinus,

  Aurelius/person] beschreibt das Lernen

  [pma/2\{sp/pma}/pma| der menschlichen Sprache/pma]

  so{colon}/i>/s] <latin/[extref/2\{lp}Confessiones

  I{p/ordinal}8{rp}<hl> <q/{udq/sdq}{sp/sss} cum {sp/sms}

Figur 3.
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  appellabant rem aliquam et cum secun{hypl}dum eam vocem

  corpus ad aliquid movebant, videbam et tenebam hoc ab eis

  vocari rem illam, quod sonabant, cum eam vellent

  ostendere{udq/edq}/q>/extref| Augustinus, Aurelius;

  Confessiones 1, 8/extref]{p/es}/latin>/s> /sec>

Fravær af accidentalier

I eksemplet Wittgenstein ser vi på faksimilen i figur 3 øverst et si-
detal 118. At dette sidetal er centreret, anses for accidentalt og ko-
des ikke. I modsætning hertil ser vi at centreringen af Philosophische 
Untersuchungen. er kodet: <centered|..|centered>. Linjernes 
deling efter movebant, og illam, kodes ikke; men der anbringes linje-
skift andre steder for at lette læsningen af koden. Dog kodes den om-
stændighed at ordet secundum er delt over to linjer, med en bindest-
reg: secun{hypl}dum. Bindestregen kodes så at den kan skelnes fra 
bindestreger med anden funktion.

Typografi vs. funktion og struktur

Sidetallet kodes som nævnt ikke som centreret.10 Derimod kodes at 
der er tale om et sidenummer: <pagenum|118|pagenum>. Signalet 
er altså blevet afkodet for læseren og registreret eksplicit. Philoso-
phische Untersuchungen. er ikke blot kodet som centreret, men også 
som titel: <title|..|title>. Det første vedrører typografien, det 
andet tekstens funktion og struktur. Her går tekstkoderen altså både 
med livrem og seler og registrerer begge dele. Det kan have to for-
mål: Vel er centreringen af titlen accidental, men titlen skal dog gen-
gives på en for titler passende måde; hvorfor da ikke vælge centre-
ring sådan som forfatteren gjorde. Dertil kommer at der er tale om 
en tolkning når vi siger at der er tale om en titel – strengt taget kan 
vi kun udtale at teksten fremtræder centreret og dermed ligner en ti-
tel. Datoen er markeret som sådan og angivet på 3 former: typogra-
fisk: [dating/3\..Ende August 36../dating|, på normaliseret 
form 00360800/dating|, og endelig er der (fra anden kilde) tilfø-
jet en nøjagtig angivelse: 19360825/dating]. Augustinus er marke-
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ret som en person, og et normaliseret navn er givet: Augustinus, 
Aurelius; på lignende måde er hans værk: [extref/2\../extref|
Augustinus, Aurelius; Confessiones 1, 8/extref] knyttet 
til det anførte citat. Denne meget omfattende kodningspaksis bevæger 
sig hermed langt ud over det rent tekstregistrerende og ind i hvad 
man normalt vil bringe som et noteapparat eller en kommentar.

Vi skal som eksempel på strukturel kodning se på en anden tekst, 
nemlig et manuskript af Henrik Ibsens skuespil Brand. Teksten er 
kodet på Ibsensenteret i Oslo i det format som er udviklet af The Text 
Encoding Initiative i Oxford.11 Vi har altså her at gøre med en interna-
tionalt standardiseret kodning, og ideelt set må vi forvente at kan vi 
læse denne kodning, kan vi også læse andre værker kodet i TEI.

 <pb/><lb/>

 <l>fjernt ved et forgjættet Land!</l>

</sp><lb/>

<sp who=”AGNES”>

 <spOpener><speaker>Agnes</speaker>.</spOpener><lb/>

 <l>Sejl i Vester eller Øster; &dash;</l><lb/>

 <l>

  <app>

   <lem><add place=”offline”>tænk paa mig som en begravet.</add></lem>

   <rdg><del rend=”overstrike”><emph>ham</emph> jeg følger

                 som en Søster</del>!</rdg>

  </app>

Figur 4.



170 171

 </l>

</sp>

<add place=”offline”><lb/>

 <sp who=”EJNAR”>

  <spOpener><speaker>Ejnar</speaker>.</spOpener><lb/>

  <l>Agnes<unclear reason=”writing”>,</unclear> følg

   <unclear reason=”writing”>mig</unclear> som en Søster &dash;</l>

 </sp><lb/>

 <sp who=”AGNES”>

  <spOpener><speaker>Agnes</speaker>.</spOpener><lb/>

  <l>Mellem os er Verdenshavet!</l>

 </sp><lb/>

 <sp who=”EJNAR”>

  <spOpener><speaker>

   <app>

    <lem><add place=”inline”>Ejnar</add></lem>

    <rdg><del rend=”overwritten”>Ag</del></rdg>

   </app>

  </speaker></spOpener><lb/>

  <l>O saa hjem da till din Moder!</l>

 </sp><lb/>

 <sp who=”AGNES”>

  <spOpener><speaker>Ag.</speaker></spOpener><lb/>

  <l>Her er Lærer, Ven og Broder!</l>

 </sp>

</add>

<note>Tilføyelsestegn som viser hvor tilføyelsen skal inn mangler,

   følger derfor førstetrykket.</note><lb/>

<sp who=”BRAND”>

 <spOpener><speaker>Brand</speaker></spOpener><lb/>

 <l>Unge Kvinde, vogt dig vel;</l><lb/>

 <l>klemt imellem Fjeld og Fjeld,</l><lb/>

 <l>skygget om af Tagg og Tinde,</l><lb/>

 <l>stængt i

  <app>

   <lem><add place=”offline”>Revnens</add></lem>

   <rdg><del rend=”overstrike”><unclear>Dybets</unclear></del></rdg>

  </app> Halvnatt inde</l><lb/>

 <l>skal mit Liv fra nu af rinde</l><lb/>

 <l>som en stur Oktoberkveld.</l></sp>

I dette eksempel kan vi se hvordan understregning tolkes forskelligt: 
I Agnes er der tale om indehaveren af en replik: <speaker> (underst-
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regning og centrering er accidental), ved ham jeg følger som en Søster 
er der tale om emfase: <emph>. Den manglende understegning af 
Ag. før replikken Her er Lærer, Ven og Broder! rettes dermed stiltien-
de. Koderen har faktisk ikke noget valg eftersom der slet ikke er givet 
en mulighed for at registrere understregningen, og på denne måde 
bliver kodeforskriften samtidig en forskrift for hvordan udgaven be-
handler tekstfejl. Bemærk hvordan TEI koder funktionen med det 
man i XML kalder mærker, mens typografien kodes som såkaldte att-
ributter, fx er Ag slettet hvorfor ordet er omgivet med <del> hhv. </
del>-mærker (eng. deleted). Rent typografisk er dette sket ved at for-
fatteren har skrevet Ejnar henover, hvilket specificeres i en attribut 
rend (eng. rendering): <del rend=”overwritten”>Ag</del>.

Tekstkritik

En af de vigtige discipliner ved tekstudgivelse er den tekstkritik som 
beskæftiger sig med tekstfejl og med forfatterens egne ændringer af 
teksten, og det er særligt vigtigt at disse indgreb registreres på en 
måde så at det bliver klart hvor forfatterens tekst slutter og udgi-
verens begynder. I en trykt gengivelse vil disse forhold fx fremgå af 
tekstkritiske noter på sidefoden eller i et anhang. I den elektroniske 
form vil det fremgå af kodningen, hvis syntaks atter bliver udslags-
givende for hvilke muligheder den ederende filolog har til sin rådig-
hed og for hvordan noten kan komme til at se ud. Eller om man vil, 
omvendt: Editionsfilologen må stille relevante krav til valget af ko-
deform.

Eksempel: Wittgenstein: Oven over Das Lernen der menschlichen 
Sprache beschreibt Augustinus so: har forfatteren antydet et alternativ: 
Augustinus beschreibt das Lernen . . . . . so:. Det kodes som 2 alternative 
læsninger: [s/2|../s|../s]; det markeres yderligere at læsning 2 
er et indskud: <i/../i>; og endelig foreslås ellipsen: [pma/2\{sp/
pma} substitueret med /pma|der menschlichen Sprache/pma]. 
(Kodningen i åbne filer er som ovenfor anført i princippet menneske-
ligt læsbar, men jeg medgiver at MECS er et eksempel på kodning 
som kan kræve en vis tilvænning af sin læser).
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Eksempel: Ibsen: ham jeg følger som en Søster! er overstreget og er-
stattet af tænk paa mig som en begravet. Det er kodet som en del af 
’apparatet’: <app>. Heri er den resulterende tekst lemma og ud-
gør selv en tilføjelse placeret uden for linjen. Den udgåede læs-
ning er markeret som en sådan, der i øvrigt er slettet: <rdg><del>. 
Kodningen og dermed det resulterende apparat, angiver altså teks-
tens placering (place=”offline”, typografi) og funktion af tilfø-
jelse (<add>, funktion). På samme måde med den udgåede læsning 
(rend=”overstrike”, typografi; <del>, funktion). Den forelig-
gende kodning vil jeg som læser forvente gengivet i et apparat med 
ca. dette indhold:

tænk paa mig som en begravet.] tilføjet uden for linjen; alternativ læsning: 
ham jeg følger som en Søster! slettet ved overstregning

(her ser vi lige bort fra at udråbstegnet ikke er overstreget og ej hel-
ler er markeret sådan i kodningen; der lægges altså op til et endnu 
mere informativt apparat). Se også det tidligere nævnte eksempel 
hvor Ejnar er indskrevet i linjen hvorved Ag er slettet ved overskriv-
ning.

Exempel: Ibsen: De indsatte fire replikker begyndende med Ejnars 
Agnes, følg mig som en Søster – er markeret som indsat uden for linjen; 
men der findes intet indvisningstegn hvorfor teksten er indsat efter 
det senere førstetryk. Her har koderne måttet undfly til en fritekst-
note for at få denne information med i apparatet: <note>.

Det sidste eksempel er hentet fra Søren Kierkegaards Skrifter, nær-
mere betegnet fra hans journal DD. Teksten er kodet i Kierkegaard 
Normalformat 1,12 et XML format specielt udviklet til disse tek-
ster på Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns 
Universitet.
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<?xml version=’1.0’?> 

<?xml-stylesheet href=”../kn1/kn1.xsl” type=”text/xsl”?> 

<!DOCTYPE kn1 PUBLIC ”-//SKC//DTD kn1//DA” ”../kn1/kn1.dtd”> 

<kn1 xml:space=”preserve”> 

<kolofon> 

<forf>S&o-;ren Kierkegaard</forf> 

<titel>Journalen DD</titel> 

Figur 5.
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<korttit>DD</korttit> 

<udg.af>Niels J&o-;rgen Cappel&o-;rn, Joakim Garff, Jette Knudsen og 

Johnny Kondrup</udg.af> 

<etabl.af>Leon Jaurnow og Kim Ravn</etabl.af> 

<kilder kil=”Ms”>KA, A pk. 2 l&ae;g 3 og B pk. 2</kilder> 

<kilder kil=”Bfort”>H.P. Barfods fortegnelse 440</kilder> 

<kilder kil=”Bafskr”>Afskrift fra Kierkegaards original, foretaget af 

Barfod</kilder> 

<kilder kil=”EPI-II”>Af S&o-;ren Kierkegaards Efterladte Papirer. 1833-

1843</kilder> 

<kodning>Kierkegaard Normalformat vers.1, Karsten Kynde 1999</kodning> 

<copyright>S&o-;ren Kierkegaard Forskningscenteret 2000</copyright> 

<fil>dd-60.kn1</fil> 

<dato>20010208</dato> 

</kolofon> 

<jp> 

<opt tit=”DD” nr=”95” dat=”18380000” tving=”nyside”> 

<hs> 

<lin ryk=”cen”><kor kil=”Pap” id=”IIA208”/><kor id=”39”/><ant><gra 

str=”+1”><kom id=”dd-395”>Nulla dies sine linea</kom>.</gra></ant></lin> 

<lin ryk=”lang”><gra str=”+2”>1838.</gra></lin> 

</hs> 

</opt> 

<opt tit=”DD” nr=”96” dek=”blank” dat=”18380400”> 

<hs> 

<lin><kor kil=”Pap” id=”IIA209”/>April.</lin> 

<lin ryk=”ind”>En saa lang Periode er atter hengaaet, i 

<ref type=”mu” id=”dd-96.a”/>hvilken jeg ikke har kunnet samle mig til det 

Mindste &streg; Jeg vil nu see at tage lidt Till&o-;b 

igjen</lin> 

<lin ryk=”cen”><kom id=”dd-396”>Poul M&o-;ller er d&o-;d</kom>.</lin> 

</hs> 

<ms> 

<not type=”mu” id=”dd-96.a”><indv><udg spec=”supp”>a</udg></indv> 

<lin ryk=”ind”><kor kil=”Pap” id=”IIA210”/>Jeg saae imorges i den friske 

k&o-;lige Luft en 

halv Snees Vild-Gj&ae;s flyve bort, f&o-;rst stode de lige 

<kom id=”dd-397”>overhovedet</kom>, derpaa fjernere og fjernere og 

tilsidst deelte de sig i to Flokke og hv&ae;lvede 
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sig ligesom to &O-;ienbryn over mine &O-;ine, 

der nu skuede ind <udg spec=”supp”>i</udg> Poesiens Land.</lin> 

<lin ryk=”baglang”>d. 1 April.</lin> 

</not> 

</ms> 

</opt> 

<opt tit=”DD” nr=”97” dek=”dobkors” dat=”18380401”> 

<hs> 

<lin><kor kil=”Pap” id=”IIA211”/>der er visse Folk, der tage Feil i deres 

Forhold til 

Tids-Udviklingen ligesom naar man synger i 

Kirken, og man da glemmer Orgel og den hele 

&o-;vrige Menighed og beundrer sin egen dybe 

<tn><sub type=”aef”>Bas.</sub> <add>Bas, som om <udg spec=”ellipse”>det 

ikke var de Samtliges Samsyngen men Eens egen Stemme alene, der saa 

m&ae;gtigt fyldte</udg> Kirken</add></tn>.</lin> 

<lin ryk=”baglang”>d. 1 April.</lin> 

</hs> 

</opt> 

<opt tit=”DD” nr=”98” dek=”blank” dat=”18380401” senest=”18380402” 

kil=”SKS”> 

<hs> 

<lin><kor kil=”Pap” id=”IIA212”/>Jeg sad med <kom id=”dd-398”>lille Carl</

kom> paa Skj&o-;ddet og talte 

om at der i <kom id=”dd-1091”>de nye V&ae;relser, jeg agtede at 

flytte hen i</kom>, fandtes en gl. Sopha, jeg ret 

gl&ae;dede mig til. Det holder jeg ogsaa saa meget 

af sagde han. Mit Sp&o-;rgsmaal: hvorfor 

kunde han naturligviis ikke besvare. Men 

er det ikke besynderligt, at jeg med en underlig 

Veemod dv&ae;ler ved Mindesm&ae;rker fra en 

Tid, jeg aldrig har oplevet, og jeg nu igjen 

seer ham paa en lignende Maade rettet derhen paa.</lin> 

</hs> 

</opt> 

<opt tit=”DD” nr=”99” dek=”dobkors” dat=”18380401” senest=”18380402” 

kil=”SKS”> 

<hs> 

<lin><kor kil=”Pap” id=”IIA213”/>Naar det sortner for en &ae;gte 
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&g.Ch;sten 

i hans D&o-;dsstund, da er det fordi Salighedens 

Soel-Lys skinner ham for st&ae;rkt 

i &O-;iet. &streg;</lin> 

</hs> 

</opt> 

<opt tit=”DD” nr=”100” dek=”dobkors” dat=”18380401” senest=”18380402” 

kil=”SKS”> 

<hs> 

<lin><kor kil=”Pap” id=”IIA214”/>Hvorvidt er der et corresponderende 

Element i <kom id=”dd-399”>Hamans</kom> dybe personlige<ref type=”mn” 

id=”dd-100.a”/> 

<tn><sub type=”fs”>Prt</sub><add>Protest</add></tn> mod Tilv&ae;relsens 

Betydnings-<kor id=”40”/>Realit&ae;t 

og <kom id=”dd-400”>den egl. alvorlige Tvivl i den moderne Philosophie</

kom>. &streg;</lin> 

</hs> 

<ms> 

<not type=”mn” id=”dd-100.a”><indv>a</indv> 

<lin><kor kil=”Pap” id=”IIA215”/>netop fordi der er en saadan, netop 

derfor maa 

man sige, at Ideen Gud-Msket ikke blot er en 

Erkjendelses-Gjenstand, men tillige en opbyggelig 

Tanke, der fordriver al Misforn&o-;ielse med Verden, 

berigtiger enhver Misvisning, en Tanke, som <kor/> 

tr&ae;der tr&o-;stende til, <tn><add type=”til”>da</add> naar</tn> 

selv det Store i Verden synes os smaat, da naar Tanken &ae;ngstes ved, 

hvorledes det Ubetydelige i Verden dog ogsaa kan skee sin Ret.</lin> 

<lin ryk=”baglang”>d. 20 Maij 39.</lin> 

</not> 

</ms> 

</opt> 

</jp> 

</kn1>

Dette eksempel er det mest omfattende og tillige det hvori jeg kan 
demonstrere den dybeste indsigt, idet jeg selv har udformet kode-
forskriften. Jeg har inkluderet den til ethvert skrift hørende kolofon, 
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som beskriver den følgende tekst. Carl Michael Sperberg-McQueen, 
medinitiativtager til TEI, har om dette engang sagt: ”Selv om alt 
andet ved TEI skulle blive glemt, er jeg sikker på at man vil vide at 
værdsætte den foreslåede tekstbeskrivelse som en uundværlig del af 
enhver tekstkodning.” Den her viste <kolofon> er i sammenligning 
hermed blot en uambitiøs liste over de oplysninger som sættes bag 
på den trykte udgaves titelblad. Den medtages her af pædagogiske 
grunde: Intet skrift uden en redegørelse for dets proveniens.

Kierkegaards egenhændige journaler blev allerede 10 år efter hans 
død udgivet af H. P. Barfod. Denne var så fri at gøre adskillige tilfø-
jelser og rettelser direkte i manuskriptet, af og til vanskeligt skelne-
lige fra forfatterens egne. Ingen af Barfods rettelser er kodet, men 
man bemærker dog at de nye udgivere selv finder det på sin plads – 
ligesom Barfod – at supplere et i før Poesiens Land. Den tredje opteg-
nelse på siden (af udgiverne nummereret 97) slutter med ordet Bas. 
Herefter retter forfatteren selv til Bas, som om det ikke var de Samtliges 
Samsyngen men Eens egen Stemme alene, der saa mægtigt fyldte Kirken. 
Rettelsens typografi noteres ikke: At der er tale om en overskrivning 
af punktum med et komma, og at fortsættelsen går hen ad linjen og 
fortsætter i margen; blækket er mørkere. Disse ting er med til at ka-
rakterisere ændringen som ’senere’ og bestemmer dermed (funktio-
nelt, her som det generelt er udgivernes politik, genetisk) den ude-
ladte teksts type: <sub type=”aef”> (<sub> for subtraktionstekst, 
dvs. tekst som udgår i gengivelsen; ”aef” står for apparatets præfiks 
for sådan tekst: ændret fra). Til glæde for apparatet er det angivet 
hvor der ønskes formet en ellipse i tilføjelsen (eller additionsteksten, 
<add>) ligesom lemma er markeret <tn> (tekstkritisk note). Den 
tekstkritiske note ser i den trykte udgave sådan ud (bemærk at der er 
en fejl i kodningen):

Bas, som om (…) Kirken] ændret fra Bas.

Det er som nævnt udgivernes og dermed kodningens hensigt at vide-
regive den genetik eller tilblivelseshistorie som kan læses ud af ma-
nuskripterne. Vi kan derfor sammenligne den ’senere’ rettelse oven-
for med rettelsen af Prt til Protest. Her er t overskrevet med o, og 
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der er umiddelbart fortsat med test. Det kan heraf sluttes at rettel-
sen har været ’øjeblikkelig’ hvorefter teksten kan typologiseres: <sub 
type=”fs”> (først skrevet), eller i notens form:

Protest] først skrevet Prt

Efter H. P. Barfod overtog filologen J. L. Heiberg udgivelsen af 
Kierkegaards manuskripter, og ham skyldes en gennemgående op-
deling og nummerering af alle Kierkegaards optegnelser, en num-
merering der har fået en så stor udbredelse at den af de nye udgi-
vere medtages som en korrelationsmarkering: <kor kil=”Pap” 

id=”IIA212”/>. Markeringen gengives ikke sammen med teksten, 
men udnyttes til at konstruere en konkordans mellem de gamle og 
de nye udgiveres nummerering.

Vi har her set eksempler på hvad tre forskellige udgaver kan ønske 
at kode. Med en lidt nuanceret brug af dette ord kan man sige at 
en simpel liste over de anvendte mærker og attributter viser hvilke 
dele af teksten udgiverne anser for at være substantielle og hvorfor 
der findes kodning. Sådan en liste er i XML formaliseret i begrebet 
en dokumenttypedefinition (dtd).13 Med dtd’en i hånden kan man gen-
nemgå en kodet tekst ’syntaktisk’ og kontrollere at markeringerne er 
gjort på en meningsgivende måde. Udgiverne kan bruge en dtd som 
skabelon for en nøjere ’semantisk’ beskrivelse af hvad hvert enkelt 
mærke og attribut skal betyde, og endelig er den en udtømmende 
tjekliste over de instruktioner som skal til for at sætte en trykt ud-
gave af teksten.

Gengivelse

Vi har i det foregående kun undtagelsesvis beskæftiget os med gen-
givelsen af teksten, noterne eller strukturen. Ideelt vil det slet ikke 
beskæftige koderen, som er optaget af at læse det tilgrundliggen-
de manuskript, førstetryk eller hvad der nu måtte være udgivelsens 
emne. I praksis skal jo imidlertid teksten udgives enten på tryk eller i 
elektronisk form, og kodningen skal da gerne rumme de nødvendige 
informationer. Mens kodningsprincipperne bør være kendt af filolo-
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gen, ideelt styret og tilrettelagt af denne, kan man måske med fordel 
henlægge gengivelsen til andre fagfolk, typisk en sætter til at forestå 
trykningen. Disse fagfolk bliver derfor væsentlige samarbejdspart-
nere og definitionen af kodningen, fx en XML dtd, bliver en vigtig 
grænseflade.

I rent elektronisk sammenhæng udvikles der i disse år forskelli-
ge teknikker til at fremvise XML-kodet tekst på en skærm, herun-
der såkaldte stilark (eng. style sheets). En formalisme som Cascading 
Style Sheets14 angiver hvilken stil der ønskes associeret med en spe-
cifik kodning, fx kursiv, centrering, skriftsnit osv. Specifikt rettet 
mod XML arbejder man i XML Style sheet Language med to forma-
lismer, dels en transformation15 af hele den kodede tekst opfattet som 
en tekststruktur, fx bestående af kapitler, afsnit og linjer, og dels en 
egentlig formatering16 af de enkelte elementer.

Den største anvendelse af disse teknikker er Internettet, men de 
kan lige så vel anvendes lokalt som nyttige tekstbehandlingsredska-
ber. Hvor umuligt det end er at læse noget som helst uden at det på 
en eller anden måde er gengivet, vil gengivelsen dog altid være under-
ordnet. Det store editionsfilologiske arbejde ligger i kodningen.

Endelig vil man ofte ved kodningen rette sig mod flere forskellige 
gengivelser. I de anførte eksempler har vi set kodedetaljer som typisk 
ikke vil blive gengivet i teksten, men i registre, konkordanser eller 
kommentarer. Ved en samtidig trykt og elektronisk udgivelse vil man 
også nødig etablere teksten mere end én gang; derfor skal kodningen 
kunne rumme begge gengivelsesformer.17
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