
332

Karsten Kynde
Om skakter
Replik til en duplik, d. 26. oktober 2015. 

Tak til Poul Behrendt for to artikler om 
synoptisk udgivelse, nemlig “Dobbelteksistensen” i 
Kritik 210, hvor han fremsætter forslag om en syn-
optisk udgave af Karen Blixens / Isak Dinesens Vin-
ter-Eventyr / Winter’ Tales på dansk og på engelsk samt 
“Genetisk kritik” i Kritik 214, hvor han i en duplik 
til Johnny Kondrup beskæftiger sig med Søren Kier-
kegaards Skrifter, mere specifikt den elektroniske ver-
sion SKS-E. Sagen er at det ved flere lejligheder er 
blevet lovet at SKS-E skulle indeholde sådanne syn-
optiske gengivelser af Kierkegaards førstetryk mod 
hans manuskripter og eventuelle senere tryk. Løftet 
er beklageligvis aldrig indfriet. Som elektronisk re-
daktør af SKS har jeg imidlertid udbredt mig om 
hvordan en sådan synoptisk udgave kunne realiseres, 
hvad Behrendt i et par tilfælde citerer.

Foranledningen til nærværende replik er ikke et 
ønske om at gå ind i Behrendt og Kondrups faglige 
diskussion om tekstbegrebet, men at give læseren et 
lidt mere udførligt billede af den foreslåede teknik. 
Samtidig er jeg jo henrykt over at have fundet en 
læser.1

I det følgende omtales en udgave, version el-
ler variant af et værk som horisontal, teksten opfat-
tes som én lang vandret række af bogstaver, tegn og 
mellemrum, også kaldet et tekstlag. Der kan eksistere 
flere tekstlag, fx en første- og andenudgave af samme 
værk. Til at sammenholde sådanne horisontale lag 
indfører vi begrebet en skakt, en datastruktur som 
‘vertikalt’ forbinder lagene dér hvor de ‘hører sam-
men’, dvs. dér hvor den engelske tekst oversætter den 
danske (eller omvendt), eller dér hvor der findes et 
sammenfald af tekst. Begrebet skakt blev først fremsat 
af mig i et konferenceindlæg i 19982 og senere uddy-
bet i “Synoptiske udgaver” (se note 1).

Skakter udpeger altså lighed, og er der tale om 
fortløbende, stort set enslydende tekster som en før-

ste- og en andenudgave eller en renskrift og det på-
følgende tryk, kan man ideelt set klare sig med én 
skakt i begyndelsen af teksterne. I en elektronisk ud-
gave kan man derefter køre et sammenlignings- eller 
kollationsprogram på de sammenkædede lag. Dette 
er hvad jeg har realiseret i en elektronisk udgivelse 
af fem udgaver af Henrik Pontoppidans Det forjættede 
Land.3 Her har jeg anbragt en skakt for hvert nyt 
kapitel, fordi Pontoppidan gennemgående er meget 
trofast over for sin kapitelinddeling; lige bortset fra 
når han flytter større dele, som når fx Hansted og frø-
ken Ragnhilds diskussion om “nervesympati” van-
drer fra Det forjættede Land, III bog, kap. 5 i 2. udgaven 
til kap. 8 i 3. udgaven.4

At udpege lighedspunkter bliver selvsagt mere 
kompliceret når det drejer sig om udkast, kladder og 
andre manuskripter, hvis tekst kun delvist hænger 
sammen og kun bærer svag lighed med den færdige, 
trykte tekst. Hos Kierkegaard gennemførte vi et pi-
lotprojekt med hans korte værk Forord.5 Her søgte vi 
at sammenkæde Kierkegaards sammenlignelige ali-
nea, men indimellem var også denne enhed for stor. 
Fx skriver Kierkegaard i et udkast (i SKS kaldet ms. 
1): “Forstanden staaer stille, Phantasien løber med 
Liimstangen”. Udtrykket indgår i en lovprisning af 
ægteskabet, som Kierkegaard derpå fortryder. Men 
udtrykket er tilsyneladende så godt at det skal bru-
ges. Så han prøver igen, nu i ms. 2, hvor det indgår i 
en scene hvorunder jeg-personen spiser ragout med 
sin kone. Også hele denne scene udgår imidlertid af 
Forord, mens den oprindelige sammenhæng dukker 
op i Stadier paa Livets Vei, som Kierkegaard udgiver 
året efter.6

Et udgangspunkt for denne model er med an-
dre ord at alle manuskripter transskriberes i deres 
helhed og bringes i det der er blevet kaldt et positivt 
variantapparat. Den der vil læse ragoutscenen, kan på 
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denne måde læse sig frem i det relevante horisontale 
lag, nemlig ms. 2.7 Som man også kan forstå, er an-
bringelsen af skakterne en filologisk-faglig ikke helt 
banal opgave.8 Dette i modsætning til kollationen af 
lagene, som herefter kan foregå maskinelt.

Det samme princip styrer en nyere udgivelse, 
Samuel Beckett Digital Manuscript Project eller becket-
tarchive.org (fra 2011): “each sentence or segment 
that made it into the base text is preceded by an 
icon […] by clicking on the icon […] its compositi-
on history can be viewed in vertical juxtaposition.”9 
Herfra kan man maskinelt sammenligne versionerne 
med et program, CollateX. I beckettprojektet hedder 
det ‘vertikal juxtaposition’ eller ‘teleoversion’, det er 
det jeg kalder en skakt.10
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skriver at man “kun [kan] indfange en brøkdel af 
hvad der foregår i den modsatte retning, dvs. under 
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