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S

øren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet lægger i disse år næstsidste hånd på en ny, stor historisk-kritisk udgave af alt hvad Kierkegaard skrev, under navnet Søren
Kierkegaards Skrifter, i daglig tale SKS. Lige fra projektets begyndelse i
1994 har det været hensigten at SKS skulle udkomme i to versioner: ’på
bog’ og i en elektronisk udgave. Udover Kierkegaards tekst består udgaven af kommentarer, tekstkritiske noter og redegørelser med mere, i
bogversionen samlet i de såkaldte K-bind.
1. Den filologiske kodekunst
Når man tidligere, i pennens og skrivemaskinens tid, skulle have en
tekst udgivet og trykt, forsynede man manuskriptet med forskellige anvisninger til sætteren, ofte med en farvet blyant i margenen. Det kunne
være om skriftsnit, skriftgrad, sidenummerering eller placeringen af
noter. Processen er ganske lig den opgave der står foran den filolog der
i en digital tidsalder vil udgive et ældre skrift, trykt eller håndskrevet.
De ikke-tekstlige signaler skal udtrykkes eksplicit. Opgaven bliver ikke
mindre påtrængende af at teksten ønskes gengivet i flere versioner,
både trykt og elektronisk.
Tag som eksempel fig. 2, som viser side 39 i Kierkegaards journal DD
fra 1837-39.1 Som det første må filologen læse og transskribere teksten.
For eksempel er overskriftens motto Nulla dies sine linea skrevet i såkaldt latinsk hånd (det eneste som de fleste af os andre er i stand til at
læse) i modsætning til den ny-gotiske håndskrift som Kierkegaard og
hans samtid ellers praktiserer. Når vi transskriberer teksten, vil vi registrere denne omstændighed ved at omgive overskriften med et sæt
mærker, hvorefter processen kaldes opmærkning eller kodning:
<ant>Nulla dies sine linea</ant>
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252

Journalen DD : 95-99 · 1838

39

Nulla dies sine linea.

95

1838.

1

5

[a]
Jeg saae imorges i den friske
kølige Luft en halv Snees Vild-Gjæs
flyve bort, først stode de lige overhovedet, derpaa fjernere og fjernere
og tilsidst deelte de sig i to Flokke
og hvælvede sig ligesom to Øienbryn over mine Øine, der nu skuede ind FiG Poesiens Land.
d. 1 April.

April.
En saa lang Periode er atter hengaaet, i hvilken jeg
ikke har kunnet samle mig til det Mindste – Jeg vil nu
see at tage lidt Tilløb igjen
Poul Møller er død.

97
der er visse Folk, der tage Feil i deres Forhold til Tids10
Udviklingen ligesom naar man synger i Kirken, og
man da glemmer Orgel og den hele øvrige Menighed
og beundrer sin egen dybe Bas, som om det ikke var de
Samtliges Samsyngen men Eens egen Stemme alene,
der saa mægtigt fyldte Kirken.
15
d. 1 April.

'
Naar det sortner for en ægte Xsten i hans Dødsstund,
da er det fordi Salighedens Soel-Lys skinner ham for
stærkt i Øiet. –
'
12 Bas, som om (. . .) Kirken] ændret fra Bas.
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5

'

Jeg sad med lille Carl paa Skjøddet og talte om at der
i de nye Værelser, jeg agtede at flytte hen i, fandtes en
gl. Sopha, jeg ret glædede mig til. Det holder jeg ogsaa
saa meget af sagde han. Mit Spørgsmaal: hvorfor
kunde han naturligviis ikke besvare. Men er det ikke
besynderligt, at jeg med en underlig Veemod dvæler
ved Mindesmærker fra en Tid, jeg aldrig har oplevet,
og jeg nu igjen seer ham paa en lignende Maade rettet derhen paa.

fig. 1: Side 252 i SKS, bd. 17.
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fig. 2: Side 39 i Kierkegaards journal DD. De forskellige klammer og udstregninger med blåkridt udgør faktisk en form for opmærkning, foretaget af
den allerførste udgiver af Kierkegaards journaler (H.P. Barfod) i 1865.
Bemærk også de senere Pap.numre: II A 208-213 (J.L. Heiberg).

- 529 -

karsten kynde
Tilsvarende brugte man i trykte tekster frakturskrift (krøllede bogstaver), men latin blev sat med antikva. Deraf betegnelsen ant, som er mærkets navn. Teksten er i øvrigt også skrevet med større bogstaver end det
øvrige, det som sætteren kalder skriftgrad, og som vi vil kode med
endnu et sæt mærker:
<gra str=″+2″><ant>Nulla dies sine linea</ant></gra>

Her betegner str en attribut, som angiver størrelsen relativt til normalen, her “+2”. Mærker og attributter er begreber hentet fra XML, hvilket
er akronym for Extensible mark-up language,2 altså et kodesprog som kan
udvides eller tilpasses. Som det fremgår, er den grundlæggende ide at
man skriver koderne i vinkelparenteser og efterlader transskriptionen
af Kierkegaards tekst urørt. To korresponderende start- og slutmærker
afgrænser et XML-element, og teksten mellem mærker kaldes elementets indhold.
I dag er moderne tekstbehandling en integreret del af forfattelsen af
enhver større eller mindre tekst, og det kan da forekomme som en overflødighed at beskæftige sig med kodning på dette niveau. Hvorfor ikke
blot bruge sit yndlingstekstbehandlingssystem, fx Microsofts udmærkede program Word? Herimod findes for det første et til dels historisk
argument: Den fil hvori et sådant dokument lagres, formateres sædvanligvis på en måde der er specifik for det pågældende system. Formatet
er leverandørens, her Microsofts, ejendom og kan kun læses af en licenseret udgave af det pågældende program, her Word, og er ikke åbent
for offentlig adgang til at læse indholdet (når argumentet kaldes historisk, er det fordi den nyeste version af Word faktisk er blevet baseret på
et åbent standard XML-format (docx);3 denne nyskabelse sker af lignende årsager – også andre brugere kunne være urolige over udsigten
til at deres dokumenter for al fremtid er låst i en utilgængelig form).
Hvad mere er, er denne type tekstbehandling for det andet næsten udelukkende fokuseret på, hvordan teksten ser ud. For eksempel sættes
fremmedsproglige udtryk som det ovenfor nævnte gerne i kursiv. Men
kursiv anvendes tillige til andre formål, fx en fremhævning som i et
manuskript ville være markeret med en understregning. Vi ønsker at
mærke forskellige fænomener forskelligt og dertil at udskyde beslutningen om hvordan de skal gengives på tryk, til et senere tidspunkt.
Ydermere ønsker vi en mulighed for at udtrykke fænomener som ikke
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er umiddelbart synlige i teksten. Fx oversætter SKS den pågældende
linje for den ikke-latinkyndige læser. Derfor indfører vi endnu et sæt
mærker i kodningen:
<kom id=″dd-395″><gra str=″+2″><ant>Nulla dies sine
linea</ant></gra></kom>

hvilket refererer til at det tilhørende kommentarbind indeholder en
punktkommentar til dette sted.4 Stederne i teksten og kommentaren
sammenkædes med en gensidig reference-id dd-395.
Læsere som kender noget til internetformater vil genkende en del af
dette og spørge: Hvorfor ikke anvende HTML?5 XML er en generalisering af HTML, og uden at gå dybere ind i de to formaters historie kan
man sige at extensibility i denne sammenhæng betyder at det i XML er
op til tekstkoderen at afgøre hvad der må stå i vinkelparenteserne. Som
det vil fremgå, påfører dette til gengæld koderen en forpligtelse til at
udfylde gabet mellem den rene XML og det færdige produkt, dvs. en
bog eller noget der kan forstås og læses på en computerskærm; vi må
ganske enkelt definere hvad mærkerne betyder. Et XML-format består
således dels af et vokabular, dels af et sæt regler for dets anvendelse.
Man konstruerer en formel grammatik for de indgående elementer, i
XML kaldet en dokumenttypedefinition (dtd) eller et skema. Dette har
i SKS’s tilfælde ledt til en omfattende beskrivelse af det vi kalder Kierkegaard normalformat (KN1).6
Her kunne vi sådan set have valgt anderledes. Siden halvfemserne
har der eksisteret et ’tekstkodningsinitiativ’ (TEI) i Oxford, som har beskæftiget sig mere generelt med kodning af originaltekster.7 Siden 2002
har det endda været XML-baseret. At vælge at konstruere vores egen
dtd snarere end at købe en nøglefærdig løsning baserer sig på ganske
pragmatiske grunde. Kommentarhenvisningen ovenfor ville i TEI
kunne udtrykkes
<xref doc=″kom″ from=″id(dd-395)″>Nulla dies sine
linea</xref>8

På grund af sin højere generalitet har TEI en tendens til at fylde mere
end KN1. Eksemplet forudsætter at en enhed ved navn kom andetsteds definerer kommentarbindet. Således skal xref doc=“kom” læses
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ekstern reference til et dokument kaldet “kom”, i KN1 forkortet til kom. På
samme vis specificerer præfikset id() at from-attributten henviser til en
identifikator i det pågældende dokument. Attributten kaldes from
fordi det også er muligt at specificere et slutpunkt (to) for henvisningen. Til fordel for at benytte en mere udbredt kodestandard taler at en
trænet TEI forsker umiddelbart vil have en ide om hvad der menes
med en given kodning, hvor han i tilfældet KN1 er henvist til at studere dokumentationen.
Betragt et andet eksempel indenfor den filologiske disciplin. Omhyggelig læsning af manuskriptet på fig. 2 viser at andet afsnit oprindelig
slutter: og beundrer sin egen dybe Bas. Senere har Kierkegaard (med en
lidt mørkere farve blæk) skrevet et komma oven i punktummet og fortsat sætningen som om det ikke var de Samtliges Samsyngen men Eens egen
Stemme alene, der saa mægtigt fyldte Kirken. Udgiverne af SKS ønsker at
viderebringe denne omstændighed i en tekstkritisk note,9 der lyder sådan:
Bas, som om (...) Kirken.] ændret fra Bas.
ændret fra er SKS’ formel for forfatterens senere ændring (rettelsen er
næppe sket øjeblikkeligt efter at punktummet var sat, dels pga. det anderledes blæk, dels fordi rettelsen strækker sig ind i margenspalten). I
KN1 koder vi som følger
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>

Forklaring: tn elementet betegner en tekstkritisk note, hvis indhold består af tekst der falder bort (sub), og den erstattende tilføjelse (add). subelementet bærer en attribut type = “aef”, som bestemmer noteteksten
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(ændret fra) såvel som genesen (senere ændring). Ydermere er det specificeret hvordan man i den trykte notetekst ønsker at forkorte gengivelsen med en ellipse (...).
Sammenlign dette med TEI kodningen:10
og beundrer sin egen dybe
<app>
<rdg>Bas<del rend=″overwritten″>.</del></rdg>
<lem>
Bas<add place=″margin-right″>, som om
<gap rend=″ellipsis″>det ikke var de
Samtliges Samsyngen men Eens egen Stemme
alene, der saa m&ae;gtigt fyldte</gap>
Kirken.
</add>
</lem>
</app>

Denne kodning kunne være gjort på andre måder, hvormed vi blot vil
konstatere at brugen af et generelt format som TEI ikke befrier udgiveren fra i detaljer at beskrive hvordan kodningen skal foretages, forstås
og endeligt gengives. Elementerne del og add opfordrer til at man klassificerer tekstændringer positionelt, dvs. i overensstemmelse med disses optræden på manuskriptsiden. SKS klassificerer ændringer efter
disses tilblivelse, det ville derfor til vort brug være hensigtsmæssigt at
udelade de to elementer og tilføje en attribut type=“aef“ til rdg (udtales
reading, læsning/læsemåde) elementet. Bemærk hvordan indpakningen
kommer til at bestemme indholdet: Kodeskemaet bestemmer hvordan
en tekstkritisk note kan komponeres.
Da dette er en videnskabelig artikel må vi også medtage en kritisk
bemærkning om XML. Et grundlæggende mønster for XML er at der til
et startmærke altid hører et slutmærke og at et par af mærker placeres
parentetisk, altså
<gra><ant>Nulla dies sine linea</ant></gra>

og ikke
* <gra><ant>Nulla dies sine linea</gra></ant>
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Elementer indeholder hinanden som kinesiske æsker. Man kan også
opfatte dokumentet som et træ: Det yderste element, som indeholder
alle de andre, er roden, indre elementer er grenene og de løbende, ikke
yderligere mærkede tekstdele er bladene. Dette er en form for lyrik der
begejstrer dataloger verden rundt, og dertil kommer at det også muliggør en effektiv implementering på en computer. Men er det også på den
måde den menneskelige læser naturligt opfatter en ’tekst’? Betragt begrebet ’en side’ over for begrebet ’et kapitel’ (eller underafsnit) af en
tekst. Disse to kan generelt ikke defineres som XML-elementer og bringes til pænt at passe ind i hinanden, sædvanligvis optræder sideskift
komplet ustruktureret i forhold til en bogs kapitler (hvilket skaber en
lang række problemer som vil være velkendte for enhver typograf). Én
løsning på dette problem er at mærke med milepæle. En milepæl er et
element uden indhold, som dermed mærker et punkt i snarere end et
udsnit af teksten. Således er i KN1
<kor id=″39″/>11

egentlig blot en forkortelse af det tomme element
<kor id=″39″></kor>

mærket for et skift til manuskriptets side 39, men ikke for denne sides
indhold. I SKS bliver dette problem endnu mere påtrængende idet
nogle af manuskripternes sider mangler. Teksten må rekonstrueres ud
fra alternative, indirekte kilder såsom senere trykte versioner. Denne
omstændighed må naturligvis mærkes og i sidste ende bibringes læseren, men igen: Vi må huske på at disse tekstdele er asynkrone med bogens øvrige logiske opbygning. KN1 genbruger her den uelegante milepælsløsning:
<lin id=″1″> ... <altbeg kil=″EPI-II″/> ... </lin>
<lin id=″2″> ... </lin>
<lin id=″3″> ... <altslut/> ... </lin>

Alternativet til milepælene er at anbringe et slutmærke for den sekundære struktur (de rekonstruerede sider) når slutmærket af den primære
struktur (afsnit eller kapitel) mødes og derpå sætte nye start- og slut-
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mærker i de følgende primære elementer. Dette leder dog til en ubekvem gentagelse af kodning, men det gør det lettere at orientere sig inden for begge strukturer: Hvis man fx betragter en tekst i lin 2 i eksemplet ovenfor, er det ikke umiddelbart indlysende at den befinder sig
mellem altbeg og altslut, som jo ligger uden for dette element.
Problemet med multiple teksthierarkier er behandlet i the Multi Element Coding System som Claus Huitfeldt har beskrevet og anvendt ved
Wittgenstein Arkivet i Bergen.12
2. Versionering – SKS som bog
Så vidt, så godt, men alt dette forbliver jo grå teori så længe vi ikke har
beskæftiget os med hvordan denne nok så geniale digitale transskribering af Kierkegaards samlede skrifter kan gøres læselig for den almindelige læser. For SKS har det lige fra begyndelsen været en ambition at
udgaven skulle udkomme i såvel en bogversion som en elektronisk version. At sætte teksten til den trykte bog kan derfor betragtes som én af
flere mulige versioneringer. I praksis udføres dette arbejde af eksterne
specialister i sætteriet, og den ovennævnte XML dokumenttypedefinition kommer til at udgøre grænsefladen mellem filologen og sætteren.13 Fig. 1 viser bogversionens gengivelse af (det meste af) manuskriptsiden fra fig. 2.14
SKS inddeler Journalen DD’s side 39 i fem optegnelser plus en margenoptegnelse, nummereret DD:95 til DD:99 samt DD:96.a. Optegnelsesnumrene ses i tryksidens indermargen (i halvfed). Tallene i regulær
er manuskriptets sidetal, dertil findes et linjetal i petit kursiv for hver
femte linje i samme kolonne. Journaltitel og optegnelsesnummer ses
over topstregen sammen med (årstallet for) dateringen 1838. Dette må
derfor alt sammen fremgå af kodningen:
<opt tit=″DD″ nr=″95″ dat=″18380000″ tving=″nyside″>
<hs>
<lin ryk=″cen″>
<kor id=″39″/><kor kil=″SKS″ id=″252″/>
<kor kil=″Pap″ id=″IIA208″/>
<ant>
<gra str=″+2″><kom id=″dd-395″>Nulla dies
sine linea</kom>.</gra>
</ant>
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</lin>
...
</hs>
</opt>

Forfatterens praksis med at folde siden og skrive i inderspalten og
bruge yderspalten til tilføjelser og bemærkninger er i bogtrykket fulgt
så langt det har kunnet lade sig gøre. Margenoptegnelsen, som SKS
identificerer med et [a], er ikke fra forfatterens side indvist med stjerne,
kors eller andet, men placeres tilnærmelsesvist ud for samme sted i hovedoptegnelsen som i manuskriptet. Eftersom den er lodret positioneret nogenlunde ud for linjen, der begynder hvilken..., sætter vi et ’usynligt’ referencemærke på dette sted (hs og ms står for hovedspalte hhv.
margenspalte; mu for margennote uden indvisning).
<opt tit=″DD″ nr=″96″ dek=″blank″ dat=″18380401″>
<hs>
...
<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>
...
</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...</lin>
</not>
</ms>
</opt>

Under bundstregen finder vi den tekstkritiske note til linje 12.
3. Den elektroniske version
Ved konstruktionen af den elektroniske version af SKS15 har målet været at genbruge mest muligt af det materiale, som allerede var produ-
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ceret til bogversionen, men i en form, der egner sig for en computer. Vi
har forsøgt at undgå en for direkte kopiering fra bogside til skærm, hvis
vi på nogen måde har kunnet finde på noget bedre. Dette er – indrømmet – ikke altid lykkedes. Først og fremmest skrev Kierkegaard bøger
og bør tilegnes ved at læse bøger. Den elektroniske version skal bruges
til at søge, til at krydslæse og som en effektiv måde at gå til et stort forfatterskab, men det er for de fleste ubehageligt at læse store tekstmængder på en skærm. Også for den tekst, der hidrører fra udgiverne selv,
kommentarer osv., må vi acceptere at fokus er lagt på, hvordan resultatet vil fremtræde i en bog. Dels fordi bogversionen blev udgivet før
den elektroniske version, dels fordi det nu engang er sådan filologer
tænker. Tag fx kommentarerne: Disse er punktkommentarer, hvis ide er
at kommentere ord eller udtryk i den sammenhæng i hvilken de forekommer.16 Et ord kan betyde noget lidt andet i en anden sammenhæng,
og en person som er nævnt, skal omtales for andre egenskaber andetsteds. Dette redaktionelle valg måtte forekomme boglæseren indlysende, men computerbrugeren kan med rette undre sig over de mange
gentagelser, som kommer frem når man søger i kommentardelen.17 Atter bemærker vi, hvordan indpakningen kommer til at bestemme indholdet af begge versioner.
Internetudgaven af SKS version 1.3, 2008, http://sks.dk, indeholder
9.807 HTML formaterede filer, svarende til 29 af Kierkegaards trykte
skrifter, 49 journaler og det tilhørende kommentarmateriale såsom
kommentarer, tekstredegørelser, illustrationer, kalendere og kort. De tilgrundliggende XML-filer transformeres til HTML til brug på nettet og
opdeles i mindre enheder, for journalernes vedkommende i de enkelte
optegnelser. Rent teknisk gøres dette ved at konstruere et stilark for
hver type af tekst: journaltekst, trykt tekst, kommentar, tekstredegørelse osv.18 Efter stiltransformationen opdeles de resulterende filer i relevante enheder. Dette gøres i forvejen, én gang for alle af et kæmpeprogram når netsiden bygges. Dette betyder at XML-filerne stadig udgør den ultimative base for den elektroniske version, der bliver ikke
foretaget sagændringer efter transformationen.
Det betyder også at de tekniske detaljer kan ændres i fremtidige versioner. XML er fx designet til at skulle vises på nettet, og moderne
browsere er i stand til at læse og applikere stilarket direkte på XMLfilen. Det lægger naturligt op til en implementering som lader stiltrans-
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fig. 3: Journaloptegnelse DD:96 i den elektronisk version af SKS.
Den orange linje foroven og forneden betegner at der er tale om et håndskrift.
Samme farve optræder på ryggen af bogversionen.

formationen foregå dynamisk, når de læses.19 Atter er den for nu valgte
løsning baseret på uhyre pragmatiske overvejelser, der ikke nødvendigvis fortjener videre omtale (såsom at forskellige browsere har det med
at fortolke stilark bare en lille smule forskelligt).
Fig. 3 viser et skærmbillede af den efterhånden velkendte journaloptegnelse DD:96.20 Til ære for læseren har vi sat flueben i tre af boksene
i vinduets blå topbjælke for dermed at få vist manuskriptets sidetal
(39), Pap.referencen (II A 209-210) samt referencemærker til kommentarerne (*). Yderligere har vi klikket på en af asteriskerne og dermed fået
endnu et vindue til at poppe op med kommentarerne. Dette til- og fravalg af sidetal og asterisker kan naturligvis ikke lade sig gøre i en bogversion og Pap.referencerne må slås op i en konkordans bag i bindet.
En for netversionen særlig effekt forekommer ved at føre musen hen-
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fig. 4: Philosophiske Smuler, begyndelsen af »Capitel III«, »Tillæg« med
Kierkegaards fodnote. Den lyseblå linje foroven viser sammen med tekstens
faste bagkant at der her er tale om et skrift overleveret i trykt form.
over et navn som Poul Møller, hvorved en normaliseret form af navnet
kommer frem. Til dette formål har vi måttet udvide mærkerepertoiret i
den tilgrundliggende fil:
<pers norm=″M&o-;ller, Poul Martin″>Poul M&o-;ller
</pers>

Også navne på steder er mærket tilsvarende, ligesom bibelhenvisninger, som Kierkegaards religiøse skrifter er specielt rige på. Det bruges
også til at fremstille et alfabetisk register for disse emner. Mærkningen
dækker også kommentardelen med det yderst nyttige resultat at selv
Kierkegaards indirekte henvisninger (fx til »hende«) optræder i registeret hvis det pågældende emne er kommenteret (fx »Regine Olsen«). Sådan et register kunne naturligvis lige så vel være trykt i bogversionen.
Det er det ikke, i hvert fald ikke endnu, bl.a. fordi et register for et en-
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fig. 5: Tekstkritisk note i journaloptegnelse DD:97.
kelt bind må anses at have stærkt begrænset nytteværdi og et samlet
register må afvente at hele udgaven står færdig.
Den lodrette positionering af margennoter som blev omtalt ifm. bogversionen, følges i den elektroniske version. Dette er sket efter talrige
eksperimenter og lige så mange diskussioner i redaktionen. Et grundlæggende synspunkt er, at Kierkegaards marginaloptegnelser er en
uadskillelig del af skriftet og at man ikke skal kunne komme til at læse
hen over dem. Dette har udelukket traditionelle skærmløsninger i hvilken en eller anden aktivering fra brugerens side bringer teksten frem
som en form for hypertekst. Den endelige løsning blev at gøre brug af
et lille JavaScript program. JavaScript er en de facto standard for internetbrowsere og samme teknik benyttes til at vise og skjule sidetal og
asterisker. Den lodrette position i vinduet for det (evt. usynlige) referencepunkt i teksten måles (i fig. 3 vist med en tom kantparentes []), og
margenoptegnelsen, som indledningsvist placeres øverst i vinduet, flyttes ned til den målte position. Den interesserede læser kan kontrollere
forklaringen ved at slå JavaScript fra i sin browser og se hvad der sker.
Løsningen har den pris at læseren ikke kan ændre klummebredden da
dette ville ødelægge beregningerne.
Fodnoter, dvs. noter som forfatteren har sat på foden af siden, er
sjældne i journalerne. I SKS er de anbragt efter optegnelsen. I de trykte
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skrifter derimod, optræder de hyppigt, og her er løsningen mindre oplagt. Vi har fundet at en placering efter det relevante afsnit er for langt
borte fra referencen i teksten, så vi gengiver noten direkte på indvisningsstedet. Det kan give det uheldige indtryk at den følgende tekst
indleder et nyt linjebrud, hvad den ikke nødvendigvis gør.
Alle disse forskellige slags noter udgør et ømt punkt for enhver version. Den elektroniske løsning for to typer af forfatternoter og kommentarer er allerede nævnt. Vi kan nu runde af med den tekstkritiske note
på fig. 5. Ved at sætte hak i den rette boks, afslører en højrekantparentes hvor i teksten der findes bemærkelsesværdige varianter. Ved yderligere at klikke på kantparentesen, vises hele lemma med tilhørende
note. Også dette arrangement er blevet til efter indgående diskussioner
og også her i nærkamp med bogtrykket. Den valgte løsning er tæt forbundet med bogens version, se fig. 1 under stregen, og overholder dermed nøje reglerne for en genetisk forståelse af varianterne. Alligevel
optræder den umiddelbart ved tekststedet og giver dermed læseren
mulighed for let at forstå omfanget og betydningen af, hvad der er foregået.
Nærværende præsentation har fokuseret på SKS’ tekst som sådan. Registre og konkordanser er også nævnt ganske kort. En søgemaskine er
et ganske uundværligt redskab, her adskiller SKS sig sådan set ikke fra
alle mulige andre sider på nettet. En evig kilde til udvidelser af den
elektroniske version er de såkaldte ’resursefiler’. Et eksempel på en sådan er kataloget over Kierkegaards bibliotek der blev bortauktioneret
efter hans død,21 et vigtig redskab i Kierkegaardforskningen, som vi
glæder os til at implementere med krydsreferencer til tekst og kommentarer i SKS.
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