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Editionsfilologi er en bog om videnskabelig tekstudgivelse - den første på dansk siden Paul V. Rubows Den
kritiske Kunst fra 1938. 

Bogen behandler editionsfilologiens fundamentale problemstillinger: grundtekstvalg, tekstfejl og
tekstrettelser, varianter og variantapparater, bog- og manuskriptbeskrivelse samt kommentering. Desuden

rummer den kapitler om videnskabelige udgavetyper og om elektronisk udgivelse. 

Fremstillingen er struktureret efter de forskellige dele af den videnskabelige udgave, som man oftest møder
dem, når man tager en konkret (bog)udgave i hånden: tekst, kritisk apparat, variantapparat, bibliografisk

beskrivelse, manuskriptbeskrivelse og øvrige kommentarer. Editionsfilologi koncentrerer sig i alt væsentligt
om nyfilologisk materiale, dvs. værker opstået efter bogtrykkerkunstens opfindelse. Editionsfilologi er dog
ikke blot en praktisk eller teknisk håndbog. Dens ærinde er også at vise, hvordan der eksisterer tætte bånd
mellem udgivelse og fortolkning, mellem editionsfilologi og hermeneutik. Bogen argumenterer for, at
editionsfilologien er en uundværlig del af litteraturstudiet, ligesom den bidrager til at afklare væsentlige

litteraturanalytiske begreber som værk, tekst og forfatter. 

Johnny Kondrup er dr.phil. og lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns
Universitet. Han er bl.a. medredaktør af Søren Kierkegaards Skrifter og af Grundtvigs Værker. Medlem af Det

Danske Sprog- og Litteraturselskab og af Det Norske Videnskaps-Akademi.
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