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Anvisningar för den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter
Allmänt
Den digitala utgåvan fungerar i de vanligaste webbläsarna, åtminstone i Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Google Chrome och Safari. Vi rekommenderar helskärmsläge (F11)
för att maximera utrymmet för texterna.

Kolumnsystemet
När du väljer ett verk i den digitala utgåvans huvudmeny öppnas en kolumn med
titelsidan till vald delutgåva. Fliken bredvid visar inledningen och under fliken Innehåll
väljs lästext, d.v.s. dikt, novell, brev eller motsvarande. Den här vänstra kolumnen kan du
dölja och ta fram genom att klicka på pilen i kolumnens övre högra hörn.

Den vänstra kolumnen kan döljas för att öka skärmutrymmet.

I brevutgåvan utgör det inledande titelbladet dessutom en navigationsport till de olika
delarna av brevutgåvan.
I kolumnen till höger visas lästexten. Kolumnen går inte att stänga. Olika inslag i
lästexten kan framhävas med hjälp av menyn Visningsalternativ, se nedan.
När lästext har valts visas kommentaren till texten i kolumnen till höger. Nya kolumner
öppnas när du klickar på plustecknet i övre hörnet av kolumnen längst till höger. I de
här ”hjälpkolumnerna” visas kommentarer, varianter, faksimil och manuskriptutskrifter.
Antalet hjälpkolumner är obegränsat och de öppnas alltid till höger om föregående
kolumn. Bredden på kolumnerna varierar enligt antalet öppna kolumner.
Ovanför den vänstra kolumnen kan du navigera till föregående och följande lästext inom
den valda delutgåvan.

Navigering till föregående och följande lästext inom samma delutgåva.
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Lästexten
Rutorna med röd ram som finns i lästexten till utgåvorna Finland framställdt i teckningar
samt En resa i Finland markerar en länk till en illustration. När du klickar på rutan
öppnas bilden.

Bildlänk och öppnad illustration.

När du i utgåvan Föreläsningar i geografi och historia för kursorn över ordet Repetition i
svart ram visas Topelius senare sammanfattningar av föreläsningens innehåll, ofta med
datering. Mindre rutor med svart ram visar hans nyckelord för föreläsningen i fråga.

Repetitionstillägg och nyckelordstillägg visas i inforutor.

Ovanför den högra kolumnen, under Hänvisa, finns färdiga litteraturhänvisningar till
aktuell lästext samt inledning.

Visningslägen
Menyn Visningsalternativ är synlig när du öppnar en delutgåva. Den kan stängas med
Göm visningsalternativ.
I menyn kan du markera kommenterade textställen. De uppmärks då med en röd
asterisk: . När du för kursorn över asterisken visas kommentaren i en inforuta. Om du
klickar på asterisken fetas punktkommentaren i kolumnen till höger och
punktkommentaren placeras i jämnbredd med asterisken (samt vice versa om du klickar
på själva punktkommentaren i kommentarfliken).

2 (5)

Du kan välja att följande inslag i lästexten skall markeras, de visas då med färgad
bakgrund: personer, ortnamn, verktitlar, utgivarändringar,
konsekvensändringar/normaliseringar och förkortningar. Upplysningar om dessa ges i
inforutor när du för kursorn över det färgade. Elementära uppgifter om personer, orter
och verk ges således i huvudsak här och inte i punktkommentarerna. I manuskript visas
inforutorna för personer, ortnamn och verktitlar.

Exempel på personalier som visas i inforuta.

Om du klickar på ett framhävt person- eller ortnamn öppnas ett register för respektive
kategori i en ny kolumn. Via registren kan du navigera vidare i texten och hela utgåvan
genom att klicka på visa förekomster under respektive person och ort.

Registren öppnas i egen kolumn när du klickar på de framhävda inslagen i texten.

Sidbrytningar i originalmanuskriptet och i den tryckta utgåvan (om sådan finns) kan
också markeras i lästexten och varianttexterna.
Som visningsalternativ kan du därtill välja annan textstorlek, annat typsnitt eller
blankrad mellan styckena.

Varianter
I variantfliken visas samtliga varianttexter, manuskript och tryck. I rullgardinsmenyn
kan du välja enskild varianttext, och när du klickar på Alla visas varianttexterna i
kronologisk följd med grundtexten i första kolumnen. Ordningen kan ändras med hjälp
av rullgardinsmenyerna.
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När du klickar på en variant eller på ett lemma i grundtexten framhävs alla motsvarande
textställen med fetstil under några sekunder, de placeras också i jämbredd på skärmen.
Ett textställe som har en variant markeras i varje varianttext, också när denna är
identisk med grundtexten (positiv variantapparat). En läsnyckel för varianterna öppnas
när du klickar på symbolen uppe till höger i variantfliken.
Varianterna är i utgåvorna Ljungblommor samt Hertiginnan af Finland indelade i tre
kategorier: substantiell skillnad, skillnad i interpunktion och skillnad i
ortografi/typografi, vilka markeras med olika bakgrundsfärger. För utgåvan Naturens
Bok och Boken om Vårt Land är variantkategorierna följande: substantiell skillnad,
ortografisk/stilistisk skillnad, skillnad i interpunktion samt sättnings-/tryckfel. För en
beskrivning av kategorierna, se kapitlet om varianter i Metoder, textkodning och verktyg:
http://www.topelius.fi/pdf_zts/metoder_textkodning_verktyg.pdf
För brevutgåvans del upptar fliken varianter utkast till bevarade brev.

Varianterna placeras i jämnbredd och fetas då du klickar på en variant.

För Hertiginnan af Finlands del, där långa avsnitt har flyttats och stycken delats upp, har
motsvarande stycken identifierats i samtliga varianter. Det är möjligt att navigera till
dessa stycken i de andra textvittnena med symbolen i vänstra marginalen.

Faksimil
I faksimilfliken visas den skannade grundtexten, tryck eller manuskript, men också
skannade varianttexter samt andra manuskript till grundtexten. Faksimilen kan öppnas i
ett skilt fönster där det är möjligt att granska dem i olika storlekar.

Manuskript
I manuskriptfliken återges texten diplomatariskt med två alternativa visningslägen: med
ändringar synliga och med ändringar inarbetade. Symbolernas betydelse framgår av
läsnyckeln .

Sökfunktionen
Sökfunktionen hittas uppe till höger på sidan. I sökfältet går det att göra strängsökningar
i lästexterna. Jokertecken (?, *) är tillåtna i slutet av sökord för att ersätta ett (?) eller
flera (*) tecken. För att söka på en fras används raka citattecken ("") runt frasen.
Sökresultaten kan avgränsas enligt genre, utgåva, texttyp och år. Genom att klicka på en
sökträff i listan kommer du till det rätta stället i texten i den digitala utgåvan. Då är
också söksträngen markerad i texten.
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Utförligare sökanvisningar, även för den avancerade sökningen, hittas här:
http://www.topelius.fi/pdf_zts/sokanvisningar.pdf

Exempel på sökresultat till vänster och möjligheter att filtrera resultaten till höger.
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