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Et ordbogsprojekt kan siges at være vellykket, hvis det afsluttes som planlagt.
Det samme kan siges om konferencerapporter. Sådanne udkommer ikke sjældent
4-5 å efter afholdelsen af den pågældende konference. I dette tilfælde har vi en af
de gode eksempler på, at en rapport udkommer ca. et år efter konferencen.

Helt så hurtig har arbejdet med det ordbogsprojekt, bogen omhandler, ikke været.
Projektet Norsk Ordbok, som titlen på rapporten får den i navnet på ordbogen
manglende tilføjelse (ny-), startede i 1930. Det vil, som Christian-Emil Ore i
artiklen “Norsk Ordbok, leksikalske databaser og elektronisk publisering”
påpeger, med den nuværende arbejdshastighed næppe være færdigt før om 60 år,
dvs. ca. år 2055. Og en så lang proces anser Ore ikke for at være noget problem.
Tværtimod henviser han til tilsvarende projekters tilsvarende produktionstider
(side 69). Personlig anser jeg både holdningen og resultatet heraf for at svare til
sidste århundredes ordbogsfilosofi, som ikke sætter brugeren i centrum og som
først og fremmest vil dokumentere og cementere et sprogs kulturelle og nationale
værdi. For at imødekomme nogle af ulemperne ved den lange produktionstid
nævner C.-E.Ore den mulighed, som projektet kunne tage op til mere end
foreløbige overvejelser: Tanken består i en løbende elektronisk publicering af
kildemateriale med kommentarer. En sådan fremgangsmåde kunne med rette før
til betegnelsen “et internationalt ganske enestående ordbogsprojekt”, med større
ret end den ikke helt overbevisende henvisning til inddragelse af talesprog i
ordbogsmaterialet. Om de vigtigste sammenlignelige ordbøger og projekter
beretter Sture Hast: “De fem stora historiska ordböckerna. En kort jämförelse”.
Om Norsk Ordboks tilblivelseshistorie, som i øvrigt i mangt og meget minder om
dem fem stores historie, fortæller Lars S. Vikør i “Inleiing”.

Om den empiriske basis for ordbogsarbejdet beretter Oddrun Grönvik: “Om
kjeldegrunnlaget for Norsk Ordbok”. Det bliver her tydeligt, at der foreligger en
vis spænding mellem et gammeldags seddelarkiv og den mere moderne
inddragelse af et elektronisk korpus. Her har Grönvik uden tvivl ret i, at det ikke
er et spørgsmål om kun at gøre det ene eller det andet. Men selvfølgelig vil også
mange sjældne ord kunne forekomme i et tekstkorpus. Det er et spørgsmål om
selektion af tekster og om det samlede korpus størrelse. Med et korpus på mellem
200 og 500 mio. tekstord ville de sjældne ord kunne dokumenteres med bedre.
Om noget sådant er økonomisk og arbejdsmæssigt forsvarligt ved et projekt til et
relativt lille sprog, er en anden ting. Men Norge er jo et rigt land, så det kunne da
overvejes. For prisen af et enkelt jagerfly kunne man lave mange ordbøger
byggende på et stort materiale.
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Kjell Ivar Vannebo ser i sit bidrag “Grammatiske opplysninger i Norsk Ordbok”
på ordbogen ud fra en grammatikers synspunkt. Han viser, at en meget større grad
af grammatisk systematisk fremstilling havde været at foretrække. Alligevel må
også Vannebo indrømme, at Norsk Ordbok trods alt er og vil være en væsentlig
kilde i fremtidig grammatikforskning. Netop derfor er også Vannbos forsigtige
forslag væsentlige og kunne fortjene at blive taget alvorligt i det videre arbejde
med ordbogen.

Hvad Norsk Ordbok ellers byder på i sine artikler, viser Lars S. Vikør: “Kva kan
Norsk Ordbok lære oss:”; Arnold Dalen: “Måleføreopplysningane i Norsk
Ordbok”, Ruth Vatvedt Fjeld: “Definisjoner og betydningsinndeling i Norsk
Ordbok belyst ved artikkelen fri” og Olav Veka: “Norsk Ordbok som ressurs i
skulen”. Alle bidrag beskæftiger sig direkte og indirekte med ordbogens
brugsfunktioner, det som ellers ikke er kendetegnende for store
totalsprogsordbøger. For at blive ved den sidstnævnte artikel først: Jeg har nu ret
svært ved at tro på, at mange elever i den videregående skole virkelig vil kunne
arbejde med denne ordbog. Mange af artiklerne er, som Ruth V. Fjeld påpeger,
ret svære at orientere sig i (side 81). Også Lars Vikør medgiver, at Norsk Ordbok
med sin store grad af kondensering er vanskelig at læse (side 41). Denne
beklagelige leksikografiske praksis, som til dels kan undskyldes med henvisning
til plads i en papirordbog, ville i øvrigt ikke være nødvendig i en mulig samtidig
udkommende cd-rom- eller internetudgave, som det blev antydet i bidraget af C.-
E.Ore.

Alt i alt er det en samling af ret defensive bidrag. Af de to mere kritiske bidrag
har jeg nævnt Vannbos konstruktive opfordring til en mere grammatisk orienteret
fremstilling. R.V.Fjeld behandler den del af leksikografisk praksis i Norsk
Ordbok, som efter min mening udgør det største problem: Nogle af de
leksikografiske definitioner er delt op i polysemer på en sådan måde, at brugeren
svært kan finde det, han søger efter. Selv vil jeg tilføje, at de meget enkle
definitioner ikke er mindre problematiske, idet definitionscirklen er for snæver:
frynseduk "duk med frynser", frynsehatt "hatt med frynser", frynsekåpe "kåpe
med frynser". Også medtagelsen af mange naturvidenskabelige fagtermer, som til
dels bliver forklaret på en faglig ukorrekt måde, er et ikke mindre problem. Et
stort og langtlevende projekt som Norsk Ordbok kunne gøre nytte ved at tage
sådanne problemer op i yderligere mindre konferencer.
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