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Konferencebindet fra den første nordiske konference om leksikografi, som fandt sted i 1991, var en moppedreng på 561
sider. I forhold hertil er det andet bind i serien noget mere beskedent med sine 303 sider. Ud over 32 bidrag indeholder det
en oversigt over forfatterne, et register over citerede ordbøger og et stikordsregister. Specielt det sidste er læseren taknemlig
for. Bøger med stikordsregister letter senere litteratursøgninger ganske betydeligt. Mindre fordelagtigt er den højst
ejendommeligt strukturerede indholdsfortegnelse, som ikke bringer artiklerne i bogens rækkefølge, heller ikke alfabetisk
ordnet efter forfatternes efternavne, men som et novum alfabetisk efter bidragenes titler, dvs. første artikel: “Applicering af
alordbogsprincippet” af Sandro Nielsen, side 204; herefter “Betydningsbeskrivelser” af Ebba Hjorth og Knud Troels
Thomsen, side 108, osv.

Ved konferencer uden et klart indgrænset og snævert tema er selve foredragene for mange deltagere den mindst vigtige
del. Vigtigere er ofte de kontakter og former for samarbejde, der kan etableres eller plejes. En egentlig videnskabelig
diskussion er sjældent mulig, da der til hvert foredrag er så kort tid, at mange foredragsholdere vælger at ofre den ligeledes
korte tid til diskussion til fordel for muligheden for at tydeliggøre deres tese. Sådan var det også ved konferencen i
København. Konferencerapporten giver så mulighed for senere at føre den ønskværdige videnskabelige disput, samtidig
giver den et samlet overblik over de emner, som den leksikografiske forskning tager op. I dette konferencebind fokuseres
på:

– computer som leksikografisk værktøj
– valg af den empiriske basis
– betydningsangivelser
– grammatik i ordbøger
– historiografi

Fordelen ved en tematisk ikke fastlagt konference hhv. i det dertil hørende bind er, at der er lidt for enhver smag. Selv vil
jeg især anbefale artiklen af Jens Axelsen “Leksikografi og excentricitet”, som giver en læseværdig beretning om den
islandske leksikograf Thorleif Gudmundsson Repp (1794-1857). Denne Repp har bl.a. været med til at udarbejde den
dansk-engelske ordbog, som i lige linie er forfaderen for Gyldendals røde dansk-engelske ordbog.

Udarbejdelse af betydningsangivelser blive af mange opfattet som leksikografiens hovedopgave. Det er vel kun rigtigt for
den monolingvale leksikografi, hvortil Ebba Hjort og Knud Troels Thomsen giver et instruktivt indblik i det daglige arbejde
med den planlagte seksbinds ordbog over det danske sprog, som skal udkomme i 1998-1999. Et hovedproblem er omfanget
af betydningsangivelserne. Dette spørgsmål diskuterer Karen Margrethe Pedersen i “Ordbog og encyklopædi”, hvor hun
påviser, at det er umuligt at skelne skarpt mellem semantiske og encyklopædiske angivelser: Skal man i en ordbog oplyse
om sproget og i et leksikon om sagen? Så enkelt er det ikke, påpeger K.M. Pedersen. En løsning på problemet kan måske
være udarbejdelsen af alordbøger, som det beskrives af Sandro Nielsen i “Applicering af alordbogsprincippet”, idet en sådan
ordbog intenderer at informere både om sproget og om sagen.

I alle former for ordbøger kan det være fordelagtigt at give oplysninger om ordenes grammatiske brugsmuligheder. Helt
generelt, dog udelukkende med tyske eksempler, diskuteres det af Hans-Peder Kromann i en artikel, som udgiverne har
udeladt i indholdsfortegnelsen. Mere specielt fremstiller Sven-Göran Malmgren problemerne under udarbejdelse af en
svensk monolingval ordbog, som ønsker at give ordbogsbrugerne et så fuldstændigt billede som muligt af de almindelige
komposita.

For blot 25 år siden arbejdede så godt som alle leksikografer udelukkende som empirisk basis med seddelsamlinger.
Også ordbogsartiklerne blev skrevet på sedler, som så af en sekretær blev skrevet rent, hvorefter dette manuskript evt. blev
skrevet af endnu engang under fremstillingen af satsen. Sådan er det ikke mere. Den empiriske basis består ved
dialektordbøger stadig for en stor del af “gammeldags” sedler. Men også de kan scannes og dermed gøres lettere
tilgængelig, hvilket demonstreres af Christian-Emil Ore i artiklen med den talende titel “Blandt fire millioner sedler”. Men
ellers er det en tydelig tendens, at alle moderne ordbøger går ud fra et maskinlæsbart tekstkorpus. Herom refererer Kjeld
Kristensen ud fra erfaringer med korpus til den danske ordbog. Ligeledes er det tydeligt, at også det videre leksikografiske
arbejde i højere eller mindre grad er datamat-støttet. Andreas Drejer Nygaard beretter om mulighederne for en
datamatstøttet vending af ordbøger, Dorthe Duncker og Ole Norling-Christensen om genbrug af ordbogsdata, Anders



Geertsen om redaktionsprogrammet Compulexis og endelig Claus Bo Jørgensen om parsing af ikke-strukturerede
ordbogsdata under brug af programmet Gestorlex.

Mere end halvdelen af bidragene kan karakteriseres som værkstedsberetninger, der ud fra arbejdet med en konkret
ordbog giver et indblik i arbejdet med en konkret ordbog og de deraf afledte generelle problemer. Her er medarbejderne fra
projektet om en nordisk leksikografisk ordbog i særlig grad produktive bidragsydere: Hans Kristian Mikkelsen diskuterer
lemmaselektionen, Ruth Fjeld ækvivalentselektionen og Bo Svensén den fagsystematik, som kan lægges til grund for
arbejdet med den leksikografiske terminologi. Blandt de øvrige værkstedsberetninger kan nævnes bidrag af Sv. Eegholm-
Pedersen om ODS-supplementet, om den skandinaviske ordbog af Birgitta Lindgren og om arbejdet med ordbog til
maskinoversættelse af Anna Braasch.

Den teoretiske leksikografi (metaleksikografien) er inde i en rivende udvikling. Nogle leksikografer anser måske også
den tiltagende teoretisering for unødvendig eller endda forstyrrende. En sådan diskussion føres ikke i bogen, men indirekte
kan læseren mærke det pga. et teoretisk yderst inhomogent samlet indtryk. Herfor kan udgiverne ikke klandres, idet de har
fået færdiggjort og udsendt et stort set velredigeret bind med et læsevenligt layout godt et år efter selve konferencen.
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