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Kronik: Leksikon eller encyklopædi-støtte 
eller ej? 
Af Henning Bergenholtz, professor, dr. phil. habil., Center for Leksikografi ved 
Handelshøjskolen 

For et land, der vil være IT-førende i hele verden, og som ikke er rigt på 
råstoffer, er råstoffet viden så vigtigt, at 200-300 mio. kr. burde kunne findes 
som et engangsbeløb til udgivelse af netleksika, fremhæver kronikøren 

For nogle uger siden så det ud, som om en beslutning om statsstøtte på 30 mio. kr. 
til Gyldendals netudgivelse af Den Store Danske Encyklopædi kun var en formssag. 
Men efter protester fra konkurrerende forlag og en lidt ophidset avisdebat blev 
bevillingen ''sendt til hjørnespark''. Efter at have sundet sig på denne 
dommerkendelse har Gyldendal meddelt, at de slet ikke vil spille med mere, de 
ønsker slet ikke støtte til en netudgivelse, som muligvis alligevel vil give underskud. 
Angiveligt har man før hjørnesparket regnet lidt for optimistisk. Efter lidt surmuleri 
har både ministeren, hendes embedsmænd og også offentligheden tilsyneladende 
mistet interesse for sagen. Det er en skam, for det var en vigtig debat. Det drejede 
sig ikke kun om støtte til et tilfældigt projekt. Det er nu, sporene bliver lagt på 
internettet. I 1960'erne blev det afgjort, hvem der ville blive de store bilhandlere i 
Danmark, for i de næste 40 år fik alle danskere bil. Det vil i løbet af de næste 5-10 år 
blive klart, hvem der vil kunne blive en stor udbyder af opslagsværker på internettet, 
både nationalt og internationalt. Vi må være opmærksomme på, at store 
internationale monopoler senere vil kunne gøre det yderst svært for danske 
udbydere at komme med på vognen, hvis vi ikke er med fra starten. Og det er vigtigt, 
at vi er det, for selv om engelsk skulle blive indført i skolens 3. klasse, er det stadig 
en kendsgerning, at hvis vi alle skal være i stand til at køre med, skal 
informationerne være tilgængelige på dansk.  

Indtil nu er stort set alle ordbøger, leksika og encyklopædier på nettet gratis. 
Lademanns Online Leksikon er en af de få undtagelser. De mange gratis 
opslagsværker har så mange forkerte informationer, at man roligt kan tale om noget 
upålideligt stads. Der er behov for bedre værker, som brugeren så må betale for. 
Lademanns Online Leksikon sælges som abonnement, Den Store Danske 
Encyklopædi havde tilsvarende planer. Jeg er ikke sikker på, at det bliver fremtidens 
løsning. Mere sandsynlig er en mikrobetaling pr. opslag, enten gennem en slags 
telefongebyr eller gennem køb af opslag for en bestemt sum, fx 100 kr. I denne 
overgangsperiode ville det være fatalt, hvis staten var gået ind og de facto havde 
givet et bestemt forlag en slags monopol.  

Hvis en sådan støtte til kun ét værk skulle foretages, burde man vælge det eneste, 
som på alle sprog og til alle spørgsmål kan give entydigt svar. Opslagsværket 
hedder hverken ordbog, leksikon eller encyklopædi, men ganske enkelt bog. Når 
Rip, Rap og Rup virkelig kommer i bekneb - mest fordi deres onkel Anders igen har 
bragt dem i en farlig situation - griber de til Grønspættebogen. Den kan altid give 
svar, både når det gælder modgift mod en bestemt slangegift eller betydningen af et 
ord på et næsten ukendt sprog. Det mest fascinerende ved Rip, Rap og Rup's 
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Grønspættebog er størrelsen. Det er en lille bog på mindre end 100 sider, der let 
passer ned i lommen på enhver grønspætteuniform. Hvis det ikke drejede sig om en 
tegneserie, havde vi her det ultimative værk. Man kan få mistanke om, at det i 
virkeligheden er en supersmart computer, som har tilgang til al hidtil samlet viden i 
redigeret form.  

I det virkelige liv er både ordbøger og encyklopædier i papirudgave for det meste 
større. Fra lommeordbogsstørrelsen findes de op til Websters tunge etbindsværk, 
som vejer omtrent fem kilo. De større nationale ordbøger som Ordbog over det 
Danske Sprog og de større nationale encyklopædier som Salmonsen omfatter ofte 
omkring 30 store bind. Men der findes mange opslagsværker, som er meget mere 
omfattende. I tiden 1773-1858 udkom der fx en stor tysk økonomisk-teknologisk 
encyklopædi, som ganske vist ikke blev færdig, men nåede til 242 bind. Det er 
stadigvæk ikke meget i forhold til de største kinesiske encyklopædier, som kan 
betegnes som systematisk ordnede håndbøger med uddrag af enkeltværker. Den 
største er Yung lo ta tien, som blev afsluttet i året 1407 og omfatter i alt 22.937 bind. 
Den blev dog ikke trykt og er nu til dels gået tabt. Derimod blev et relativt set 
betydelig mindre værk trykt i tiden 1723-1736 og genoptrykt 1884. Det udgør 1.828 
bind på hver 200 sider. Hertil skal man vide, at en side med kinesiske skrifttegn 
svarer til det tekstindhold, som kan gengives på mellem fem og syv tekstsider 
skrevet med bogstaver.  

Om de kinesiske kæmpeopslagsværker nu kan kaldes leksika, encyklopædier eller 
noget helt andet, kan diskuteres. De er i modsætning til Salmonsen eller Den Store 
Danske Encyklopædi ikke organiseret efter alfabetet, men systematisk i form at 
store oversigtsartikler. Derudover er det lidt misvisende, når vi taler om 
internetordbøger eller netleksika. Det drejer sig jo slet ikke om bøger trykt på papir. I 
det hele taget vil et elektronisk opslagsværk, som ikke bare er en næsten direkte 
skærmkopi af den trykte bog, være noget helt andet end en papirbog. Der vil være 
billeder, film, lyd og links, herunder links til mange andre steder på nettet. Indtil nu er 
der ikke nogen almen ny betegnelse for netordbøger eller netencyklopædier, men 
det kommer nok. Jeg har selv foreslået ordet lexinom, men det har (endnu) ikke 
vundet gehør. Vi må regne med, at mangebindsopslagsværker i fremtiden ikke vil 
blive trykt på papir, men kun solgt i elektronisk form. Derimod vil uddrag i et eller få 
bind uden tvivl fortsat blive trykt og solgt.  

Uafhængigt af det medie, viden præsenteres i, kan man principielt skelne mellem to 
basale behov for brug af leksikografiske opslagsværker: For det første findes der 
behov, når der ønskes hjælp til forståelse af, produktion af eller oversættelse af en 
tekst. For det andet er der behovet for at få viden uafhængigt af tekstproblemer.  

Leksikografiske opslagsværker, som er konciperet til dækning af den første 
behovstype kaldes ofte ordbog eller sprogordbog, mens opslagsværker til den 
anden behovstype som regel hedder leksikon eller encyklopædi. Når det drejer sig 
om et opslagsværk, der vil dække et bestemt vidensudsnit, fx om fysik, kaldes 
værket ofte et leksikon og ikke en encyklopædi. For opslagsværker, der intenderer 
at dække al viden, som fx Lademann eller Den Danske Encyklopædi, taler man 
både om encyklopædi og om leksikon, i dansk tradition oftest om leksikon (det kan 
man se ved navngivningen af fx Salmonsen eller Store Nordiske, Raunkjær, 
Illustreret Dansk, Illustreret og Hagerup; sidstnævnte alle med tilføjelsen 
''Konversations-''). Også Den Danske Encyklopædi befinder sig - på trods af Jørn 
Lunds henvisninger til de etymologiske forskelle - med sin undertitel 
''nationalleksikon'' i denne tradition. Der foreligger ingen national eller international 
normering af disse termer, dvs. navnet på et opslagsværk fortæller ikke, hvilke 
behov det skal dække. Dertil kommer, at et leksikon eller en encyklopædi ligesom en 
ordbog også kan bruges ved usikkerhed om betydningen af et konkret ord i en 
konkret tekst. Hermed foreligger der også en vis konkurrence mellem visse ordbøger 
og leksika.  

Ud over en skelnen mellem brugerbehov må man skelne mellem brugerniveauer. 
Man kan forklare en bestemt sammenhæng på forskellige måder, fx for en 
lægmand, en semifagmand eller en ekspert inden for det pågældende område. Helt 
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moderne elektroniske opslagsværker tager højde for denne problematik, idet 
brugeren alt efter sammenhæng kan klikke sig ind på lægmands- eller 
ekspertniveau. I den forgangne situation, hvor et værk ønskede støtte til en 
internetudgave, må det påpeges, at det drejer sig om et middelstort opslagsværk, 
som indholdsmæssigt har et langt mindre omfang end fx Salmonsen. Den Store 
Danske Encyklopædi er snarest beregnet for akademikere og sådanne brugere, der 
har et ret højt vidensniveau og er vant til at læse abstrakte tekster. Til 
sammenligning er Lademann skrevet for lægfolk i et lettere forståeligt sprog. Vi har 
brug for begge typer opslagsværk på nettet til vidensrelaterede opslag, der bør være 
tilgang til en sådan viden på dansk.  

Vi har derudover brug for støtte til ordbøger til brug ved tekstproduktion, -reception 
og oversættelse, altså sprogordbøger, både danske ensprogede og tosprogede 
ordbøger. I en indføringsperiode på 10-15 år vil der sandsynligvis være behov for en 
vis støtte til sådanne udgivelser på nettet, indtil markedet er faldet på plads, og 
brugerne har vænnet sig til, at tilforladelige ordbøger og leksika på nettet ikke kan 
være helt gratis. Indtil en sådan udvikling er gennemført, må vi fortsat leve med den 
form for opslagsværker, som i dag er almindelige på nettet. Der er mange, mange 
tusind af dem, de er gratis, og de fyldt med forkerte oplysninger.  

Der er brug en bredere støtte til dækning af opstarten for danske opslagsværker på 
nettet, ikke bare vidensrelaterede værker (leksika eller encyklopædier), men også 
kommunikationsrelaterede værker (ordbøger). I Norge er der for tiden udbudt to 
leksika i licitation: Et mere akademisk leksikon, hvor ikke alle vil kunne forstå alt, og 
et mere folkeligt leksikon, som fx også skal kunne bruges i folkeskolen. Ud over et 
engangsbeløb vil der over en årrække gives 28 mio. norske kroner i støtte, ikke som 
engangsbeløb, men hvert år.  

Erfaringer med licitationer i kulturelle sammenhæng lader dog alarmklokkerne ringe. 
Man behøver blot at minde om forløbet af licitationen i forbindelse med den nye 
fjerde danske radiokanal. I forbindelse med ordbøger og leksika ville en lille 
ekspertgruppe under hensyntagen til brugernes, og det vil også sige samfundets 
behov, kunne foretage et bredt udvalg, som kan indstilles til en engangsstøtte.  

Hvis der i Danmark kunne afses 30 mio. kr. til et enkeltværk henholdsvis et forlag, 
ville det være mere realistisk at tale om noget i retning af i alt 2-300 millioner kroner 
til støtte for netudgaver af leksika og ordbøger. Ikke årligt, men som engangsbeløb 
udbetalt over 5-10 år. For et land, der vil være IT-førende i hele verden, og som ikke 
er rigt på råstoffer, er råstoffet ''viden'' så vigtigt, at et sådant beløb burde kunne 
findes.  
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