Forord
Den 13. Nordiske Konference i Leksikografi blev afholdt i dagene 20.-22.
maj 2015 på Københavns Universitet. Arrangørerne var Nordisk Forening
for Leksikografi og Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Den lokale arrangementskomite bestod af Asgerd
Gudiksen, Henrik Hovmark, Liisa Deth Theilgaard og Lena Wienecke
Andersen. Komiteen har undervejs fået nyttige råd fra Rikke Hauge, og
under selve konferencen var studentermedhjælperne Anne Fröling Hansen,
Bente Kristensen og Albert Worsøe en god støtte ved afviklingen af det
praktiske arrangement.
Konferencen samlede 88 deltagere fra hele Norden. Der var repræsentanter
fra mange forskellige institutioner. Og det afspejlede sig tydeligt i
konferenceprogrammet, der indeholdt meget varierede bidrag. Konferencen
havde som noget nyt for de nordiske leksikografikonferencer et tema: Den
digitale ordbogsbruger, men også foredrag uden for temaet var velkomne.
Der blev holdt 46 præsentationer: 4 plenarforelæsninger, 38 sektionsforedrag
og 4 posterpræsentationer. Præsentationerne delte sig mellem 27 tematiske
bidrag og 19 ikke-tematiske. Under konferencen var der også arrangeret en
udstilling af ordbøger og andre leksikografiske værker fra nordiske forlag og
institutioner.
Konferencens sociale program indledtes med en uformel sammenkomst
den 19. maj på Nordisk Forskningsinstitut. Under sammenkomsten var der
arrangeret rundvisning på Ordbog over det norrøne Prosasprog og på
Ømålsordbogen. Den følgende eftermiddag var der rundvisning på Nordisk
Film og besøg på udstillingsstedet Cisternerne i Søndermarken på
Frederiksberg, hvor der var installationer af den svenske kunstner Ingvar
Cronhammar. Konferencemiddagen blev holdt på Restaurant Bellahøj, der
oprindelig blev bygget som en lystgård i 1792. Under konferencen blev der
også afholdt generalforsamling i Nordisk Forening for Leksikografi.
Nordiske Studier i Leksikografi 13 indeholder 35 artikler udarbejdet på
grundlag af de afholdte foredrag. Oddrun Grønvik, en af plenarforelæserne,
har dog fået mulighed for at bringe en artikel der er udvidet og omarbejdet i
forhold til det oprindelige foredrag. Bogens indhold falder i tre dele: Først to
artikler skrevet af plenarforelæsere, dernæst 17 artikler inden for temaet Den
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digitale ordbogsbruger og til sidst 16 artikler med andre emner. Artiklerne
er med en enkelt undtagelse på et af de skandinaviske sprog og forsynet med
et engelsk resume. Artiklerne inden for temaet indeholder både brugerundersøgelser, overvejelser om hvordan man imødekommer brugernes
behov bedst muligt og løsninger valgt af ordbøger af vidt forskellige typer.
Den ikke-tematiske del rummer artikler om fx sprogteknologisk baserede
ordforrådsstudier, sproglige domæner, ordbogshistorie, leksikografisk teori
og leksikologiske emner. Som helhed afspejler bogens artikler den faglige
spændvidde som kendetegner det nordiske leksikografiske miljø, og giver
samtidig et godt indblik i den aktuelle diskussion om brugernes rolle i
leksikografien i en digital tidsalder.

Konferencerapporten er redigeret af Asgerd Gudiksen og Henrik Hovmark.
Henrik Hovmark har også stået for satsen med teknisk bistand fra Liisa Deth
Theilgaard og Bo Nissen Knudsen, som vi begge takker varmt.
Afslutningsvis skylder vi også alle de anonyme fagfællebedømmere en
stor tak. De har med stor beredvillighed påtaget sig den ikke helt lille opgave
at vurdere og kommentere en videnskabelig artikel. Vi takker også
forfatterne for godt samarbejde. Sidst, men ikke mindst vil vi takke Nordisk
Forskningsinstitut og Nordplus Nordiske Sprog, som har ydet uundværlig
finansiel støtte til både konferencen og udarbejdelsen af konferencerapporten.

København, juni 2016
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