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Betingelser for brug af denne artikel
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:


Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“



Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“



Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger.

Søgbarhed
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 %
pålidelig.

Forord
Den sjette Konference om leksikografi i Norden blev holdt i Tórshavn dagene 21.- 25.
august 2001. Konferencerne afholdes i Nordisk forening for leksikografis regi. Det forberedende arbejde og den praktiske del af arrangementet blev varetaget af Føroyamálsdeildin
ved Fróðskaparsetur Føroya (Institut for færøsk sprog og litteratur ved Færøernes universitet)
og Nordisk sprogråd. Den lokale forberedelseskomité bestod af Zakaris Svabo Hansen, Sára
Joensen, Anfinnur Johansen, Jógvan í Lon Jacobsen og Eivind Weyhe. Rikke Hauge fra
Nordisk sprogråd ydede en betydelig indsats i det forberedende arbejde.
	Selve konferencen fandt sted i Nordens hus i Tórshavn. På programmet var der i alt 47
forelæsninger, hvoraf 39 findes trykt i denne rapport. Omkring 130 mennesker fra hele
Norden deltog på konferencen. Der var ikke lagt noget bestemt tema for konferencen, så
forelæsningerne gav et indblik i en bred vifte af det, som optager leksikografer i Norden
i disse år. Derudover omfattede programmet også en reception hos byrådet i Tórshavn, et
besøg i Kunstmuseet i Tórshavn, en ekskursion til øen Nólsoy og en afsluttende festmiddag.
	Arrangementet nød den glæde at modtage betydelig støtte fra mange sider.
	Følgende organisationer og fonde gav økonomisk støtte til konferencen samt til udgivelse
af nærværende rapport: Granskingarráð Føroya, Mentanargrunnur landsins, Føroya Banki,
Vísindagrunnur Føroya Sparikassa, Nordisk sprogråd, Clara Lachmanns fond, Letterstedtska
föreningen og Nordisk forening for leksikografi.
	Anden værdifuld støtte blev modtaget fra: Føroyamálsdeildin, Norðurlandahúsið í Før
oyum, Føroya Bjór og Fóm Ísur.
	Arrangørerne retter en varm tak til alle, som var med til at støtte arrangementet. Det
var af stor betydning og skabte grundlag for en vellykket konference.
	Rapporten er redigeret på Føroyamálsdeild Fróðskaparseturs Føroya af Zakaris Svabo
Hansen og Anfinnur Johansen.
	Artiklerne er ordnet i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn med undtagelse af
artikler af islandske forfattere, som er alfabetiseret efter forfatternes fornavn. Bagest i bogen
findes en oversigt over forfatterne.
Tórshavn, januar 2003
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