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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.
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Asta Svavarsd6ttir, J6n Hilmar J6nsson, Kristill Bjarnad6ttir

Fra seddelsamling til database:
Leksikografisk analyse af islandske verber

Ved Oroab6k Hask6lans- Leksikografisk institut- i Reykjavfk arbejder man på en stor historisk
ordbog over islandsk. Hovedkilden er en stor seddelsamling der er baseret på traditionel
excerpering af tekster samt andre mindre særsamlinger. Disse samlinger bliver siden kompletteret
med materiale fra maskinlæsbare tekster når det viser sig at være brug for flere og/eller bedre
eksempler for at få frem en fuldstændigere beskrivelse af ordenes mening og brug. Som første trin
i redaktionen bliver der lagt hovedvægt på verbernes analyse og udarbejdelse. I det følgende
beskriver vi analyseprocessen og redaktionsarbejdet og fortæller om vores erfaring af at forene ny
teknologi og arbejdsmetoder med gammelt materiale.

1 Indledning
Efterhånden som databehandling vinder indpas i forbindelse med udgivelse af ordbøger, mister
de traditionelle seddelsamlinger deres værdi og bliver kun vidnesbyrd om en gammel
arbejdsmetode. De håndskrevne og ofte næsten ulæselige sedler afløses af databanker. I mange
lande har man historiske ordbøger, og selv om de trænger til revision, nyder man godt af at
have en gennemarbejdet ordbogstekst som grundlag.
Da databehandlingen holdt sit indtog var man i Island endnu ved at indsamle materiale
til en stor historisk ordbog over islandsk, overvejende med den traditionelle excerpering af
skrevne kilder. Redaktionsarbejdet var ikke påbegyndt, og der forelå ingen endelige planer
om udformningen af den ordbog, hvis udgivelse man arbejdede hen imod. I det følgende vil
vi prøve at gøre rede for, hvordan vi i Leksikografisk institut har forsøgt at forene nye
metoder med gammelt materiale i det forberedende arbejde til ordbogen.

2 Leksikografisk instituts seddelsamlinger
Da man i 1983-84 tog datateknikken i brug på Leksikografisk institut, besluttede man at gøre
et lille ophold og forsøge at få et overblik over det indsamlede materiale og undersøge
mulighederne for at gå i gang med redaktionsarbejdet Man havde indsamlet materiale i
næsten 40 år, og resultatet af indsamling.en var nogle kæmpestore alfabetisk ordnede
seddelsamlin ger:

391
Skriftsprogsamling:
2.2 millioner sedler med eksempler på ord og ordbrug i skriftsprog fra 1540
og til i dag som er blevet samlet med traditionel excerpering, hovedsagelig af
trykte bøger.
Talesprogsamling:
Ca. I 90 tusinde sedler med kommentarer til ord og ordbrug i talesprog der er
blevet samlet gennem forespørgsler, især i radioen.
Andre mindre samlinger:
Sedler fra utrykte ordsamlinger fra det 18., 19. og 20. århundrede.
Som forholdene var, forekom det indlysende at man ved indførelsen af edb i første omgang
burde koncentrere sig om selve seddelsamlingeme, snarere end redaktionen af ordbogsteksten
som sådan. Med dataregistrering af samlingerne sigtede man efter at skaffe sig viden om deres
omfang og struktur, inden man gik i gang med selve ordbogen for derved at få en bedre
bearbejdet tekst. Man besluttede at gå i gang med to opgaver: For det første udarbejdelsen
af et fuldstændigt dataregister over ordforrådet i skriftsprogsamlingen, og for det andet en
nærmere bearbejdelse af visse afgrænsede dele af hele samlingen.
Man gik først i gang med udarbejdelsen af førnævnte oversigtsregister. Foruden selve
ordene har man også registreret fundamentale oplysninger om dem. Dette arbejde er nu
færdigt, og det har bragt forskelligt for en dag vedrørende ordforrådet og samlingens
karakteristiske træk. Selv om registeret kun giver begrænsede oplysninger, kaster det lys over
visse punkter, som tidligere tiders ordbogsfolk ikke havde nogen mulighed for at gøre sig
bekendt med og giver adgang til samlingen fra betydeligt flere sider en før. Vi har nu, bl. a.,
en ganske klar ide om skriftsprogsamlingens omfang m.h.t. ordforråd og dets inddeling i
ordklasser (se figur 1 og 2).

Skriftsprogsamlingen
(1540-1991)

Antal eksempler
Antal ord

2.200.000
610.000

Eksempler pr. ord:
2-4
;::: 5

62%
23%
12%

Figur 1: Skriftsprogsamlingens omfang.
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Verbum

Substantiv

Adjektiv

Adverbium

16.000
3%

500.000
82%

84.000
14%

6.000
1%

l eksem p el pr. ord
2--4 eksempler
~ 5 eksempler

44%
22%
34%

64%
23%
13%

56%
25%
19%

50%
26%
24%

Grundord
Præfiks f sammensat

35%
65%

5%
95%

12%
88%

35%
65%

Ordklasse
Antal ord
% af ordforrådet

Figur 2: Skriftsprogsamlingens sammensætning.
Med hensyn til opgave nr. to, nemlig en nærmere bearbejdelse af en afgrænset del af
samlingen, valgte man verberne. Man gik i gang med at dataregistrere selve eksemplerne,
samt at analysere dem med henblik på udarbejdelsen af en ordbogstekst Dette arbejde er
endnu langt fra færdigt, men ikke desto mindre har man allerede nu en langt bedre oversigt
over samlingens karakteristiske træk, end man fik gennem oversigtsregisteret Hvis man i
korte træk vil gøre rede for samlingens almindeligste karakteristiske træk, kan de siges at
være følgende:

*
*
*

*

Et stort og mangfoldigt ordforråd.
Righoldige vidnesbyrd om orddannelse.
Mangfoldighed m.h.t. betydning, bøjning, syntaks og ordforbindelser.
Eksempler der er værdifulde langt ud over det leksikalske (fx forskellige
kulturhistoriske udsagn).

De her nævnte træk er på samme tid samlingens stærke og svage side og indebærer visse
mangler, som man må tage stilling til. Inden vi kommer nærmere ind på dette, er det dog
nødvendigt at sige lidt om, hvordan man har grebet analysen an og om forbindelsen mellem
denne og en påtænkt ordbogstekst

3 Bearbejdelse af samlingerne
3.1 Analyse af materiale
Ved bearbejdelsen af instituttets materiale har man hidtil udelukkende koncentreret sig om
verberne, og ved udarbejdelsen af analyseprogrammer har man taget sigte etter dem. Analysen
skal for det første være tjenlig i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogstekster, og for det
andet skal den være så nøjagtig, som det er muligt. Databasen skal senere være tilgængelig
for såvel forskere som publikum. Det er derfor ønskeligt, at oplysningerne om ordforrådet er
så udførlige som muligt, selv om de ikke alle kommer frem i ordbogen. Da analysen foretages
i etaper, kan visse dele af den også komme til nytte ved redaktion, selv om de ikke
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forekommer i den endelige tekst. Det er praktisk at kunne inddele eksemplerne efter
forskellige kendetegn, der allerede er blevet analyseret for at gøre det nemmere og hurtigere
at analysere på senere trin.
Vi vil ikke her komme ind på analyseprogrammerne som sådanne. Man arbejder i
øjeblikket med ændringer af disse i forbindelse med en ny database, der skal tages i brug, og
samtidig foretager man en omvurdering af selve analysen og dens tilrettelæggelse. Analysen
forbliver dog i princippet uændret og kan derfor beskrives her i store træk.

3.2 Verbalanalyse
Det er meningen at eksemplerne på ordenes brug skal udgøre den vtgugste del af
ordbogsteksten. Bearbejdelsen går derfor først og fremmest ud på analysen af eksemplerne.
Hvert enkelt eksempel analyseres systematisk, og analysen af verber kan inddeles i fem
hovedpunkter:

*

Eksemplets aldersbestemmelse. Den kan udføres maskinelt efter kildefortegnelse.

*

Moifologisk analyse afverbetsform i detforeliggende eksempel (modus; form;
person og tal; tempus).

*

Syntaktisk analyse af verbets tekstuelle omgivelser. De sætningsled, der på en
eller anden måde knyttes direkte til verbet, analyseres m.h.t. form og
betydning. Der er her tale om subjekt, objekt - et eller to, samt adverbier og
præpositionsled der er nært knyttet til verbet som en slags fast bestemmelsesled (se figur 3).

*

Semantisk analyse af verbum eller verbumsforbindelse.

*

Andre punkter i nødvendigt omfang:

- faste ordforbindelser
- ordsprog
- kulrurhistorisk beskrivelse, forklaring vedrørende ordbrug m.m.
Efter analysen sørger datamaskinen for inddeling af eksemplerne og ordner dem efter visse
regler, hvorefter et ombrydningsprogram, der er tilkoblet databasen sætter ordbogsteksten i
overensstemmelse med analysen. Figur 4, hvor man kan se en prøvetekst af verbet ]Jena
(tjene), viser resultatet. De syntaktiskt analyserede afsnit "oversættes" maskinelt som hoved
til vedkommende artikel, - d. v .s. at datamaskinen selv udformer redaktionel tekst, fx pen a e-m
til e-rs, ]Jena e-u o.s.v. Tekstens udformning bestemmes især af verbets form og dets
teksruelle omgivelser. Beskrivelsens hovedafsnit tager sigte efter visse morfologiske og
syntaktiske træk: aktiv, medium, (selvstændige) participier; argurnenter (tilstedeværelse og
type af subjekt og objekt(er)). Disse hovedafsnit kan så blive delt i mindre afsnit m.h.t. andre
led der er nært knyttet til verbet (ordnet alfabetisk efter præpositioner og adverbier).
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Syntaktisk og morfologisk analyse
A.

B.

eptir sem uppåfynding pessi
pjenar f6lkinu til vir01ngar
og pryelis.
Kilde: JOlGrvKlim. 157

Å eg engar skræOur, sem pena
pessu guOspjalli?

Alder: 18m

Alder: 19m

Kilde: JThSk. II, 52

Verbum:
A. pjenar
B. pena

Form
aktiv
aktiv

Modus
indikativ
indikativ

Tempus
presens
presens

Tal
ental
flertal

Person
3
3

Subjekt:
Kasus
A. uppåfynding pessi
B. [skræour]

Betydning

nominativ
nominativ

-levende
-levende

AKT
BOG

Objekt:
A. f6lkinu
B. pessu guospjalli

Kasus
dativ
dativ

Betydning
+levende MENNESKE
-levende TEKST

Adverbial:
A. til viroingar og pryois
B.-

Type
præp.led

Ord
til

A.

penae-m til e-rs

B.

penae-u

Nominal
genitivl-levende

Figur 3: To eksempler på verbet ]Jena og hovedtrækkene i den morfologiske og syntaktiske
analyse af dem.
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Betydningen er underordnet i forhold til strukturen. Hver artikel får sin betydningsbeskrivelse,
og hvor der er tale om mere end en betydning, inddeles vedkommende artikel efter
nummererede betydninger. Ordforbindelser placeres i artikler, hvor de anses for at høre
hjemme m.h.t. struktur og betydning men får (som oftest) en særlig betydningsbeskrivelse.
I hvert enkelt afsnit eller artikel ordnes eksemplerne efter alder således at de ældste eksempler
kommer først og de yngste sidst (det er angivet foran hvert eksempel fra hvilket århundrede
og hvilken trediedel af århundredet det stammer, således at et eksempel fra 1540 kendetegnes
ved 16m og et eksempel fra 1921 kendetegnes ved 20j).
I verbets hoved gives oplysninger om bøjning foruden andre punkter, der vedkommer
verbet i det hele taget.

3.3 Vurdering af materialet
Først efter analysen kan man danne sig et billede af det materiale der er indeholdt i
seddelsamlingen og vurdere beskrivelsen, bl.a. i sammenligning med foreliggende kilder om
det islandske sprog, især ordbøger. Man må tænke på, at edb-analysen gør det muligt at
fremstille en tekst, der er mere systematisk og udførligere analyseret, end man tidligere havde
mulighed for at gøre. Samtidig kommer der visse skævheder, lakuner og slagsider til syne,
som skjuler sig nemmere i en mindre systematisk og mere kompakt tekst. Det kan dreje sig
om:
Tvivlsspørgsmål der skyldes at de foreliggende eksempler ikke er klare nok. Mange
af eksemplerne i seddelsamlingen er så knappe, at de ikke forslår til at vise syntaks
eller betydning klart og utvetydigt. Eksempler (ikke mindst fra poesi) kan også være
vanskelige at forstå eller måske helt uforståelige. Endvidere er nogle eksempler
tvetydige m.h.t. syntaks og/eller betydning.
Lakuner i beskrivelsen, hvor der mangler eksempler på strukturer og/eller betydninger
som man ved om. Det kan enten være sådan at vi slet ingen eksempler har eller at vi
ikke har eksempler fra et bestemt tidsrum.
Skævheder af forskellig slags, der ser ud til at findes i beskrivelsen. Antallet af
eksempler på enkelte strukturer og/eller betydningsvarianter kan se ud til at give et
forvansket billede af deres stilling i sproget. For det første kan der være forholdsvis
mange eksempler på det, der må anses for at være forholdsvis sjældent og få
eksempler på mere almindelige strukturer og/eller betydninger. Eksemplernes
aldersdistribution kan også virke unaturlig i forhold til, hvad man kunne forvente. Og
til sidst kan forekomsten af bøjningsvarianter se ud til ikke at give det rigtige billede
m.h.t. alder, hyppighed o.s.v.,- oftest derved at der er flere eksempler på forskellige
afvigelser, end man kan anse for at være naturligt.

Sådanne skævheder må så vidt muligt rettes, selv om ordbogstekstens fremstilling indebærer
en vis fare for slagside.
Det er meget forskelligt fra det ene verbum til det andet, hvor fyldestgørende en
beskrivelse seddelsamlingen indeholder. Det er også forskelligt, om der helt klart er tale om
lakuner og/eller skævheder, eller om der blot er tale om mistanke om sådanne. Det ville være
ønskeligt at efterprøve seddelsamlingens vidnesbyrd for at stadfæste det billede, som det
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giver, eller for efter omstændighederne at gøre det mere fuldstændigt. Datateknikken har gjort
dette muligt, i hvert fald indenfor visse grænser, med søgning imaskinlæsbare tekster. Vi vil
til sidst komme lidt ind på vores erfaring m.h.t. en sådan søgning efter verber i den
tekstsamling, der forefindes på instituttet.

4 Tilføjelse af materiale
4.1 Tekstsamlingen
Leksikografisk institut har en ganske stor tekstsamling, der ikke desto mindre er begrænset
i mange henseender. Den består nu af 171 tekster med ialt godt og vel 15 millioner løbende
ord (ca. 80 Mb). De fleste tekster er ganske nye (fra de sidste 6-10 år) men samlingen
indeholder dog også en tekst fra det 16. århundrede, to fra det 18. og en fra det 19.
århundrede, foruden nogle gamle tekstfragmenter. Teksterne er endvidere ensidige m.h.t.
struktur og indhold, langt den største del af teksterne stammer fra nogle få emnekatagorier
(romaner, biografier eller erindringer men også Bibelen og den islandske lovsamling i sin
helhed).
Det har kostet forholdsvis lidt besvær og få udgifter at tilvejebringe tekstsamlingen.
De fleste tekster har man fået i maskinlæsbar form fra bogforlag og trykkerier, og det
forklarer til en vis grad ensidigheden. Den søgning efter eksempler, som vi har foretaget indtil
nu, har til dels været forsøgsvirksomhed, og man har planer om at tilvejebringe en mere
systematisk og mere varieret samling, når man har høstet lidt flere erfaringer.

4.2 Søgning i teksterne
På Leksikografisk institut anvendes operativsystemet Unix og tekstsøgeprogrammet GNU-grep
fra Free Software Foundation. Det søger bogstavrækker i tekstsamlingen og giver linien med
det ord som man søger foruden de to forudgående og de to følgende linier. Man må søge alle
ordets bøjningsformer, og af dem kan der være temmelig mange i islandsk. Man laver en liste
over alle bøjningsformer, der forekommer i hvert ord og søgeprogrammet søger siden i
overensstemmelse med listen. Dette er forholdsvis enkelt, selv om det er ret forskelligt hvor
mange rækker der skal opgives. For et regelmæssigt verbum med svag bøjning må man søge
efter 30 forskellige bogstavrækker, men varianter i ortografi og/eller bØjning kan forøge
antallet betydeligt, - helt op til godt og vel l 00 former.
Når der findes mange eksempler, er det et forholdsvis stort arbejde at gennemgå hele
samlingen af disse, sortere dem og udtage eksempler på andre ord, end det man søger. Der
er en hel del homografiske former, og i de fleste tilfælde kommer der en del uvedkommende
eksempler frem ved søgningen. Det er nødvendigt at være på vagt over for dette, for nogle
homografiske former er temmelig besværlige at søge af denne grund. Skal man fx søge verbet
eiga (have), må man passe godt på, idet en af verbets former er a, og er derved homonym
med en af de hyppigst forekommende præpositioner i sproget, foruden at ti også optræder som
visse former i to forskellige substantiver. I en lille del af tekstsamlingen viste der sig at være
godt og vel 12.500 eksempler på a, og heraf var kun knapt 3% verbalformen a. Til trods for
enkelte eksempler af denne art sker det forbavsende sjældent, at homografiske former volder
besvær.
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Resultatet af søgning er meget forskellig, efter hvilket verbum der er tale om, og
tekstsamlingen viser sig at være nyttigst ved analysen af verber i gennemsnitsstørrelse. Når
verbet er meget hyppigt forekommende koster det et enormt arbejde at gennemgå eksemplerne
og resultatet svarer absolut ikke til anstrengelserne (i en lille del af samlingen var der fx godt
22.000 eksempler på verbet vera (være)) og hvis verbet er forholdsvis sjældent kan det være
tvivlsomt, om det overhovedet findes i tekstsamlingen. Resultaterne af tekstsØgning kan være
tilfredsstillende af to forskellige grunde:

*

selv om den ikke giver noget nyt, kan den være nyttig fordi den giver bedre
eksempler end dem, man havde i forvejen eller en mere fyldestgørende
aldersdistribution end den, der findes i seddelsamlingen;

*

den giver rene tilføjelser til seddelsamlingen, dvs. eksempler som viser
sætningskonstruktioner, betydninger eller ordforbindelser som ingen eksempler
fandtes på i forvejen.

Vi skal nu se på to konkrete eksempler på resultater af søgning. I første tilfælde kom der intet
nyt frem, selv om søgningen ikke var helt uden gavn. I sidste tilfælde havde seddelsamlingen
øjensynligt givet en meget mangelfuld beskrivelse, og her gav søgningen gode resultater.

4.2.1 pena

Verbet )Jena (tjene) er forholdsvis sjældent i islandsk nutidssprog. Ikke desto mindre fandt
manialt 51 eksempler ved søgning i tekstsamlingen. Selv om disse ikke viste nogen strukturer
eller betydninger, som der ikke var eksempler på i forvejen, fandt man eksempler, der gjorde
seddelsamlingens beskrivelse mere fuldstændig m.h.t. aldersdistribution. I 7 af 19 artikler fik
man nye eksempler fra tidsrum, som ikke var repræsenteret i seddelsamlingen. Det er
bemærkelsesværdigt, at de færreste af de nye eksempler er fra det 20. århundrede, selv om
de fleste tekster er fra dette århundrede, og de fleste af de ældre eksempler kommer fra
tekster, der allerede var blevet excerperet. Endvidere kom der nye eksempler, som måtte anses
for at gøre ordbogsbeskrivelsen bedre, uden at de direkte udfyldte lakuner. Af de 51
eksempler, der blev fundet i tekstsamlingen, er 8 benyttet i verbets beskrivelse (d.v.s. i
prøveteksten i figur 4).
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aO vlsu mjOg skyjaOur, er aOrir ritbofundar gæru S<!6 l brot af
sj4lfum s&. 06rb•Eln .. 175 20m lgleraugun) bafa jænaO beturen
gleraugun rnin.ognUerelli tilneinsaOieita. ~tbltÆfÅSt.J 11, 342
20s En ..1>6 hu sål Utlar framfarir på hef t!g P6 sM 9mlslegt er
t!g halO! eldd 40ur 5<!6. Hefur m~r på alllaf orOlO ao s~a bvort
petta gæti eldd jænaO beimal" SvlpAth!l., 183 • 4. afoJ e. græOO
penlnga 20m t!g vona aO pu jænir vel l vetur, svo aO pu getir
sent mtr aura. JBJOrnM.Itt.. 251 20s ~egar t!g bafOliol:iO verkefni
mlnul n6vemberlokbaf0i t!g p~naO m jOg veLJ6hSvElsk., 207 20s
andskotinn og einstal:iingurinn eiga aO jæna en alp~urælillinn
(ær eW neitt! LÅBergSlått., 188
jæna aO e-u: valda e-u, stu61a a~ e-u 19s ~aO sem pjenar aO
hreifingunni IJ>.e.l vamsmyUu). Nf. Xl, 60
~ å e-u: græ6a (/IJ a e--u 20m menn eru nU vanir aO gefa
frem ur meO sh, heldur en pena å Pvi l>ortEinKfmn., 89

peim tilslætte, at eg vilide )>ar meO pjena almugans dlstande.
J61GrvK11m .. 136 19m A t!g engar slaæOur, sem jæna pessu guOspja!Ul JThSk. 11, 156 20m toppfalsblal:l:ir, svo og allt fast l reiOan·
wn, sem daglega 1>tnar lauswn reiOanum. er teld:O niOw .... vor
og bausL Veritsj6v.. 101 20m 1engi halO! veriO svipazt um eftir
drottningarefni. sem jæneO gat lilgangi fnlarlnnar. 8e1111Mann ..
31 l • Z. st4ifa e-n sta6ar, pj6na HJ (meO s141ji a6 o-u embættl
e. vil>frmgsefn/J 18f aO lllgmaOwinn Lauritz Gottrup tiragi sig
aldeills undan aO jæna r~ninurn l morOsOk peirri. sem viOvlkur
MagnUsl Benediktssytti.Alpb,JX. 378 (l70SJ IIf lsvol presturinn,
sem jænti KolbeinsstaOaltirkju lmætti tveim n6ttum bvil.ast, P4
hann frernur )>ar pj6nustu vegna f61ksins nauåaynja). JHBlsk. l,
132 •3.1:omaa<lgagnle-nsta6ar. njtastHJ18f Re!Olngsrista
bjargle& brllkast so sem beim!Unu pjenar.JorOab. Xl, _27
1>tNAB-M: &J.pj6nae-m,l:omae-ma<lgagnl17m "Loddurum
jænti listin s U. l aO 14ta folana geisa )Gu&mAnn. l, 43 17s "all·
fiestar fnlr um Danmerl:r riki l voru s6ttar at benni jænd.lfk, Il,
•o 18 "Læzt t!g vanda legstaOinn. l -lengi kl4rinn jænd m~r.
Her.~&sBgf. 11, 276 (18. Ole!) 18m Æirvoruelngvwnlågum underorpner, belldur pjenaOi peirn s4 eint6me kclsarans vilje fyrer 10&
J61GrvKlim.,l8919fmedhverjumegumvidbafapåæruadjæna
Ydurl MStGAlv. l, 84 19f 54, sem ofmjOg jænar Oårum, fortærir m.ilih.
sj4Uum ser. Q .. 296 i 9f 54 jænar Oårum n6g. sem gjOrir paO m.!lsh.
af alvåru. CJ.. 302 20 til hvers er veriO aO j>essul Hverjurn jæn·
ar paOl 06rb•Eln.. l 58 20m Ein st6r og mildl trekoU.. vandlega
girt ogvelsterk. jænaO!OllumvinnumOnnunum.GHogaMrit., 23
hæfa e-m, koma e-m vel l &m so beflli lmlnn lærimeistari)
aO vlsu kendt mjer pat sem pjenaOi einum tilvonandl l:yrkju·
pjenara J61GrvK1lm .. 234 19m aO enginD hyl)! s& ... neins konar
bæg;ndlsemferåamarmljæna0LJÅ)J.'11, 22719s Wertsvon!Osettur og gætinn og s& strax allt hvall bOnum jænar.JGu&nSkTh.
1, 34 (1879) ......,erJ>mtmeOe-&T""' MuernuelddjæntmeO
paO, <!ger nu ekken brifinafpessu.iangar eldd til einbvers. s-Mul.
e-m er J>mt meO e-u: e-a6 kemure-m ve~ e-a6 hæflr e-m 17m
'Samt er pier ecki pient med pui.l po eg~igaumka viDdL HPPass.
XXXl, 12 18m Hvad er oclrur pa pient med pvi ad binda ockar i
mllli Einka·Maal l>KetGL, 3619f Væntaniega losnar huekkert
emhætti, sernjærerjæntmeO.UHusf., 70(1819) 19fm voreydur
pient med halfu Gemluralle _ pa skyilde eg beta mig ad falast
effterpvi SafnF. Xll, 22319m EgverOennaOskotaSt undanverki
pessu. pvl eg treystl mu aiis eldd tilaO gj6ta Pa6 svo. aO ping·
inuverOijæntmeOpvi.Al~. 1855, 79419mhverttinltirlcjumeåa
presrum geti nu leingurveriO o rO! OjæntmeO eOur bagkværn ara,
aO fA greiOslur&nar l uU og t61g. Al~. J 849, 361 e-m er jænt
meO e-m: e-r· gagruzst e-m l !hl m~r er petta bendlng um, aO
stJ6minniseelddjæritmeOmu.ur1JÅ,11, 199Cl873l

jæn&tDe-n:l:omaa<lgagnle.

A~

At

njtastvil>H;stu61aa~HJ16m

med pui l pat i bolldlno at Ufa pienar meir til a uagxtar at aUa
pa veit eg eigi buon eg skal kiosa. Fll. l , 22 CO<;) 16m Enn andl
er sa hinn innremadw og ytre J sem lifuerog\'elckar }lad sem
til andligra hluta og epEer komamil lifdaga }:lienar. ROmform., a
11 r (0Cl17f ad pvi Leite sem Ivonini pienar til Syndanna fyrer·
gefningar. VldPDSL 11, 303? 18m f j>essu lande var yferflj6tanligt
af <!Uu pvl sem pjenaOi til mannsins gagns og bæg;nda. J61CrvK11m., 188 18ms ~O jænar og til aO gjOra grelnatmun m!Uum
d}1!8lla og 6dygglla. ..etSJå~.. 4 19 •ao jær saeynti jafnan l all~
hval) jænar yndls til GPHSk.ildk. 11, 170 (19. Old) 19m 5U btin
på til hvers [hnlfuri.nn) jænar og tekur feginlega å m6d bonum.
JÅ>J.•Ill, 261 19m Flest vilji )>iO mu fytinnuna semtil skemmt·
unar jæna mætti.)Åloj.' V, 90 19s gaf lbannl bonum lullmagt til
aO taka ser fyrir hendur paO bann 4Uti jæna til aO m4Unu yrOi
framgengt. FrEggFylg. l, 313 20 eftirfarandl r401eggingar munu
P6 geta pwO til aO Una nokkuO prautir sjUkllngslns. 06rb•Eln ..
9 20m Engino 'Iissi til hvers petta næsrum utm4åa mannvirki
halO! jænaO lllfinu. 06rb•Steln .. 224 20m allt sem jænar til uppJysingar um siåa og krismlhald er dyggll. JBJOn\IOmf., 61 20m Eg
hefhugsaO m~r a Obj60a dOnsku s~6minni mlna uppfirmlngu ...
en~ er p6 hræddur um, aO pao peru ekki til neins. J6nHe:lgMann.

• z.

jæn&e-mtll......,l:omae-ma6gagnivil>H:stlll>laa6e-utpdgu
""' 17m 'hvad pier til frelses piena l:ann: l pad er fullkomnad
seigirhann. HPPass. XUl, 14 18m eptir sem upp4fyndlng j>essi

11, 138

jæna tD e-o: pj6na e-m, sl4rfa hjd e-m 20m bann jænti fyrrum
tilAifeigs pesserreåfyrirkrisml å Eingiandi HKLGerpla., 214
jæna tmdlr e-n (e. e-0): pj6na .,_m (e. e-u}, vlnna un41rsrj6m
~ 18f pvi under penna Sl:ap-Last pienar svo mlked W]>yde
annarra Lasta. Vk:IPost. Il, 168 18s LOwenhielm sMfåtælcur, sem
svo gott sem jænaOi undlr på frændur. HFlnnsAndv. UX. 33 l9f
kvenmann. sem eldd gjorir anna6 en jæna undlr slc61akokl:inn.
UHusf.. 56 (1818) 19s FriOrik jænaOi a O van da undlr J6n. mo!æOi

moldinaogrettihnausinn. FrEggFytg.ll. 11
M!NA I.Hh græ/Ja <fb, vlnna s& tnn -:penlnga> 19s halO! )la
nautiO jænaO um daginn fullar 700 lcr6nur. EJrt)l.. 188 19s Eg
penaOi P6 prjAtiu og sjO l anledning af kosningunum Iil rikisdagsins l vor. )Gu3nSkTh. l, 69 (1884) 20m llg peldd sl:ipstj6ra,
sem siOastliOiO år penuOu wn !50 pUsund franJca.. Ægir. 1940,
1SS 20s til gamans atbugaOi t!ghve mikiO t!gmundl jæna l dag
fyrir svona tOm. MUL$. 1974,60
J:tena e-a
(e. e-m): græ&l </b d e-u (e. e-m). t~inna sir in n
<peninga> Jyrlr e-6 195 ~O litla sem fkaupmennJ .. penuOu"

'e-u

At

]>jenar f61kinu til virOlngar og pr90is.J6K;rvKllm., 157 19m ef
..filgjandi" sOgal:om ,,mætti jæna' iOur til slcjemrunas. FJOln. 11,
2.S 7 19m Eg meirul a OEdelamJOur eigi eO jæna sk4ldlnu till~ttis
en tilaOp~Mroghvarverkham. R.ætu<, 235 (1835119m )lvi
aiUr hlutir pjena peim til g60s. sem elsiæ guO. J.UTækW.. 97 IS.
hugleiddl jafnframt, hvemighln Utiim6tlegustu atvil:geta p.!naO
mflnnwn til g6lls. FrEggFylg. l, 117
~na Ø H: utnna sir e-fJ in n l S m al) d.im.issi frå sk6lanum

At

mættu eld::i pjena ser braub hjå verbs.legum mOnnum skikkan~
legum.J><>rk.Ef.l, 26(17<0)
l>ENAsT: e-m j>enast e-eO: ".., græ61r H 20fm svo mll:io jæn·
allist honum af alls konar sveitavOru å ilakki sfnu. Raubsk. N,

A1

92

Al

i>l!NANDl: sem kemur le-m) a6 gagnl 19f lhtin er) sæmilega
kunnandl Iil velllestta almllga p.!nandl og nauOsynlegra kven·
mannsverka.J6nHe:lgM.ann.lll, 91 (1818)

Figur 4: En prøvetekst der viser verbet }Jena sådan som man tænker sig at teksten
historiske ordbog kommer til at se ud.

den
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4.2.2ljuka
Det andet eksempel på sØgning i tekstsamlingen angår verbet ljuka (blive færdig med, slutte).
Det var helt klart, at seddelsamlingens beskrivelse var langt fra at være fyldestgørende, selv
om der var 126 eksempler, bl.a. manglede der eksempler på almindelige sætningskonstruktioner.
Verbet er forholdsvis almindeligt i sproget, og ved søgningen fandt man knapt 4.700
eksempler af forskellig art. Figur 5 viser eksemplernes inddeling m.h.t. sætningskonstruktion
sammenlignet med eksempler fra seddelsamlingen. Ved søgning i tekstsamlingen fandt man
41 sætningskonstruktioner heraf 21 der ikke forefandtes i seddelsamlingen.
Seddelsamlingen har derimod eksempler på 6 strukturer, der ikke kom frem ved søgning.
Nogle af de strukturer der kom fra tekstsamlingen, fandtes i gamle tekster, som allerede var
blevet excerperet, uden at de blev taget med. Eksempler på ljuka via e-o, der er en meget
almindelig sætningskonstruktion, fandtes bl.a. i Det nye Testamente fra 1540.
Foruden de nye strukturer gav søgningen mange ordforbindelser, der ikke fandtes i
seddelsamlingen, og de eksempler der fandtes ved søgningen viser også betydeligt flere
betydningsvarianter end man havde i forvejen.
Disse resultater viser, hvilket gavn man kan have af at bruge tekstsamlingen sammen
med seddelsamlingen, idet man i hver kilde for sig fmder materiale, der ikke findes i den
anden.

5 Konklusion

Til sidst vil vi sammenfatte nogle hovedpunkter og gøre opmærksom på, hvilken lærdom man
kan drage af dem.

*

Leksikografisk instituts seddelsamlinger indeholder rigt varierede eksempler på
brugen af et stort antal ord, og her findes materiale, som det er vanskeligt at
komme til på en hurtig måde.

*

Edb-analysen gør det muligt for os at fremstille en udførligt analyseret og
systematisk ordbogstekst, der giver et godt billede af seddelsamlingens
karakteristiske træk.

*

Forskellige punkter må underbygges med flere kilder, og der mangler især
eksempler på herskende sprogbrug.

*

Tekstsamlingen har til trods for sin ufuldkommenhed vist sig at være gavnlig
til at udfylde lakuner og rette de beskrivelser, der findes i seddelsamlingen,
især når det drejer sig om de mere almindeligt forekommende fænomener.

*

For at have virkeligt gavn af søgning i tekstsamlingen uden at arbejdet bliver
alt for overvældende er det vigtigt, at man gør sig klart, hvilke fordele og
ulemper og begrænsninger både metoden og selve samlingen har.

*

Skal man bruge en tekstsamling målbevidst ved redaktionen af ordbogen, sådan
som vi her har beskrevet, må samlingen være fornuftigt sammensat:
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- den må ikke være for stor;
- teksterne må spænde over hele det tidsrum, der tages med i ordbogen og
være så varierede, som det er muligt m.h.t. emner, stil, m.m.;
- samlingen burde være klassificeret efter forskellige træk, der er karakteristiske for teksten: alder, emne, stil, forfattere (alder, afstamning,
samfundsklasse), m.m.;
·
- det skulle være muligt at søge såvel i hele samlingen som i visse afgrænsede
dele af den (dele af teksterne, tekster indenfor visse kategorier, tekster af
nord-islandske forfattere fra det 18. århundrede o.s.v.).

*

Det skal nævnes, at tekstsøgning af den art, som vi har arbejdet med, efter al
sandsynlighed kan give bedre resultater, når det drejer sig om verber, end når
man har med andre store ordklasser at gøre. Verberne er forholdsvis få (knap
3% af ordforrådet i skriftsprogsamlingen og ca. 7% i en ny frekvensordbog
over islandsk nutidssprog (Jorgen Pind et al., 1991)), men de fylder dog
forholdsvis meget i tekster (20% af løbende ord i Frekvensordbogen). Man må
derfor gå ud fra, at en tekstsamling af en nogenlunde størrelse indeholder
eksempler på de fleste verber. Det kunne derimod vise sig at være vanskeligere
at finde eksempler på visse andre substantiver end de hyppigst forekommende.

*

Der er sikkert også brug for flere og mere varierede eksempler med verber end
med de fleste andre ord, idet de forskellige sætningsomgivelser er så vigtige
i forbindelse med beskrivelsen af deres betydning og brug. Det kan også
tænkes, at lakunerne i de andre ordklasser er af en anden art, - at der fx
snarere mangler nye ord end flere eksempler med de ord, man har i forvejen
- og da er det ikke sikkert, at de her beskrevne metoder kan anvendes.

*

Konklusionen er, at både gammeldags seddelsamlinger og maskinlæsbare
tekstsamlinger har deres svage og stærke sider i forbindelse med den
foreliggende opgave og kan derfor supplere hinanden. Samtidig skal det
understreges, at seddelsamlingerne er det grundlag, som vi bygger på, og
erfaringen har vist os, at de er uvurderlige, under de nuværende omstændigheder.
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Figur 5: Antallet eksempler på forskællige sætningskonstruktioner med verbet ljuka
fra tekstsøgningen, sammenlignet med seddelsamlingen.
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