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Alles Gescheite ist schon gedacht worden. 
Man muss nur versuchen, es noch einmal zu 
denken. 
 
Alle kloke tanker har blitt tenkt før. Man må 
bare prøve å tenke dem en gang til. 
 
J.W. Goethe Wilhelm Meisters Wanderjahre 
 
 



Disposisjon 

• Premisser og bakgrunn 

• Språkdokumentasjon 

• Språklige datasett  og gjenbruk 

• Tilgjengeliggjøring og digitale forsknings-omgivelser 

• Samindeksering av heterogene kilder – leksikografi 

• Samindeksering av heterogene kilder – 
navnegransking 

• Hva nå? 

 



Premisser 
UiB overtar ansvaret for langsiktig ivaretaking og utvikling av de 
språksamlingene som er oppbygd for offentlige midler i og rundt UiO 
siden 1884. 
 
• Flerbruksresurser med grunnlagsempiri 
• Lagres digitalt som separate datasett som speiler opprinnelig form 
• Digital lagring legger til rette for mer avansert bruk via 

sammenkopling, sortering osv. 
 

• Nasjonal resurspakke  
• Bør opprettholdes med like god tilgang som før 
• Både papir og IKT trengs.  
• Både digitale komponenter og papirarkiv må være tilgjengelige 

 
 



Språksamlingene   

De leksikalske samlingene: 
• Norsk litterært ordboksverk 1922 

• Norsk Ordbok 1929 

• Gammelnorsk ordboksverk 1939 

Norsk Målførearkiv 1936 – 2005 
• Målføresynopsisen (1880 – 1970) 

• Norsk dialektatlas (ca 1950 – 1975) 

• Mye usortert materiale, ufullstendig inventarisering 

Norsk Stadnamnarkiv 1921 
overtatt av staten i 1939, fra 1990 Avdeling for namnegransking.  

Mange delsamlinger 



Digitalisering 

• Ordet digitalisering brukes om mange ting 

– Digitalisere eksisterende materiale ved 
fotoskanning, inntasting, ocr, plotting og 
konvertering av lyd og video 

– Gjøre nyinnsamling ved hjelp av digitale verktøy 

– Bruke digitale verktøy i analyse og 
forskningsprosessen 

– Sammenstille og publisere resultatene gjennom 
digitale medier 
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Språkdokumentasjon I 
 

• tekstsamlinger som viser språket i bruk – skrift og tale 
(for tegnspråk: tegn og transkripsjon) 

• eksempelsamlinger som grunnlag for grammatisk 
analyse med lydsystem, bøying, ordlaging og syntaks 

• indeks over enkeltord i standardform til å samordne 
materiale som hører sammen, men har ulik uttale eller 
skrivemåte (rettskrivingen) 

• samlinger for særspråk (terminologi, navnesamlinger) 

• språkkart som viser heimfesting av språklige fenomen 



Språkdokumentasjon II 
• verktøy 

– fullformsgenerator (som Ordbanken)  
– morfosyntaktisk tagger (som Oslo-Bergen-taggeren)  
– andre verktøy for syntaktisk analyse (f. eks. form av 

analysesystemet bak en trebank ) 

• datakilder 
– store tekstkorpus, trebanker, taledata 
– seddelsamlinger og digitale notatblokker 
– databaser med termer, navn og andre særspråksamlinger 

• sammenstilling og visualisering 
– felles indeks og leksikalsk database (som Metaordboka for 

nynorsk) 
– dynamiske (helst interaktive) språkkart knytt til stedbundne 

språkressurser 

• vitenskapelige referanseverk:  
– ordbøker, navneleksikon; andre faglige referanseverk med 

språklig indeksering  
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Generelt om datasett 

Skalaer:  

• liten til stor 

• Spesialisert til generell 

 

Viktig: 

• Oppbevar i generelle format (etter gjeldende 
standard) 

• Skill datasett fra presentasjon og bruk  
(f. eks. via grensesnitt for spesifiserte formål) 

 



Noen tilgjengelige datasett   

• Menotec/menota 
• Scandiasyn 
• Nytranskripsjon av eldre materiale, LIA 
• Leksikalsk bokmålskorpus 
• Nynorskkorpuset  
• Formålsbygde korpus 
• Web-korpus 
• Trykt tekst  

– twitter 
– Aviskorpuset 
– bokhylla.no 

 



Katalogisering og metadata 

• Bruk standarder der veletablert standarder 
finnes 

• Få og lett avgrensbare hovedkategorier 

• Hovedkategorier bør være felles for mange 
ulike datasett 

• Separate, men felles autoritetsregistre 

• Eksempel: heimfestingshierarkiet som er i 
bruk for mange ulike deler av språksamlingene 



Tilrettelegging for gjenbruk av data 

• Katalogisere datasettene i henhold til samme 
metadatakategorier 

• Bevare de originale dataene i formatet  de ble 
samlet i 

• Transformer dataene til ett felles konsistent 
format 

• Åpne for å laste ned hele datasett der det er 
mulig 

• La brukerne kunne få søke i aggregerte datasett 
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Virtuell forskningsomgivelse –  1945 

MemEx (Memory Extention)  med mikrofilmlager 
(Basert på  Vannavar Bushs artikkel  As We May Think, 1945) 



Virtuell forskningsomgivelse –  1992 



Virtuell forskningsomgivelse –  1992 



Publikasjon med  kildemateriale 

• 1980-tallet – hypertekst implementert 
– Termen ble lagd av Ted Nelson i 1963  

• 1990-tallet – tanken om publikasjon og 
kildematerialet som hypertekst  
– Vitenskapelig tekst lenket til kildematerialet 

– Tekst og kildematerialet publisert på CD-ROM 

• 1990-tallet WWW implementerte hypertekst i en 
global skala 

  

 



Publisering– Semantisk nett 

• 1999 RDF godtatt av  W3C 

• 2001 Semantisk nett (Semantic Web) foreslått 

• 2006 Lenkete data (Linked Data) definert 

– som en del av semantisk nett 

– internett for datamaskiner  

• Nytt fokus: dataaggregering, åpne datasiloene! 

• Tanken om kombipublikasjonen, tekst + 
kildemateriale har blitt borte på veien! 



Lemma, ordklasse, bøyning 

 

Eldre former 

 form  

 kilde  

 

Målføreformer 

 form  

 kilde 

 sted 

 

Etymologi 

 kilde 

 

Betydninger 

       Betydning 

 kilde 

 sted 

       Brukseksempel 

 kilde 

 sted 

... 

Bibliografi 

Stedshierarki: kommunene  

i Norge i 1947 er  de 

minste inndelingene 

Norsk Ordbok – nettpublisering  

Metaordbok 

... 

Kilder/dokumentert bruk 
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Metaordbok 
Et verktøy for å ordne og normalisere bruksbelegg og 
annen informasjon for språklig heterogent materiale 
som 
 - svakt normerte språk 
 - dialekter 
 - diakrone samlinger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukes i Norsk Ordbok-prosjektet for å holde orden på 
kildematerialet og forberede ordboksartiklene 
 - lemmaseleksjon 
 - samle brukseksempler 
 - lage artikkelstrukturen 
 - binde ordboksartikkelen til de kildene som er brukt 
 



Metaordbok: artikler og hyperlenker  

Oppslagsdel 

Skriftnorm 1 

oppslag (eller frase) 1  

oppslag (eller frase) 2 

Skriftnorm 2 

Beleggdel 

Belegg type 1 

Lenke til en post i en separat database, (ordbokshotellet) 

Belegg type 2 

Lenke til en post i en separat database, for eksempel sedler eller 
konkordanser og lagrede søk i tekstkorpus 

Artikkel 



MO-artikkel «tjøre» 



MO-artikkel «meddrag n» 



NO2014 redigeringssystem,  metaordboka og korpus 

Metaordboka 

Oppslagsdel 

belegg  

Oppslagsdel 

Målføreformer 

Etymologi 

betydningshierarki  

- Ved å sortere beleggene fra 

metaordboka og korpus bygger en 

betydningshierarkiet.  

NO2014 artikkelmanus. 

Korpus 

----- tilslag ----- 

----- tilslag ----- 

----- tilslag ----- 

----- tilslag ----- 

----- tilslag ----- 

 



Sorterer 



Norsk ordbok 
Redigeringssystem og  
database 

Metaordboka 
Grupperer 
kildematerialet 
Alle oppslag i 
kildene fra A-Å, 
normerte etter 
1938 normalen 

Seddelarkivet 
Faksimiler av gamle 
ordsedler (3,3 millioner) 
og 300.000 nye notatsedler 

Ordbokshotellet: 
dialekt-ordbøker og 
ordlister, Aasen, eldre 
ordsamlinger 

Norsk Ordbok  dokumentasjonssystem 

Tekstkorpus (nynorsk): 
Skjønnlitterære tekster, 
sakprosa delvis 
morfosyntaktisk tagget 
100 millioner ord 1860 - idag 

Norsk ordbank  
Nynorskordboka og 
Bokmålsordboka 

Grunnmanuskript 
(utkast 1940) 

Andre ordbøker  
(Skard, Torp, …) 



Mellomnorsk ordbok: 
Redigeringssystem og  
database 

J.Fritzners  
ordbok I-IV 

Norrøn metaordbok/ 
formtesaurus 

ONP – kildemateriale 

Norrønt 
tekstkorpus  

Lexicon Poeticum 

ONP 
Redigeringssystem og 
database 

Andre nordiske  
middelalderordbøker 

Norsk Ordbok 
NO2014 

Orðabók  
Háskólans  

Norrøn metaordbok – mulige anvendelser   



Bokmålssamlingene 
Digitale resurser 
• Noen eldre tekster (DokPro-materialet) 
• Nyordsarkivet 
• Språkrådets nyordsmateriale ? 
• Bokmålsordboka 2005 og seinere 
• Noen eldre ordlister 
• Leksikografisk bokmålskorpus 
 
• Virtuell ordbase som indekserer bokmålsformer 

(«Metaordbok») mangler 
• Nødvendig som redskap for diakron utforsking av bokmålet 
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Navnematerialet 

• Mange digitaliserte delsamlinger for stadnavn 

• Hovedkategorier? 

• Samindeksering av navnematerialet mangler 

• Virtuell navnedatabase = «Metaordbok» for 
stadnavn? 

 



Bakgrunnsmateriale – lydbånd ved UiT 

I LIA-materialet? 



LPNR stor3013, stor3014 

NORM Martahøgda 

UTTA 'ma/RTn/:ahøgda LS-44/HF-18 

UTTA 'ma/RTn/:ahøgda EN-35 

PÅTI 

ADLO Norge, Troms 

KONR Storfjord 

SOBY Signaldalen 

GBNR 

KARF FH 260-5-2: A2 A3,2 

KARF FH 260-5-2: A3 - B3,4 EN-35 

LOKA 

BRSP Norsk 

TRAD ei høgd, enn rygg LS-44Hugser du ho de va ho Bårnes-Marta, ho bodde jo der akkorat på nersia 

’ <strike>a</strike> Karl ja, ja - ho døe jo oppi ['/KJn/et:da:’/RNn/] ho ho bodde no så pass 

skrøpeli i ei gamme te slutt HF-18  

TRAD ett gamme/RTn/: namn i mæ/LJn//LJn/a de hær to bakkan ha/NGn/ ma/NJn/ sei, de va ei dame 

som bodde dær, ho va isammens me enn som hete Sofus å han va ifra Nord-Lenangen ho Marta 

døe vel i 1948-49, mæn han Sofus han e vel dø, mæn de'/KJn/e så vældi mange åran sia han 

døe, han fløtta tebake te Lenangen EN-35 

TILV 

GRUP 

ETLI 

KOMM 

KART 

INFO LS-44/HF-18 1b 

INFO EN-35 1b 

OPPS 

USIK 

Dataregistrering av utskriften 



Bakgrunnsmateriale – skolebarnoppskrifter  



<skjema bilete="nordland/alstahau/alst001.tif"> 

<gard> <gnr>1</gnr><bnr>11</bnr> 

 <herred>Alstahaug</herred><fylke>Nordlands</fylke> 

 <navn>Engevolden</navn> 

 <bruker>Aksel Knudsen</bruker> 

</gard> 

<a-bolk>A.<stnavn><navn>"Storåkeren"</navn>. (en dyrket 

<loktype>åker</loktype>)</stnavn> <stnavn><navn>"Bestemoråkeren</navn> 

(en gammel <loktype>åker</loktype>)</stnavn> 

<stnavn><navn>"Plassen</navn> (et 

<loktype>engstykke</loktype>)</stnavn> <stnavn><navn>"Nergjerdet</navn> 

(et <loktype>engstykke</loktype>)</stnavn> <stnavn><navn>"Kjiln</navn> 

(et trekantet <loktype>engstykke</loktype>)</stnavn> 

<stnavn><navn>"Nordmarka</navn> (et opdyrket 

<loktype>eng</loktype>)</stnavn> <stnavn><navn>"Brymyra</navn> (et 

udyrket <loktype>myr</loktype>)</stnavn> 

<stnavn><navn>"Tørvmoen</navn> (der vi tørrer torv)</stnavn> 

<stnavn>"Assbåsen</stnavn> (</a-bolk> 

<b-bolk>B. <stnavn><navn>"Storifallet</navn> (et 

<loktype>leirfall</loktype</stnavn> <stnavn>Storifallsletten</stnavn> B. 

<stnavn><navn>Andalsletten</navn> (en stor 

<loktype>slette</loktype>)</stnavn> <stnavn><navn>Dypdalen</navn> (en 

dyp <loktype>dal</loktype>)</stnavn> <stnavn><navn>Hansmøllen</navn> 

(er lett å gå over) (et <loktype>badested</loktype>)</stnavn> 

<stnavn><navn>Mølnhusvaet</navn> (er lett å gå over)</stnavn> … b-

bolk>… </skjema> 

Bakgrunnsmateriale – skolebarnoppskrifter  



Bakgrunnsmateriale – notisbøker 



Bakgrunnsmateriale – matrikkel 



Bakgrunnsmateriale – Bustadnamnarkivet 



<stnavn idnr=76782 kjelde="7hedru04.bsn" 
bilete="cd02/00000083/00083025.001" > 
 <oppslag> 
  <oppslord>Skuggedal</oppslord> 
  <utmledd>Skugge</utmledd> 
  <hovledd>dal</hovledd> 
  <prep>i</prep> 
 </oppslag> 
 <sted> 
  <fylke>Vestfold</fylke> 
  <herred>Hedrum</herred><gardsnr>33</gardsnr> 
 </sted> 
 <undbruk><navn>Skuggedal</navn><u_bruksnr>1</u_bruksnr> 
 </undbruk> 
 <komm> I ein liten dal mot sør. Mykje skugge der.</komm> 
 <oppskr> 
  <os_navn> Alv Muri</os_navn><aar>1951</aar> 
 </oppskr> 
</stnavn> 

Dataregistrering av Bustadnamnarkiv-kort  



Bakgrunnsmateriale – kart med markeringer 



Seddelarkivene i Oslo, Bergen 
Bergensmaterialet, Bustadnamnregisteret, 
Herredsregisteret, Seternavnregisteret., … 

Hotellet: Ulike 
navnesamlinger, 
hovedoppgaver 

Felles virtuell navnedatabase 

Norske Gaardnavne 

Skolebarn-oppskriftene 
(utkast 1940) 

Matrikler 1665, 1723,, 
1838, 1886, 1950 

Norsk Ordbok/ NMA 
seddelarkiv 

Navnesamling SoF 

… 

Ekempel på anvendelse: 
K.Hoel: Bustadnavn i Østfold 
(trykkmanuskript) 

Navnearkiv  
Alle navn i kildene 
fra A-Å 
 
 
 
 

HAG-prosjektet 
Historisk-geografisk 
sammenstilling av  
gårdsinndeling og 
administrativ inndeling 

gruppert  etter ulike 
kriterier for eks: 
etymologisk 

Fysisk objekt 

Navneenhet 

Skrivemåte 

Forekomst 

SSR  
Sentralt stedsnavnsregister 
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Videre for samlingene   

• Bokmål 
– Vitenskapelig beskrivelse av bokmålets utvikling 1600 til i 

dag – Metaordbok 

• Mellomnorsk og gammelnorsk 
– Metaordbok 
–  digitalisere kildemateriale for perioden 1400 – 1700 

• Navn 
– Felles virtuell database 
– Nytt og utvidet stedsnavnleksikon 

• Norsk ordbank 
– Bokmålsordboka, Nynorskordboka 

• Målføre og nynorsk 
– Revidere Norsk Ordbok A – H  

 
 



Takk for oppmerksomheten 
 
 
Kontaktinformasjon : 
 
Oddrun Grønvik 
oddrun.gronvik @iln.uio.no 
 
Norsk Ordbok 2014, ILN, boks 1021 Blindern,  
0315 Oslo 
 
Christian-Emil Ore 
c.e.s.ore@iln.uio.no 
 
Enhet for digital dokumentasjon, ILN, boks 1102 Blindern 
0317 Oslo 
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