iBMs leksikografiske prosjekt for norsk 1984–
1991
av Jan engh
Det tidligste tiltaket i stor skala for å lage et omfattende leksikon og en fullstendig morfologi for norsk ble satt i verk av iBM på 1980-tallet, først for
bokmål, så for nynorsk. i tillegg ble det lagd store synonymordbøker for
begge målformer og en god del annet leksikografisk materiale, blant annet
ble ord merket for syntaktiske egenskaper. Dette var ikke bare et stort utviklingsarbeid. Det dreide seg i stor grad om språkvitenskapelig forskning.
fra begynnelsen av var dette et reint forretningsprosjekt, men det tok slutt
med finanskrisa på slutten av tiåret. Synonymordbøkene og det andre
materialet var det ingen som trengte, men til sist ble iBMs leksikon og
morfologi for bokmål og nynorsk gjort tilgjengelig for alle, og i dag danner
de ryggraden i den digitale infrastrukturen for norsk språk. Slik sett utgjør
iBMs leksikografiske prosjekt en ikke uvesentlig del av norsk språkvitenskaps historie i nyere tid.*

1 Innledning
i dag tar vi det mer eller mindre for gitt at det fins et omfattende språklig
materiale i digital form – også om og på et språk som ikke tales av så
mange, slik som norsk – både tekster, ordbøker og grammatiske opplysninger. Det er lett å glemme at dette er det noen som har lagd en gang.
før en fikk tilgang til tekster som elektronisk sats, og før en kunne høste
tekster fra nettet, måtte tekster konverteres fra trykt eller annet ikkedigitalt format. Det kunne en teknisk sett også gjøre med ordbøker og
grammatiske opplysninger av ulike slag – i den grad de da fantes. Men
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det er ikke bare å gi for eksempel en trykt morfologisk framstilling et
digitalt format. for det første må en morfologi ha en viss type digitalt
format for at den skal kunne utnyttes i en programsammenheng, og en
forutsetning er at den er rasjonelt oppbygd og konsekvent gjennomført.
for det andre må den være både dekkende, uttømmende og riktig språklig sett for å kunne brukes til noe i praksis. Derfor må trykte og andre
ikke-digitale kjelder som måtte finnes, både kontrolleres, rettes og (som
regel) utfylles. i de tilfellene der det ikke finnes noe å kontrollere, rette
og utfylle, må en registrere alt fra grunnen av, eventuelt med støtte i andre
kjelder.
ingen av disse oppgavene lar seg utføre automatisk. Det må
språkvitere til. På den annen side tvinger datamaskinen språkvitere til å
arbeide på en fullstendig og ikke minst konsistent måte. når en for eksempel skriver om morfologi i en artikkel eller avhandling, eller til og
med når en merker oppslagsord morfologisk i ei ordbok av vanlig type,
vil en nok gjerne tru at arbeidet er fullstendig og konsistent – at en behandler alle mulige ord i språket, at en har tatt hensyn til alle former av
hvert ord, at en har klassifisert alle ord som bøyes likt, på samme måte
osv. Men virkeligheten kan være annerledes, og datamaskinen hjelper
oss med å se det. Den er en pedant, som krever svar på alt. alle felt skal
fylles ut, og den lar en se både omfanget og konsekvensene av analysen
med all mulig klarhet. Derfor vil enhver ordentlig “konvertering” av
morfologi til digital form i praksis medføre språkvitenskapelig grunnforskning i større eller mindre grad. ikke (bare) normativt utviklingsarbeid, men deskriptiv morfologisk forskning – for å finne ut hva som
er konsekvensene av gjeldende norm og hvordan ord og ordformer
faktisk brukes.
Å lage leksikon og morfologi på denne måten er et tålmodighetsarbeid med liten status blant andre språkvitere, for så vidt på linje med
annen og konvensjonell leksikografi. Kanskje det er derfor dette arbeidet
har blitt viet så lite oppmerksomhet? Ja, enkelte har gått så langt som til
å bortforklare at det i det hele tatt har blitt utført. Det er etter alt å
dømme to hovedgrunner for det: at det stort sett alt har skjedd, slik at
en ikke trenger å gjøre noe mer med det, bare drive vedlikehold, men
også at det kan avfeies som “utvikling”, ikke forskning. Det første er for
så vidt riktig. grunnlaget er lagt. Men ellers er det klart at dette arbeidet
kunne ha like mye preg av forskning som av utvikling. vitenskapelig
innsikt er en forutsetning, og under marsjen møter en problemer som
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krever et vitenskapelig utredningsarbeid og en vitenskapelig forsvarlig
løsning. Dette gjelder samme hvem som betaler for å få arbeidet gjort.
Resultatet er uansett helt nødvendig som grunnlag for nær sagt all annen
anvendt datalingvistikk.
Denne artikkelen er et forsøk på å dokumentere en del av de språklige sidene ved den leksikografiske forskningen og utviklinga som fant
sted i regi av iBM på 1980-tallet for både bokmål og nynorsk. Jeg har
skrevet om dette prosjektet flere steder tidligere, engh (1991a, 1991b,
1992a, 1992b, 1994, 2009 og 2011), men siden prosjektet og ikke minst
resultatet fortsatt er viktig, forholdsvis ukjent og ganske forkjetret (jf.
engh 2013), skal jeg gi ei kort framstilling av det – som den annerledes,
men viktige delen av moderne norsk språkvitenskaps historie dette prosjektet var.
etter å ha gjort greie for hvordan prosjektet kom i stand, skal jeg gi
ei framstilling av de fasene det kom til å bestå av: arbeid med grunnordliste, morfologi og leksikon, først for bokmål, seinere for nynorsk, og så
synonymordbøker og annet leksikografisk materiale for begge målformer. Til sist skal jeg nevne litt om hva som skjedde med dette
materialet og hva som er hvor nå.
2 Prosjektet
På begynnelsen av 1980-tallet fantes det nesten ikke kommersiell datalingvistikk i europa, og i den akademiske verden bestod datalingvistikk
stort sett ennå i å lage system som bare virket på få ord og et par enkle
setningstyper. Det dreide seg mer eller mindre om leiketøy – uten
nevneverdig praktisk verdi – og det var et åpent spørsmål om de kunne
bygges ut til større system med praktisk potensial.
iBM var det største datafirmaet i verden på denne tida, og ledelsen
så for seg ei framtid med utstrakt bruk av funksjoner og hele program
som virket på naturlige språk som norsk. ikke bare oppgaver i samband
med søking, oversettelse og den slags i industrien og forretningslivet,
men også som en del av vanlige folks hverdag, for eksempel i form av
hjelpemidler for skoleelever som skulle gjøre lekser på en PC. Spesielt
det siste var noe som andre snaut nok kunne forestille seg den gang. Med
et slikt kommersielt og framfor alt praktisk siktemål nyttet det ikke med
leikesystem. iBM ville starte utviklinga av funksjoner og system som
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virket på naturlige språk i full bredde, og slik de virkelig ble brukt. Da
trengte en omfattende leksikografiske ressurser for hvert språk som
grunnlag. Derfor satte utviklingsdivisjonen i gang en offensiv for å skaffe
seg slike ressurser for alle de større skriftspråka i vest-europa i 1984.
ingen steder kunne en få kjøpt noe som var helt ferdig til bruk, så
det stod klart alt i utgangspunktet at det måtte mye tilpassing til – og for
mange språk var en nødt til å lage alt mer eller mindre fra grunnen av.
Uansett skulle arbeidet foregå i hvert enkelt språksamfunn, og det skulle
utføres av lokale krefter og i et nært samarbeid med iBMs utviklingsdivisjon. Til det trengte en fagfolk. Siden iBM norge ikke hadde
språkvitere i staben, henvendte selskapet seg til Universitetet i oslo, og
det ble lagt planer for et felles utviklingsprosjekt. forfatteren av denne
artikkelen ble ansatt av Universitetet i oslo som leder for prosjektet.1
offisielt begynte prosjektet 1. juli 1984. etter nødvendig opplæring
ved ett av iBMs forsøkslaboratorier i gaithersburg (Maryland) startet
det praktiske arbeidet i slutten av august samme år. Det ble oppnevnt et
styre for prosjektet, som bestod av even Hovdhaugen (professor i allmenn språkvitenskap og senere dekanus ved Det historisk-filosofiske
fakultet), Jo Terje ydstie (universitetslektor i anvendt språkvitenskap)
og Jan Hølen (overingeniør ved iBM norge) i tillegg til prosjektlederen.
Styret hadde ett møte der planene for arbeidet ble godkjent. Blant annet
ble det bestemt i samråd med iBMs ledelse at prosjektet skulle følge
norsk rettskrivning som fastlagt av Norsk språkråd. Prosjektet fortsatte
som et forskningsoppdrag som Universitetet i oslo utførte for iBM,
fram til 15. februar 1985. etter den tid fantes det ikke lenger noen formell
binding mellom prosjektet og Universitetet i oslo. Prosjektlederen ble
ansatt hos iBM, men fortsatte likevel å ha et nært faglig forhold til Universitetet i oslo (spesielt til Dag gundersen, professor ved norsk
leksikografisk institutt). i tillegg til prosjektlederen deltok det mange
språkvitere i de forskjellige fasene av arbeidet for kortere eller lengre tid,
som midlertidig ansatte eller timelønte eller som innleide fagfolk. De
fleste av dem var rekruttert blant studenter ved Universitetet i oslo.2
Hele prosjektet fant sted på iBM norges område, og ble fullfinansiert

1. Som førsteamanuensis og universitetsansatt oppdragsforsker.
2. De blir nevnt etter hvert i samband med de arbeidsoppgavene de var med på å løse.
Der ingen er nevnt, er det fordi prosjektlederen gjorde alt arbeidet sjøl.
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fra først til sist av iBM, som også hadde de eksklusive rettene til resultatet. alt arbeid ble utført ved hjelp av iBMs stormaskiner.3
første sats av arbeidet bestod i å lage de filene som måtte til for å
bygge en egen språkprogramdel, en modul, som i sin kompakte form
skulle kjenne igjen riktige norske ord fortest mulig og på den måten
“drive” stavekontroll og automatisk orddeling i et brukerprogram på datamaskiner av alle størrelser. Det var i hvert fall planen i første omgang.
Seinere ble det mer, men det var det ingen i iBM norge som visste fra
først av. Dette fikk naturligvis sitt å si for måten arbeidet ble lagt opp
på.
3 Grunnordlista
i begynnelsen var det bare snakk om å lage en modul for bokmål. Utviklinga av en tilsvarende modul for nynorsk startet først i 1988.
Målet for det språklige arbeidet med modulen var grovt sett å samle
flest mulig ordformer, som en så skulle ordne og klassifisere etter visse
tekniske spesifikasjoner. Det skulle settes opp lister i flere format på
grunnlag av hyppighet, og i tillegg til lister over forskjellige slags andre
språklige opplysninger skulle det lages mange mindre filer med et mer
teknisk innhold. felles for alle ordformene på de mindre listene var at
de også måtte inngå i den store. Til sammen kan vi kalle dem “grunnordlista”.4 Trass i navnet var grunnordlista med andre ord slett ikke noen
liste, men to leksikon- og morfologiliknende filer med mange hjelpefiler,
som en kunne “bygge” gjenkjennelsesmodulen av, men som også kunne
legges sammen og “brettes ut” når en trengte det under arbeidet, slik at
en fikk sett på den som ei eneste lang liste med ordformer.
De to hovedfilene som grunnordlista bygde på, inneholdt ikke
stammer og endelser i vanlig språkvitenskapelig forstand. endelsene var
“tekniske” endelser: i tillegg til det som språkvitenskapelig sett var endelser, e, en osv., kunne de for eksempel svare til språklige bøyningsend3. Under operativsystemet vM på System/370. en kort oversikt over teknologien og
tekniske detaljer som gjaldt prosjektet, er ellers gitt siste gang i engh (2009).
4. engelsk “base dictionary”. “grunnordliste” her må ikke forveksles med for eksempel
grunnordlista til Norsk språkbank, http://www.nb.no/layout/set/print/Tilbud/
forske/Spraakbanken/Tilgjengelege-ressursar/leksikalske-ressursar eller for eksempel grunnmanuskriptet til Norsk ordbok 2014, http://no2014.uio.no/eno/
tekst/tekst_andrekjelder.html.
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elser og avledningsendelser, inga, inger, elsen, elsenes, i visse fall også til
deler av det som fra en språklig synsvinkel var stammen pluss bøyningsendelser, ere, erene, eller rett og slett deler av endelser, r, st. Derfor var
stammene også “tekniske” stammer.
når formatet var slik, var det for at gjenkjennelse av ordformer skulle
skje med minst mulig kostnad for datamaskinen når modulen ble brukt
som del av et brukerprogram: Språkdataene skulle ikke ta for stor plass
i minnet – og det på en slik måte at det skulle kreve færrest mulig operasjoner og kortest mulig tid5 for å kjenne igjen en gitt tegnstreng som
et riktig skrevet norsk ord etter gjeldende rettskrivning. Hele poenget
med teknologien var rask sammenlikning med riktige ord.6 Slik sett utgjorde grunnordlista en første språklig “pakking”, som skulle lette videre
pakking i datateknisk forstand.
et annet ledd i denne pakkinga var et krav om at grunnordlista ikke
skulle inneholde dubletter – like tegnsekvenser uten hensyn til betydning. Men for å unngå dubletter var det ikke bare å generere alle former,
og så stryke dublettene etterpå, for alle ordformer skulle merkes for alle
de ordklassene som eventuelle dubletter kunne klassifiseres som, og de
skulle utstyres med riktig kode for hvordan de eventuelt kunne stå som
ledd i (andre) sammensetninger. (Se engh 2009: 263.) Derfor måtte
dubletter forhindres alt i stamme- og endelsesfilene. når en valgte ut
stammer og utformet “bøyningsmønstrene”, måtte det hele tida skje slik
at samme ordform verken ble generert flere ganger på grunnlag av samme
stamme eller av to eller flere stammer. Dette var bare mulig fordi en ikke
tok hensyn til betydning.
Til sammen gjorde dette at den ferdige gjenkjennelsesmodulen i og
for seg var uten direkte språkvitenskapelig interesse, og den kunne ikke
brukes i noen andre sammenhenger enn dem den var ment for. ingen
skulle da heller kunne se på den direkte og vurdere innholdet som
språkvitenskap etter at den var ferdig. Den skulle virke. Men det var helt
nødvendig med språkvitenskapelig innsikt for å lage den, og den kom til
å få stor indirekte verdi seinere som grunnlag for leksikon og morfologi.
Derfor er det av interesse å se hvordan ordvalget foregikk, i første rekke
utvalget av det en kan kalle oppslagsord.
5. Dette skjedde på ei tid da minnet i en PC bare var under én promille av hva som er
helt vanlig nå. Hastigheten var også mye, mye lavere enn det som er vanlig i dag.
6. i normativ betydning av ordet.
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3.1 Hvordan ord ble valgt ut og lagt inn
innholdsmessig skulle grunnordlista tilfredsstille et krav om å være omfattende og dekke mest mulig av vanlig norsk. Den skulle inneholde hele
kjerneordforrådet sammen med så mange andre ord som det bare lot seg
gjøre å få med, og uten å skjele til fagspråk og fagtermer innen databehandling eller handel og forretningsliv. Dessuten skulle alle riktige
former av hvert leksem være med.
i 1984 fantes det ikke fritt tilgjengelige ordlister i elektronisk form
for norsk. ikke fantes det tekster i elektronisk form til kommersiell bruk
heller. Derfor ble løsningen å stole på egne krefter: i mangel av andre
ressurser måtte prosjektet ta noRfRQ liST som utgangspunktet for
ordvalget. noRfRQ liST var ei intern frekvensordliste, som etter alt
å dømme var lagd ved iBMs laboratorium i austin (Texas) en gang rundt
1980 som grunnlag for stavekontrollen i en tekstbehandlingsmaskin som
ble markedsført i norge som Serie 80. lista omfattet 50 000 ulike ordformer, og bygde åpenbart på et forholdsvis stort utvalg av tekniske
tekster og forretningsbrev til og fra iBM norge. Dessverre var innholdet
ganske blandet, og framfor alt var det tydelig at ingen språkviter noen
sinne hadde sett på lista. en god del ord var rett og slett skrevet feil, det
fantes mange ord med foreldet skrivemåte etter den tids rettskrivning,
for eksempel “syv”, “tyve”, “hverken”, i tillegg til flere svært sjeldne ord
som “asbesthanskeprodusentenes”. Dessuten inneholdt lista overraskende mange nynorskord. På den annen side: Trass i uforholdsmessig
mange tekniske ord og et litt for sterkt innslag av forretningsterminologi
inneholdt noRfRQ liST ganske mange ord som må regnes til
kjerneordforrådet i norsk. likevel manglet det mange viktige ord. Det
mest iøynefallende var “rød”.
Det stod klart fra første stund at noRfRQ liST var langt ifra tilstrekkelig som grunnlag for grunnordlista. Derfor gikk en raskt løs på
de få elektroniske tekstene en hadde tilgang til, nesten bare fra iBM, og
la til alle andre ord av interesse som en kom over. alle slags internskriv,
for eksempel annonseringer av nye maskiner, programmer og tjenester,
opplæringsmateriell og retningslinjer, velferdsinformasjon osv. ble gjennomsøkt i jakta på flere ord, og medarbeiderne i prosjektet, Jørn-otto
akø og Marie Sundve Sannan i tillegg til prosjektlederen, så rutinemessig
igjennom private skriv og brev. Så snart det lot seg gjøre, begynte en å
gjøre bruk av en stavekontroll, PRoof, for å finne ord som ikke alt
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fantes på lista.7 imens ble det foretatt en systematisk innsamling av alle
ord i ei rekke leksikalske felt: Deler av kroppen, farger, grunnstoffer og
kjemiske forbindelser, bildeler, møbler, mål, bygningsdeler, fiskeutstyr,
sjøfart, sport, sportsutstyr og andre felt av det håndfaste slaget i tillegg
til mer uhåndgripelige felt som alt som gjaldt tanke/betydning/mening,
(u)sannhet, kjærlighet/hat osv.
etter at kjerneordforrådet hadde blitt dekt på denne måten, prøvde
medarbeiderne, som alle var språkvitere med norsk som morsmål, å legge
inn så mange flere riktige ord som råd – ved tilfeldig ekserpering eller
rett og slett ved å ta med ord som de mente burde være med. Dessuten
ble alle ledd i sammensatte ord lagt inn som egne ord med alle former
osv. i tillegg til alle mulige kombinasjoner av dem som (andre) sammensatte ord.
Så langt utvalget av oppslagsord. i prinsippet ble alle ordformer en
hadde registrert, knyttet til leksem, og alle former av leksemet ble ført
opp på lista – også genitivsformene med -s av alle substantiv, adjektiv og
perfektum partisipp av verb som kunne tenkes i attributiv stilling, og
andre mer perifere former. På den annen side ble det ikke lagt inn former
som etter vanlig oppfatning er unormale.8 Til dem hørte for eksempel
flertallsformer av substantiv, som foRDØyelSe og lyKKe og komparativ og superlativ av adjektiv som nØKTeRn og valgfRi.
når det gjaldt rettskrivningen, ble alle valgfrie former tatt med til å
begynne med – med unntak av a-infinitiver av verb med kløyvd infinitiv.
i en seinere fase av prosjektet holdt en seg til læreboknormalen, og alle
sideformer ble fjernet. Det minsket omfanget av grunnordlista, men
hadde lite å si for dekningsgraden, det vil si andelen av riktige ord i en
vanlig tekst som ble kjent igjen.
grunnordlista skulle også inneholde vanlige navn: Derfor ble de mest
brukte for- og etternavna, navna på de 100 største private selskapene i
norge og internasjonalt på den tida, et utvalg av geografiske navn, alle
postkontor i norge (grendenavn) og navna på alle norske kommuner lagt
inn. Disse opplysningene ble hentet fra Stemshaug (1982), Utvalg av
slektsnavn som hører til de mer vanlige (1983), Norges største bedrifter (1984),
Cappelens skoleatlas (1984), Postadressebok (1984) og Standard for kom7. Det lot seg gjøre alt fra starten å bygge ordlister. i det hele tatt hadde forskningsdivisjonen sørget for å lage utviklingsredskaper av ymse slag, og det ble stadig lagd flere
ved de forskjellige iBM-forskningsgruppene i europa.
8. i seg sjøl et vanskelig begrep, som jeg har drøftet i engh (1993) og (1998).
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muneklassifisering (1985). På grunnlag av opplysningene i noRfRQ
liST, som var ei frekvensordliste, og med støtte i Heggstad (1982) ble
det lagd frekvensordlister av ulike slag. 9
alt ble tastet inn for hånd: Medarbeiderne skreiv inn på terminaler
hvert eneste ord og navn i form av stammer og endelser, alle med opplysninger om ordklasse og om evne til å inngå i sammensatte ord som
ledd.
Til arbeidet med seinere utgaver av grunnordlista fikk iBM norge
til slutt anledning til å kjøpe noen få tekster i elektronisk format: ei
mindre tekstsamling fra norsk tekstarkiv og lovtekster fra lovdata. ord
som ennå ikke var dekt, ble oppdaget ved bruk av stavekontrollen og lagt
til. en nyttiggjorde seg også opplysningene i Hanssen (1986).
Hvor mange leksem som ble dekt på denne måten, ble det ikke holdt
regning med, og forarbeidene ble ikke tatt vare på. Prosjektet arbeidet
under et stort tidspress, og ingen visste om det fantes noen neste fase i
iBMs planer for norsk leksikografi. Dette skulle vise seg å føre til mye
dobbeltarbeid seinere, da det ble aktuelt å lage en virkelig morfologi for
bokmål. av praktiske grunner skal jeg derfor se nøyere på valget av ordformer først etter at jeg har gjort greie for formatet for morfologi og
leksikon.
3.2 Første utgave
Det tok langt lengre tid å lage grunnordlista enn det ledelsen for iBMs
utviklingsdivisjon hadde trudd på forhånd, og det av flere grunner: ikke
bare det at en måtte lage alt sjøl fra grunnen av, men også forskjellige
slags språklige forhold: Det var krevende å representere språket ved hjelp
av det tekniske formatet iBM krevde. Det norske kjerneordforrådet omfatter et høyt antall homografer. To eksempler: “føre” er ikke bare en
form av substantivet fØRe n, eller infinitivsformen av verbet fØRe,
men også et adverb og flertallsformen av adjektivet fØR. formen “lader”
er nevneform av substantivet laDeR m, flertall ubestemt form av
laDe m, eneste form av flertallsordet laDeR og presens av laDe.
Det gikk med uforholdsmessig mye tid og krefter på å forebygge slike

9. Som kjelde hadde Heggstad (1982) sine klare begrensninger. opplysningene der
bygde tydeligvis på et ganske lite og skeivt korpus. når navn som “Saigon” opptrådte
som ett av de mest brukte ord i bokmål, fortalte det at grunnlaget var aviser fra ei tid
da vietnamkrigen var på sitt mest intense.
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homografer i grunnordlistefilene. Dessuten var det både vanskelig og
svært arbeidskrevende å klassifisere ordformer etter evnen deres til å stå
som ledd i (andre) sammensatte ord etter iBMs opplegg. en god del
språklig grunnforskning ble nødvendig.10 i det hele tatt var bare disse to
forholda tilstrekkelig for å forklare hvorfor det tok nesten ett år og flere
årsverk å fullføre prosjektet i sin første utgave. Men kanskje det mest
avgjørende likevel var at bokmålsnormen og hele standardiseringa av
norsk var – og er – kjennetegnet av en stor og komplisert grad av variabilitet, ulikt det en finner i noe annet større skriftspråk i europa i dag.
Dessverre viste normeringa seg også å være mer usammenhengende og
mindre motsigelsesfri enn det også språkviterne i prosjektet var klar over
på forhånd.
Den første utgava av grunnordlista var ferdig 21. juni 1985, og omfattet 292 190 ulike ordformer. Dette var langt flere enn det som lå til
grunn for de mest brukte stavekontrollene på den tida.11 På grunn av den
språklige pakkinga var dekningen av ord i en middels bokmålstekst svært
høy.12
grunnordlista kunne ikke brukes til lemmatisering. Betydning spilte
som nevnt ikke noen rolle, og det gikk an å generere former av samme
leksem ved hjelp av ulike stammer og former av flere leksem på grunnlag
av samme stamme. Slik sett tilfredsstilte ikke grunnordlista det grunnleggende kravet til en språkvitenskapelig morfologi. når den likevel har
blitt omtalt her,13 er det først og fremst fordi grunnordlista kom til å
danne grunnlag for et leksikon og en morfologi for bokmål. Slik fikk
arbeidet med grunnordlista indirekte stor språkvitenskapelig betydning.

10. og arbeidsmengden ble ikke mindre av at når en først hadde funnet ut mer om
ordsammensetning i norsk, som ikke var særlig godt kjent på den tida, så måtte en
være veldig varsom med å bruke iBMs primitive opplegg for klassifisering. faren
for overgenerering var meget stor, og for å unngå det måtte en både ta hensyn til
språklige trekk som setningsfuger og lite språkvitenskapelige størrelser som
ordlengde målt i antall bokstaver.
11. i følge fjeldvig og golden 1989 bygde stavekontrollen til WordPerfect på en liste på
bare 60 000 ulike ordformer.
12. en annen og utvidet utgave var ferdig til bruk alt 14. desember 1985. Der var antallet
ordformer økt til 309 871. Seinere fulgte det tre andre nye og stadig større utgaver.
13. Jeg har gjort greie for teknologi og tekniske aspekter mer i detalj i engh (1991b) og
(2009).
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4 Morfologi
lemmatisering ble et behov først i samband med den tredje utgava av
grunnordlista for bokmål, som skulle knyttes sammen med ei synonymordbok. Synonymordboka14 inneholdt ingen bøyde former, bare lemmaformer, og en morfologi var nødvendig som ei “bru” mellom de (bøyde)
ordformene som ordgjenkjenneren (grunnordlista) fant, og lemmaformene i synonymordboka (se s. 87).
i 1986 fantes det ikke noen morfologi i digital form for bokmål som
en bare kunne kjøpe og bruke. Sant å si fantes det ikke noen morfologi
som var dekkende og uttømmende nok til å tilfredsstille iBMs krav i det
hele tatt – heller ikke en trykt framstilling av norsk morfologi, som en
eventuelt kunne bygge en omfattende digital morfologi på. Derfor var
iBM norge nødt til å lage også et leksikon og en morfologi på egen hånd
og fra grunnen av (se engh 1991b: 57).
Den språkvitenskapelige delen av arbeidet ble fra først av utført av
prosjektlederen, som også var med på å utvikle og tilpasse den programvaren som trengtes, i samarbeid med Beverly Knystautas.15 arbeidet
startet i 1986. Da den første utgava av iBMs morfologi og leksikon ble
sendt av gårde til utviklingslaboratoriet vinteren 1986–87, omfattet
morfologifila 550 forskjellige bøyningsmønstre, som var tilordnet ett eller
flere av i alt 46.220 lemma i leksikonfila.16
Morfologien var konsekvent synkron. Historiske forhold spilte overhodet ingen rolle da den ble lagd, annet enn at bøyningsmønstre for eksempel ble gruppert sammen som svake verb og sterke verb for
oversiktens skyld.17 På den annen side la det tekniske formatet klare føringer på hvordan morfologien skulle utformes.
4.1 Format
Tilsynelatende var leksikon- og morfologifilene lagt opp tradisjonelt:

14. Se under, kap 6.
15. fra iBMs laboratorium i gaithersburg, seinere også med hjelp av blant annet Carmen
valladares fra Centro Científico de iBM (Madrid).
16. Dessuten hadde det totale antallet av ord økt i forhold til de tidligere utgavene av
grunnordlista: På grunnlag av leksikon og morfologi kunne en danne 418 922 ulike
ordformer, som alle ble dekt av den tredje utgava av grunnordlista.
17. Mens en holdt på å sette opp morfologien. ingen kunne ellers se det, og det hadde
ingen betydning for hvordan det ville virke seinere i et brukerprogram.
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NOB_UTV CLASS
====>
!...+....1....

A1

F 50

Trunc=50 Size=34 Line=0 Col=1 Alt=3

+....2....+....3....+....4....+....>

* * * Top of File * * *
bygg
bygg
byggaks
byggbrød
byggdyrking
bygge

800
890
804
800
900
031

00000
00001
00002
00003
00004
00005
00006

Utsnitt av leksikonfila
Lemmaene lengst til venstre. Kode som viser til bøyningsmønster i kolonnen midt på.
(Talla lengst til høyre er linjenummer.)
NOB6
TABLE
A1 F 50 Trunc=50 Size=7540 Line=782 Col=1 Alt=0
====>
!...+....1.... +....2....+....3....+....4....+....>
*neutr fullst N1 <tak>
Ø800 Ø
NORNN
01
02 et
03
04 a,ene
05 s
06 ets
07 s
08 as,enes

00781
00782
00783
00784
00785
00786
00787
00788
00788
00788

Utsnitt av bøyningsfila
Nummeret etter “Ø” er koden for bøyningsmønsteret. Alt som står etter “*” på samme
linje, er merknader til bruk for utviklerne. “<tak>” gjengir et eksempelord som bøyes
etter dette mønsteret. Numrene 01 –08 viser til de åtte bøyningskategoriene for substantiv. Deretter står en endelse som skal legges til stammen, i tilfellene 01 og 03 står
det naturligvis ikke noen endelse.

Men det var ikke en helt vanlig morfologi i språkvitenskapelig mening.
Det var en morfologi i den forstand at den gjorde uttrykkelig greie for
hver form av hvert lemma. Den var ulik vanlige språkvitenskapelige
morfologier i to ting: Sammensatte endelser og et spesielt krav til lemma.
endelsene var ikke bare av vanlig språkvitenskapelig type, men endelser
eller endelser pluss enda en endelse. en bøyningsendelse, for eksempel
-e, -en eller -ede, pluss et medio-passiv s-suffiks eller en genitivs-s, -es (i
“kastes”), -ens (i “mannens”) -edes (i “forkastedes”) ble til sammen regnet
som én endelse. og hvert lemma kunne bare tilordnes ett eneste bøyningsmønster. ett lemma kunne med andre ord ikke bli bøyd etter to
eller flere bøyningsmønstre, og det var ingen “unntak”, ingen sekundære
eller tertiære regler. På sett og vis kunne en si at det dreide seg om en
“flat” eller “todimensjonal” morfologi.
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På den ene sida ble et verb som SPReDe bøyd etter et mønster med
to mulige preteritumsformer, -de og -te, som ville gi “spredde” og
“spredte”. Det ville ikke kunne tilhøre det samme bøyningsmønsteret
som enten KReve eller nevne, men med en valgfri preteritumsform,
slik en kunne tenke seg i tradisjonell morfologi. På den annen side ville
et verb som Kvine tilhøre et bøyningsmønster med disse mulige
preteritumsformene: {avlyd i>ei + null-endelse} og -te, som gir “kvein”
og “kvinte”. i tradisjonell morfologi kunne en si at Kvine kunne bøyes
etter ett av to forskjellige mønstre, enten som KliPe (avlyd i>ei) eller
som foReleSe (preteritum “foreleste”). Dette en-til-en-forholdet mellom lemma og de respektive bøyningsmønstrene deres gjaldt ikke bare
for verb, naturligvis. Substantiv som kan bli bøyd som maskulinum,
femininum eller nøytrum (med samme betydning), ble for eksempel gjort
greie for på samme vis: SKJell fn,18 SnØRR fn, flo fn; nyRe fmn,
HengSel fmn, gaRDin fmn; KRangel mn, fJØS mn,
HenSeenDe mn. alle ble tilordnet hvert sitt bøyningsmønster.
en annen følge av at iBMs morfologiformat ikke kunne omfatte
sekundære regler, var at det ikke var plass for “lokale” regler for å tilpasse
stammen til en typisk endelse. i tradisjonell morfologi lar en gjerne substantiv som STol og KonfeRanSe bli bøyd etter samme mønster.
i følge Bokmålsordboka (1986) blir de for eksempel begge bøyd etter
mønsteret “m1”. Men e-en til slutt i KonfeRanSe må vekk før en
kan henge på den bestemte artikkelen -en, i motsetning til det som skjer
med substantiv som Kne og HÅnDKle, der den bestemte artikkelen
(nøytrum) et bare henges på stammen uten videre. andre typer av
stammetilpasning av substantiv er dobling av enkel sluttkonsonant, som
i KaM “kammer” i ubestemt flertall, utskyting av ubetont vokal i siste
stavelse, Regel “regler” i ubestemt flertall, og utskyting av ubetont
vokal i siste stavelse og forenkling av dobbeltkonsonant, TiTTel “titler”
i ubestemt flertall.
i alle slike tilfelle ble det satt opp særskilte bøyningsmønster for å
dekke disse og tilsvarende ord. Det gjaldt sjølsagt også for lemma med
forandringer i stammen, slik som STRyKe og SKyve, som tradisjonelt
tilhører samme bøyningsmønster. De skiller seg fra hverandre ved at det
legges til en J framfor Ø etter SK: STRyKe – “strauk”/“strøk”, SKyve
18. ‘f” for ‘feminine’ ettersom den eneste formen av den bestemte artikkel ved sida av
nøytrums-et er suffikset -a.
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– “skauv”/“skjøv”. etter iBM-morfologien ble STRyKe og SKyve
bøyd etter to forskjellige mønstre.
når lemma bare kunne tilordnes ett enkelt bøyningsmønster, medførte
det nødvendigvis at det ofte var nødvendig med to eller flere mønstre i
iBM-formatet for å gjøre greie for det en bare trengte ett bøyningsmønster
for i tradisjonell morfologi. Hvorfor måtte det være slik? Det hadde med
datateknologien å gjøre. enda iBM-morfologien var en virkelig morfologi
i den språkvitenskapelige betydningen av ordet, så skulle den tilfredsstille
særskilte datatekniske krav, nærmere bestemt den systemarkitekturen som
morfologien var ment å passe inn i. i et datateknisk perspektiv ville det ha
vært fullt mulig å lage en morfologi etter tradisjonelt språkvitenskapelige
linjer, der regler virker på regler osv.19 Men de tekniske kravene var gitt og
kunne ikke endres. De hadde blitt fastlagt tidligere i utviklingsprosessen
på et reint teknisk grunnlag, og først og fremst for å ta seg av engelsk og
fransk. Sjøl om møtet med norsk førte til at mye i formatet ble forandret,
var det langt ifra alt som kunne endres. like fullt ble iBM-morfologien
en dekkende, uttømmende og riktig morfologi for bokmål. Det var også
den første i sitt slag – ikke bare teknisk sett, men også fordi den ikke var
tenkt historisk, og framfor alt fordi den gav en noe nær fullstendig beskrivelse av de språklige kjensgjerningene. Resultatet kunne en lett gjøre om til
en morfologi av et tradisjonelt, språkvitenskapelig format. Men det å lage
en fullstendig morfologi på grunnlag av spredte og ofte inkonsistente
morfologiske opplysninger fra skriftlige og andre kjelder var langt ifra noen
triviell oppgave.
4.2 Arbeidets gang
Som nevnt, ble den språklige delen av utviklingsarbeidet utført av prosjektlederen, hovedsakelig på grunnlag av egen språkfølelse og erfaringene fra utviklinga av grunnordlista. i første omgang ble det lagd et
utkast som dekket så mange ulike måter å bøye ord på som mulig. Deretter ble morfologien stadig forandret i møtet med ord fra grunnordlista:
ett etter ett ble ord fra grunnordlista klassifisert og morfologien justert
etter behov. og flere bøyningsmønstre og til og med kategorier ble lagt
19. Det ville ikke ha vært mulig å stille opp slike regler automatisk. Jf. spørsmålet om
utskyting av vokal i siste, trykklette stavelse. fra et strengt synkront perspektiv ser
det ikke ut som om det er noe enkelt prinsipp bak: Det heter “ankeret” og “begeret”
som bestemt form entall av henholdsvis anKeR og BegeR – til forskjell fra
“alteret” eller “altret” og “mønsteret” eller “mønstret” av alTeR og MØnSTeR.
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til, inntil hele grunnordlista hadde blitt gjennomgått – og morfologien
hadde nådd en stabil tilstand. lemmaene i leksikonet ble ekspandert ved
hjelp av morfologien for å få fram alle ordformene. Resultatet ble skrevet
ut, og utskriftene korrekturlest. når en fant feil, ble leksikon og/eller
morfologi rettet, og til sist ble det lest korrektur på resultatet igjen.
i denne fasen av arbeidet fikk prosjektlederen hjelp av linda
Salomonsen og andreas Sveen (som korrekturlesere). etter at morfologien hadde blitt stabil, ble vedlikeholdet og den videre språklige utviklinga tatt over av Jørn-otto akø, mens ingrid Bjorvand og Kristin
Hagen også hjalp til med å lese korrektur.
arbeidet med morfologien bestod i å registrere, og på sett og vis
skjedde arbeidet i omvendt rekkefølge sammenliknet med arbeidet med
grunnordlista: enhver ordform i grunnordlista ble knyttet til sitt lemma,
eventuelt til alle lemma det kunne være en form av, og deretter ble alle
lemma knyttet til sine respektive bøyningsmønstre. Slik sett falt denne
delen av arbeidet sammen med forarbeidet til grunnordlista.
Morfologi og leksikon ble kontrollert mot Tanums store rettskrivningsordbok (Tanum 1983), Bokmålsordboka (1986), Norsk språkråd. Årsmelding (1972–). Det innebar at de trykte ordbøkene ble brukt etter
hensikten. Her var det ikke snakk om kopiering: ord ble slått opp for å
kontrollere leksikografenes språkfølelse, når det trengtes. i denne sammenhengen er det viktig å minne om den rollen som Bokmålsordboka,
men særlig Tanum (1983) hadde og har som dokumentasjon av norsk
rettskrivning, slik den er fastlagt av Norsk språkråd. Det var stort sett
ikke råd å finne andre steder der normen for riktig norsk var dokumentert systematisk – sjøl om det ikke var uten en del feil og mange
uklarheter.
Den språkvitenskapelige utfordringen i denne fasen av arbeidet gjaldt
utfylling. først var det nødvendig å kontrollere om de tradisjonelle bøyningsmønstrene passet med de bøyde formene av de leksemene som tradisjonelt skulle bøyes nettopp etter det mønsteret, for eksempel STol
og KonfeRanSe. Dernest måtte en se om andre ord kunne bøyes
etter de samme mønstrene, og eventuelt sette opp nye mønstre. i praksis
betydde det at leksikografen måtte slutte seg til hvordan hvert enkelt ord
burde bli bøyd, det ene etter det andre, og systematisere det i forhold til
de tradisjonelle bøyningsmønstrene. Dette gjorde også sitt til å høyne
bevisstheten om mer perifere former i de forskjellige bøyningsmønstrene, slik jeg alt har vært inne på. Derfor måtte leksikografen prøve å
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tolke den offisielle normen for bokmål i en utstrekning som ikke var
gjort tidligere, og i hvert fall ikke gjengitt på trykk. i løpet av dette
arbeidet kom ei rekke motsetninger i normeringa for dagen og ble ryddet
opp i, samtidig som alle feil ble rettet. i tillegg oppdaget en hvilke deler
av ordforrådet som ikke var normert, og sørget for å gjøre noe med det.
et par typiske tilfelle: Hva var den riktige formen av verbalsubstantiv
som svarte til verb med en “flytende” J: SvelgJe og Svelging f
med J-bortfall i motsetning til BØlgJe og BØlgJing f uten. ett
annet: Skulle presenspartisipp av både langformer og kortformer av det
som historisk og betydningsmessig sett er samme verb, Be/BeDe,
SKa/SKaDe, Kle/KleDe, avKle (men ikke noe *avKleDe)
etc. inneholde en stamme på konsonant eller ikke? Med andre ord het
det “beende” eller “bedende”, “skaende” eller “skadende”, “kleende” eller
“kledende”, “avkleende” eller “avkledende”.
Denne utfyllingsprosessen ble utført i et nært samarbeid med Norsk
språkråd. Svært ofte ble kontorsjefen for bokmål, arnold Thoresen, og
medarbeiderne hans spurt direkte, ofte over telefon. Seinere fikk Norsk
språkråd ei liste over feil og uklarheter i Tanum (1983), som iBMs
leksikografer hadde oppdaget under arbeidets gang. Til grunn lå det helt
klart mer enn bare utvikling. Her var det i stor grad snakk om morfologisk forskning også. Det var det i og for seg når det gjaldt begrensningene av morfologien også. Som ved grunnordlista ble “unormale”
former (jf. s. 6) ikke tatt med.20
videre var det nødvendig for leksikografene å tilpasse resultatet av
den språklige kontroll- og utfyllingsprosessen til det særegne tekniske
formatet. Stort sett bestod denne tilpasningen i at tradisjonelle klasser
ble splittet, slik at iBM-morfologien kom til å inneholde langt flere bøyningsmønstre enn det som er vanlig å regne med i tradisjonell morfologi.
avstanden mellom tradisjonell morfologi og resultatet av den
standardiseringa og utfyllinga som var utført til ytterste konsekvens ved
hjelp av iBMs spesielle morfologiformat, kan på sett og vis måles ved
antallet bøyningsmønstre. i bokmål sier en gjerne at det fins ti kon20. i første omgang var oppdraget å representere språket så nøyaktig som råd. Seinere
kunne dette utnyttes, hvis en for eksempel i et system for skrivestøtte ville merke av
“unormale” former. Det var bare å leite opp forskjellen mellom den nøyaktige,
“normale” og en fullstendig generering av alle tenkelige ordformer. Det siste kunne
også komme til nytte i samband med søk o.l.
21. 4 regelmessige og 6 uregelmessige konjugasjoner. Sjølsagt uten at en regner med alle
unntak, valgfrihet osv.
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jugasjoner21 (Berulfsen 1967: 141ff.22), mens verb kunne klassifiseres etter
243 ulike bøyningsmønstre etter iBM-måten. (Se engh 1996.) Det tekniske formatet var bare en av grunnene til denne forskjellen. vel så viktig
var språklige forhold: i tillegg til den delvis defekte normeringa og alle
unøyaktighetene i tradisjonell morfologi skyldtes denne uforholdsmessig
store forskjellen i stor grad den indre variabiliteten som kjennetegner
norsk. i samband med språk med en enklere rettskrivning og regelmessige bøyninger – og framfor alt, ingen indre variasjon, ville det å lage en
morfologi i digital form ha vært en triviell arbeidsoppgave for en
språkviter. i det minste i teorien ville verken rettelser eller utfylling være
nødvendig.
Det er ellers typisk at et tilsvarende arbeid tilsynelatende ikke var
nødvendig da en trengte morfologier til andre språk som ledd i iBMs
internasjonale offensiv for å utvikle språkressurser.
4.3 Siste utgave av bokmålsmorfologien
Da den siste offisielle utgava av leksikonet og morfologien for bokmål
ble avsluttet i slutten av januar 1989, omfattet den 705 bøyningsmønstre
tilordnet 65 128 leksemer. i en foreløpig versjon av en neste utgave, som
aldri rakk å bli brukt av iBM til noe som helst, hadde tallet på leksemer
økt til 121 577. Det skyldtes at alle “nye” ord23 fra en årgang av Aftenposten
hadde blitt klassifisert og lagt til.24 På grunnlag av dette materialet var
det for øvrig mulig å generere mer enn 1,1 millioner ulike ordformer.
5 Nynorsk
5.1 Først morfologi, så grunnordliste
når ressurser for bokmål ble utviklet først, lå det naturligvis enkel
markedstenkning bak. Det alt vesentlige av den etterspørselen iBM
hadde registrert, var etter bokmål. Da selskapet gikk inn for å utarbeide
tilsvarende ressurser for nynorsk, var det først etter at prosjektlederen
hadde overbevist ledelsen om at funksjoner og program som virket på
22. Den mest omfattende trykte morfologien for bokmål som fantes på 1980-tallet.
23. Med et stort antall navn av ymse slag.
24. Som ett ledd i et oppdrag der iBM skulle levere aftenposten ei liste over riktige ordformer med orddelingspunkter. Dette materialet skulle tjene som grunnlag for en
modul for stavekontroll og orddeling i avisas satssystem fra en tredje part.
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nynorsk ville gi en markedsfordel, ikke minst overfor kunder i det offentlige.
grunnordliste, leksikon og morfologi for nynorsk ble i prinsippet
utviklet på samme måte som for bokmål, og de vanskene en støtte på
under arbeidet, var av samme slag som dem en møtte under arbeidet med
bokmål. Men det var en grunnleggende forskjell i måten arbeidet ble lagt
opp på: Det skjedde i en naturlig rekkefølge: først leksikon og morfologi,
deretter grunnordliste. Dette lot seg gjøre fordi morfologiteknologien
alt var tilgjengelig og ferdig tilpasset, og morfologi og grunnordliste
skulle leveres til den samme fristen.
arbeidet begynte med at bokmålsleksikonet ble “oversatt” til
nynorsk: De stammene som er like i de to målformene, for eksempel
HUS/HUS, ble lagt rett over, og de stammene som svarte til og likner
stammene i bokmålsleksikonet, som iKKe/iKKJe, ble lagt inn i
nynorskleksikonet. Deretter tok en for seg alle mulige andre ord. alle
lemma ble tilordnet hvert sitt bøyningsmønster. Resultatet ble kontrollert, rettet og utfylt på samme vis som for bokmål. Men bare de vanlige valgfrie formene fra læreboknormalen ble lagt inn, og ingen
genitivsformer – med unntak av genitiv av egennavn.25 i tilfelle der et
appellativ også er et egennavn, ble ordet ført opp dobbelt i leksikonet,
både med liten og med stor forbokstav – og i det siste tilfellet med
genitivs-s. ett eksempel: “forsvar” og “forsvaret”, men “forsvaret” og
“forsvarets”. Mangelen på genitivsformer av vanlige substantiv, adjektiv
og en del perfektum partisipp førte til at det totale antallet ordformer
som en kunne generere på grunnlag av nynorskmorfologien, var mye
lavere enn tilfellet var for bokmål. Men siden genitiv under alle omstendigheter er en marginal kategori i nynorsk, førte ikke det til at dekningsgraden ble nevneverdig lavere.
i tillegg til alle ord som skreiv seg fra bokmålsleksikonet, la medarbeiderne rett og slett inn alle andre ord de mente burde med. Hele
denne delen av arbeidet skjedde med støtte i årsrapporter fra Norsk
språkråd, Hellevik (1987) og Nynorskordboka (1986). Dessuten Tanum
(1983) for å sjekke sammensetninger og ei liste med de 10 000 hyppigste
ord i norske aviser, som ble kjøpt fra navfs edb-senter i Bergen.
25. S-genitiv er et følsomt emne på nynorsk, og prosjektlederen rådførte seg derfor med
Kåre Skadberg, daværende kontorsjef for nynorsk i norsk språkråd, og professor
Kjell venås, lederen for nynorskdelen av Språkrådets fagnemnd. Den første hadde
et liberalt syn på S-genitiv, den andre var restriktiv. enden på visa ble å følge venås.
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Slik jeg nevnte da jeg gjorde greie for utviklinga av bokmålsmorfologien, var det et krav at ett lemma bare kunne tilordnes ett bøyningsmønster. Men det var også et krav til morfologien at hvert leksem
bare kunne ha ett lemma. Under arbeidet med bokmålsmorfologien
hadde dette bare vært et marginalt problem. Kløyvd infinitiv ble ikke tatt
med, og ett enkelttilfelle som SveRge/SveRJe ble lagt inn ad hoc
som to ulike verb, der alt bortsett fra lemma var identisk. for nynorsk
holdt det ikke med slike nødløsninger. Det ble nødvendig å ta stilling til
hvordan en skulle håndtere dobbelte lemma, ettersom nynorsk jo har
enten e- eller a-infinitiv. for det datatekniske formatkravet måtte
språkvitenskapen vike: i første utgave av leksikonet var hvert verb ført
opp to ganger – med e-infinitiv og med a-infinitiv, for så vidt på samme
måte som enkelttilfellet SveRge/SveRJe i bokmål. Disse infinitivene
svarte til tilsvarende par i morfologien. Med andre ord ikke noen spesielt
elegant løsning. i den andre og siste utgava av nynorskmorfologien ble i
stedet løsningen å la den første kategorien i bøyningsmønsteret for verb
være for e-infinitiv og for infinitiv på trykksterk vokal. Den andre
kategorien ble for en “sekundær” infinitiv på (ikke trykksterk) a. Men
dette hadde ingen betydning for bruken av morfologien, og i alle vinduer
i de brukerprogrammene der morfologien skulle synes, ville en se begge
lemmaene ved sida av hverandre og med ett felles bøyningsmønster, med
andre ord uten noe hint om at det ene skulle være foretrukket framfor
det andre.
etter at nynorsk leksikon og morfologi var lagd, var det en forholdsvis enkel sak å lage ei nynorsk grunnordliste.
5.2 Første utgave av nynorsk morfologi og grunnordliste
arbeidet tok til 4. januar 1988, og første utgave av både morfologi og
grunnordliste ble sendt til iBM-laboratoriet 25. og 26. januar 1989.26
Morfologien omfattet 804 bøyningsmønstre, og leksikonet inneholdt
83 097 lemma.27 grunnordlista, som bygde på morfologien og leksikonet,
bestod av 249 850 ulike ordformer. når grunnordlista for nynorsk var
en god del mindre enn den for bokmål, skyldtes det som nevnt mangelen
på genitivsformer på -s.

26. Samtidig med filene til den fjerde bokmålsversjonen.
27. Til sammen genererte de 338 547 ordformer, vel å merke med dubletter.
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andre og siste utgave av nynorsk leksikon, morfologi og grunnordliste ble sendt til iBMs utviklingslaboratorium 12. juni 1990.28 Da hadde
leksikonet blitt utvidet til 110 412 lemma, mens tallet på bøyningsmønstre
var redusert til 576. Det siste skyldtes at egne oppføringer med ainfinitiver var sløyfet. Den tilsvarende grunnordlista var på 360 680 ulike
ordformer.
arbeidet med den nynorske morfologien ble utført av eva Halvorsen,
Trond Kirkeby-garstad og Åsta norheim (på utlån fra Norsk språkråd),
mens Heidi a.C. Christophersen, Kristin Hagen, Tor Ulset og Dagfinn
Worren leste korrektur. i arbeidet med den nynorske grunnordlisa deltok
Jørn-otto akø, Marie Sundve Sannan og Tor Ulset som korrekturlesere.
6 Synonymordbøker
Det neste naturlige trinnet i utviklinga av leksikografiske ressurser for
norsk var synonymordbøker. Det fantes flere norske synonymordbøker
på markedet i trykt form, og uformelle forespørsler ga som svar at det
lot seg gjøre å få kjøpe retten til å bruke både gundersen (1984) og
Rommetveit (1986) i denne sammenhengen. likevel ble det aldri alvorlig
vurdert. i stedet avgjorde prosjektlederen at iBM skulle lage sine egne
synonymordbøker. flere forhold spilte inn. en ting var langsiktig lønnsomhet og frihet. enda det ville koste mer i første omgang å lage ei ordbok
fra grunnen av, ville det bli lønnsomt på lang sikt, siden en måtte regne
med å betale en ganske stiv årspris for rettighetene til et forlag. Dessuten
ville en få frihet til å bruke ordboka til hva som helst, og ikke minst til å
gjøre alle endringer som kunne bli nødvendig uten å ta hensyn til andre.
for den viktigste grunnen gjaldt format, kvalitet og innretning. ved å
lage synonymordboka sjøl fikk en ei ordbok som var slik en ville med en
gang, og uten merarbeid. Dette var viktig, for formatet i de eksisterende
trykte synonymordbøkene var forholdsvis forskjellig fra det iBM krevde,
og innholdsmessig ville det også være best. Det var tydelig at de ordbøkene som alt fantes, var lagd for andre behov enn det iBMs utviklingsdivisjon var interessert i. gundersen (1984) hadde forholdsvis korte
definisjoner og sparsomt med opplysninger om kontekst og inneholdt
påfallende mange fremmedord. Slik sett var den best egnet til å hjelpe
28. Samtidig med filene til den femte bokmålsversjonen.

86

iBMS leKSiKogRafiSKe PRoSJeKT foR noRSK 1984–1991

kryssordløsere for å sette det på spissen. Rommetveit (1986) var vinkla
mot å lære bokmålsbrukere å skrive nynorsk. Det var ei “fornorskingsordbok”. Den var dessuten normativ på en spesiell måte: Boka inneholdt
litt for mange vel kreative avløserord av typen “callgirl telefonlerke”.
Den første synonymordboka som ble lagd, var for bokmål. Da den
var ferdig, begynte arbeidet på ei nynorsk synonymordbok. Det var to
grunner til at forløpet ble slik: På den ene sida hadde iBM norge ikke
kapasitet til å drive fullstendig parallell utvikling for begge målformene,
og fra et markedssynspunkt var bokmål stadig viktigst. På den andre sida
var det naturligvis penger å spare på først å ta for seg den ene målforma
og så arbeide videre med manuskriptet og lage en synonymordbok for
den andre målforma. i denne sammenhengen kan det være verdt å nevne
at kompetansen til medarbeiderne også økte undervegs, så ikke bare ble
den nynorske synonymordboka mer omfattende enn den tilsvarende for
bokmål, den ble bedre også.
arbeidet med synonymordboka for bokmål tok til i slutten av august
1986, og første utgave var ferdig på våren året etter. Den andre og siste
utgava, som var ferdig ved årsskiftet 1988/89, inneholdt 17,337 artikler.
Det aller meste av redaksjonsarbeidet ble utført av Marit ingebjørg
landrø (på utlån fra Norsk språkråd) og Marie Sundve Sannan, men også
Jørn-otto akø og prosjektlederen deltok.
Redaksjonen foregikk på tradisjonelt leksikografisk vis, bare med
den forskjellen at dette var første gang ei norsk synonymordbok – og
kanskje en norsk ordbok overhodet – ble redigert og skrevet rett inn på
elektronisk form, uten å gå omvegen om kartotekkort eller papirark.
Bortsett fra enkelte tekniske formaliteter stilte teknologien få krav
til manuskriptet: Hvert leksem skulle bare være representert ved lemmaformen både som oppslagsord og i definisjonen, og alle ord skulle være
dekt av grunnordliste og morfologi. Men det var for eksempel ikke noe
krav om full symmetri mellom ordboksartiklene – i den forstand at ethvert lemma i ordboka også skulle forekomme i definisjonene av de
lemmaene som fantes i definisjonen av det første lemmaet. Dette skyldtes
den bruken som synonymordboka var ment for.
Synonymordboka skulle brukes i et system for skrivestøtte. og den
tekniske forutsetningen var at der skulle den ses, men aldri som “hel
bok”, det vil si sidevis eller til å bla i som om det var ei bok. Den skulle i
stedet vises som én og én ordboksartikkel om gangen. ved å peke på ett
ord i den teksten som en holdt på å arbeide med, skulle en få opp et vindu
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med synonymer i form av en hel ordboksartikkel. andre artikler ville
ikke komme til syne, verken helt eller delvis. i dette vinduet ville det stå
bare lemmaformer, slik jeg alt har vært inne på. Men ved å klikke på det
ordet i definisjonen som en ønsket i stedet for det som stod i teksten en
holdt på med, ble riktig bøyd form av det nye lemmaet satt inn.
Men denne bruken av synonymfunksjonen skulle ha ett klart formål:
Å være til hjelp for en bruker som ville skrive bedre norsk. Dette hadde
sine føringer på hvordan synonymordboka skulle redigeres, naturligvis.
en artikkel skulle vise alternativ til oppslagsordet, men med en viss vinkling i retning av godt språk. Det skulle ikke være noen fremmedordbok.
Sjøl om norsk skulle med i full bredde, var det ikke noe poeng å foreslå
så rare ord som mulig. Det betydde ikke bare at definisjonsdelen av ordboksartiklene skulle omfatte gode alternativ og ikke dårlige, men også at
en god del dårlige alternativ nok skulle ha sine egne artikler, slik at
brukeren nettopp kunne se hvordan språket kunne gjøres bedre. for å
gi ett eksempel: et verb i stil med SUPPoRTeRe kunne godt stå som
oppslagsord, der for eksempel STØTTe var lagt inn som et bra alternativ
i definisjonsdelen av artikkelen. Men SUPPoRTeRe stod ikke som et
mulig alternativ i definisjonen av STØTTe.29
De allmenne redigeringsprinsippene kunne en ellers sammenfatte
slik:
• alle fremmedord skulle ha norske avløserord, men ikke alle fremmedord
trengte å opptre i definisjonen av tilsvarende norske ord.
• arkaiske og svært sjeldne ord skulle ikke stå i definisjonene heller.
• Presumptivt fulle synonymer ble plassert lengst framme i definisjonene,
deretter mer delvise synonymer i assosiativ orden.
• Mest sentrale synonymer for oppslagsordet ble lagt i den første linja i
definisjonen, deretter mer og mer perifere.

Som det går fram av dette, skulle synonymordboka ha et visst normativt
preg. Seinere ville det uansett være forholdsvis enkelt å “optimalisere”
29. Denne vinklingen mot skrivestøtte skulle få en pussig konsekvens seinere, da hele
prosjektet var over. i 1992 prøvde jeg på vegne av iBM norge å selge den nynorske
synonymordboka til Samlaget. Tanken var at manuskriptet kunne gis ut som trykt
ordbok med et minimum av etterrakst. forlaget tok vel imot meg, og fikk en utskrift
av alle artikler på H til gjennomsyn. Men forlaget takket nei til manuskriptet med
den begrunnelsen at det ikke var egnet som støtte til folk som skulle løse kryssord.
Selvfølgelig ikke. Det var ikke det ordboka var ment for.
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NYNORSK IBM_SYN
A1 V 80 Trunc=80 Size=267 Line=91 Col=1 Alt=0
====>
!...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7..
akta:j gjæv, god, høgvørd.
akte:v
ta omsyn til, leggje vekt på, anse, ense, merkje seg,
vere merksam på;
ha stor vørnad for respektere, ære, heidre, vørde, tykkje om,
synast om;
verdsetje, vurdere, mæte, skatte, estimere;
vilje, emne på, rekne med å, tenkje, tenkje på, ha i sinne,
intendere.
<C seg>
vare seg;
etle seg;
vilje;

00089
00090
00091
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
00100
00101

Utsnitt av synonymordbok for nynorsk
Betydningsvarianter er skilt med semikolon og linjeskift. “<C >” viser mulig kontekst
der oppslagsordet har særskilte synonym, som står listet opp med innrykk nedenfor.
2

ordboka ved nettopp å sørge for at alle lemma i definisjonsdelen av ett
lemma skulle forekomme i definisjonene til alle de andre orda der – med
andre ord uten hensyn til godt eller dårlig språk. Dette ville være viktig
i samband med andre anvendelser, for eksempel i søkesystem.
Det fantes ei rekke koder å velge imellom for å angi kontekstopplysninger, hyppighet, stilnivå osv. om formatet er det ellers å si at ordboka
ikke kom til å inneholde noen kryssreferanser, og at variasjon som gikk
gjennom alle former av samme leksem måtte representeres ved at definisjonen måtte føres opp to ganger – en med hver variant konsekvent gjennomført. Sammensetninger med fRaM-, for eksempel, ble også lagt inn
med fReM-. Det fantes med andre ord to artikler, en for fRaMgang
og en for fReMgang. Bortsett fra oppslagsordet, var de identiske.30
På samme måte med Sein- og Sen osv. Det tok plass, men det viktigste
var at også denne ordboka gav ei dekkende framstilling av bokmål.
i det hele tatt var formatet til synonymordboka ikke ideelt for norsk,
og når en så på det i utskrift, kunne det virke lite elegant. Men hele vitsen
var, som nevnt, her som i tilfellet med grunnordliste, leksikon og
morfologi, at synonymordboka skulle tolkes og brukes av visse program,
som gjorde at alt så tilforlatelig ut for en bruker til slutt. Hvordan det så
ut inni programmet, var likegyldig.
Utvalget av oppslagsord var først og fremst basert på iBMs eget
leksikon, som ble utfylt av leksikografene etter skjønn, mens defini30. naturligvis med unntak av nettopp den formen som lå til grunn for dobbeltoppføringa. alle artikler til oppslagsord med -fRaM- inneholdt bare “-fram-” osv.
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sjonene først og fremst var bygd på leksikografenes egen språkfølelse. i
tillegg støttet de seg på Tanum (1983), Bokmålsordboka (1986), Berulfsen
og gundersen (1986), gundersen (1984), Karker (1985), Norsk riksmålsordbok (1983), Rommetveit (1986) og Svenkerud (1981). Redaksjonen av
synonymordboka for nynorsk tok til 1. juli 1990, og var først ferdig året
etter. Redaktører var eva Halvorsen, ola lykkjen, Mildrid Solli, Torbjørn vike, hovedredaktør Tor Ulset, og Dagfinn Worren leste korrektur
på utskrifter av hele boka.
nynorsksynonymordboka omfattet flere enn 25 000 artikler i den
første og eneste utgava, som aldri ble lagt inn i noe brukerprogram for salg.
Samtidig med at arbeidet med synonymordbøkene pågikk, ble ord
som ennå ikke hadde dekning i grunnordlistene, og som ikke var oppført
i leksikon med tilordnet morfologi, lagt inn der. Slik bidro arbeidet med
synonymordboka til å gjøre både grunnordlister, leksikon og morfologier
enda mer omfattende, for ikke å si fullstendige.
7 Annen leksikografi
7.1 Syntaktisk og annen merking av leksem eller ordformer
innenfor ramma av leksikografiprosjektet – og i samband med iBMgruppas neste store prosjekt, en norsk grammatikk og et program for
skrivestøtte i bokmål – ble det utført flere mindre arbeider. (Se engh
2011.) av spesiell interesse i denne sammenhengen var en merking av
bokmålsleksikonet med hensyn til syntaktiske og det en kan kalle allmenne semantiske og stilistiske egenskaper. leksem eller enkelte ordformer ble merket ved hjelp av i alt 180 koder, som alle viste til slike
egenskaper (engh 1994: 111ff.). en egen gruppe av disse kodene gjaldt
for eksempel hvilke felt i setningen som adverb kunne stå i.31 Her er et
utvalg:
BaRePaRT – kan bare opptre som en adverbialfrase når den står som en
verbalpartikkel, “an”
31. Til grunn lå en feltanalyse etter Diderichsens mønster (Diderichsen 1946), som viste
seg å være meget nyttig da en skulle lage iBMs norske grammatikk basert på PlnlP
(Programming language for natural language Processing) – den første omfattende,
“broad coverage”, analytiske grammatikken for norsk bokmål og norsk overhodet
(engh 1994 og 2011).

90

iBMS leKSiKogRafiSKe PRoSJeKT foR noRSK 1984–1991
faDv – kan bare opptre som kjerne i forfeltet, “mon”
fSaDv – kan bare opptre som kjerne i forfeltet eller i sluttfeltet, “dit”
iKKeaDvPS – kan ikke stå som en adverbialfrase aleine, “stokk”
iKKePRMJ – kan ikke stå til en adjektivfrase som premodifikator, “ut”
MaDv – kan bare opptre som kjerne i midtfeltet, “alltids”
SaDv – kan bare opptre som kjerne i sluttfeltet, “lell”

noen andre eksempler på syntaktiske egenskaper, alminnelige semantiske trekk og opplysninger om stilnivå og andre mer spesielle leksikalske
egenskaper:
v0 – nullverdig
v2e – toverdig verb som krever to argumenter
oBJinf – verb som kan ta objektinfinitiv
a0 – verb som kan opptre som forverb i sammensatt passiv
KolleK – kollektivterm
MaSSe – masseterm
Tellelig tellelig
fRanSK – fransk lånord med bevart fransk skrivemåte
fySJoM – “uanstendig” ord

i arbeidet med å merke leksem og ordformer bidro anneke askeland,
Hans-olav enger, Hildegunn Kolle flom, Kristian emil Kristoffersen
og Marie Sundve Sannan.
7.2 Orddelingsalgoritme
grunnordlista inneholdt orddelingspunkt. Men det var nødvendig å lage
en egen algoritme for å dele de orda automatisk som ikke måtte bli dekt
av grunnordlista. i praksis ville det gjerne si tilfeldige og mer eller mindre
ad hoc sammensetninger, men også uvanlige lånord, egennavn osv.
Spesielt -s- som sammensetningsfuge utgjør et stort problem i en slik
sammenheng.
orddelingsalgoritmen ble utformet slik at den skulle virke etter at
systemet hadde lett etter orddelingspunkt i grunnordlista, men da iBMs
utviklingsdivisjon la inn algoritmen i det fremste enkeltprogrammet sitt
for dokumentbehandling på stormaskiner, DCF (Document composition
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facility), som ikke hadde plass for noen grunnordliste, ble algoritmen utbygd, slik at den skulle greie å dele ord riktig aleine. Blant annet måtte
en ta hensyn til ordsammensetning på generelt grunnlag.
Språklig sett virket algoritmen slik at en skulle få så mange
orddelingspunkt som råd – uansett grunnlaget for orddeling (“etymologisk” eller etter prinsippet ‘en konsonant til neste linje’). fra en teknisk
synsvinkel virket algoritmen på grunnlag av omskrivingsregler. vilkår
for den tegnsekvensen (ord eller del av ord) som skulle deles, og omgivelsene på den ene sida og den tegnstrengen som skulle genereres når vilkåra var oppfylt, på den andre. Disse reglene ble skrevet av ivar Utne
(Universitetet i Bergen), som et oppdrag han utførte hos iBM på
Kolbotn fra og med 1. juni 1988. Til å hjelpe seg med korrektur og kontroll hadde han Kristin Hagen og Tor Ulset.
Den første bokmålsutgava ble ferdig 14. oktober 1988. Den spesielle
versjonen av bokmålsalgoritmen som ble lagd for DCF, ble ferdig 14.
januar 1990. Den andre og siste utgava av bokmålsalgoritmen og en
algoritme for nynorsk ble sendt til laboratoriet 19. april 1990.
7.3 Annet
Det ble samlet lister over idiomatiske uttrykk både for bokmål og for
nynorsk (henholdsvis 315 og 211 uttrykk og 3 495 og 2 336 linjer kode).
De ble lagt inn i et eget format. Dette ble gjort for å gjøre det mulig å
kjenne igjen slike uttrykk uten hjelp av en syntaks i system der det
ikke var plass til en. Jørn-otto akø hadde ansvaret for dette delprosjektet.
i tillegg ble det utarbeidet systematiske lister over ord som ofte blir
skrevet feil, men som verken opplysninger om tastbordsgeografi eller
fonetisk likhet kan gi en pekepinn om rett alternativ til. ett eksempel er
“efter” og eTTeR i bokmål. formålet var å gi mer presise lister med alternative riktige ordformer i stavekontrollvinduet og ellers, for eksempel
i søkesammenhenger.
8 Brå slutt på prosjektet
alt i alt arbeidet det 22 språkvitere av ulike avskygninger med leksikografisk
arbeid for iBM norge i tidsrommet 1984–91 i tillegg til prosjektlederen,
men aldri flere enn 6 om gangen. i tillegg kom systemarbeidet. System
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skulle lages, tilpasses og vedlikeholdes – og ikke minst drives på en stormaskin, som var det eneste alternativet da. Det kostet. Til sammen utgjorde dette et så stort og langsiktig prosjekt, at bare et privat,
multinasjonalt firma hadde økonomisk ryggrad til å drive det på den tida,
for ikke å si så lenge det varte.
Det leksikografiske prosjektet ble kostbart for iBM, som attpå til
ikke greide å skaffe seg større inntekter av denne investeringa i løpet av
disse åra. Derimot var det gode utsikter til at selskapet skulle komme til
å tjene mye på lengre sikt i samband med alskens intelligente funksjoner
og programvare: skrivestøtte, automatisk oversettelse, søk osv. Men så
langt kom en aldri. langsiktighet ble ikke viktig lenger da finanskrisa
inntraff på slutten av 1980-tallet. Kostnadene og manglende inntjening
gjorde at behandling av naturlige språk stod lagelig til for hogg da utgiftene måtte kuttes drastisk. iBMs utviklingsavdeling bestemte seg for
å slutte med alt som hadde med naturlige språk å gjøre. likevel fortsatte
virksomheten i den norske forsknings- og utviklingsgruppa for iBM
norges egen regning inntil utgangen av 1991. Da sluttet prosjektlederen
i iBM, og gruppa ble oppløst.
9 Dokumentasjon
Da iBM norges forsknings- og utviklingsgruppe for naturlig språk ble
oppløst, hadde virksomheten alt blitt dokumentert på ymse vis. foreløpige resultater hadde blitt presentert på et møte med språkfolk på
navfs eDB-senter i Bergen i februar 1988, som et første steg for å
gjøre dem kjent for omverdenen. Seinere ble språkvitere og datalingvister
fra Universitetet i oslo budne til forskjellige møter ved iBMs hovedsete
på Kolbotn utenfor oslo for å se hva gruppa hadde lagd. På den tida
hadde de alt blitt lagt inn i flere forskjellige brukerprogram fra iBM.32
Men det viktigste som skjedde så lenge prosjektet varte når det gjaldt
dokumentasjon, var likevel den nordiske leksikografikonferansen i mai
32. verken grunnordliste, leksikon og morfologi eller synonymordbok ble markedsført
for seg. alt tjente som deler av brukerprogram av ymse slag. en følge av det var at
de først ble kjent offentlig etter at det første brukerprogrammet hadde blitt
annonsert. i første rekke dreide det seg om program for tekstbehandling:
DisplayWrite for stormaskiner (System/370), middels store maskiner (S36/aS400)
og for PC-er – i tillegg til det enkle programmet WritingAssistant for PC og det
profesjonelle tekstformateringsprogrammet DCF for stormaskiner.

93

Jan Engh

1991. en av øktene fant sted hos iBM på Kolbotn, der blant annet prosjektlederen ga en orientering om virksomheten til iBMs gruppe for
naturlig språk generelt, og spesielt nevnte en del av de problemene av
leksikografisk art som gruppa hadde støtt på og løst. (Se engh 1992a.) i
en annen økt gjorde ett av medlemmene, Jørn-otto akø, særskilt greie
for ett av de problemene som det hadde kostet prosjektet mye arbeid å
klare opp i: vagheten i bokmålsnormen, særlig slik den var kodifisert i
Tanum (1983) og Bokmålsordboka (1986) (akø 1992).
Rett før jeg slutta som prosjektleder i desember 1991, skreiv jeg en
utførlig rapport om alle sidene ved leksikografiarbeidet ved iBM norge
(engh 1991b),33 og om lag samtidig fortalte jeg om alle språkprosjektene
ved iBM norge på Møte om norsk språk, MONS 1991 (trykt som engh
1992b). Seinere har jeg nevnt de leksikografiske prosjektene i engh
(1993), og arbeidet med morfologien tjente som grunnlag for engh 1996.
Dessuten er det kort beskrevet på ei nettside,34 og mer teknisk forretningsmessige sider er gjort greie for i engh (2009). endelig står det om
prosjektet i engh 2013, der hovedvekta ligger på hvordan en i det hele
tatt kan dokumentere slike prosjekt, samtidig som det står litt om
hvordan prosjektet har blitt omtalt i etterhånd.
10 Post festum
etter at iBM norges forsknings- og utviklingsgruppe for naturlig språk
hadde blitt avviklet, solgte iBMs utviklingsdivisjon den nest siste utgava
av leksikon og morfologi for bokmål og den siste for nynorsk til forskjellige programvareselskaper,35 mens iBM norge solgte den siste utgava av
begge til Universitetet i oslo ved Dokumentasjonsprosjektet for en sym-

33. Denne rapporten og en annen om arbeidet med å utvikle en grammatikk for bokmål
ved iBM norge, engh (1994) har blitt deponert ved nasjonalbiblioteket i oslo.
34. http://folk.uio.no/janengh/IBMnorsk.html, som har vært tilgjengelig siden slutten av
1990-tallet.
35. Inso brukte de norske leksikonene både for stavekontroll og for å forbedre søkeprogram. fra Inso nådde leksikonenen og morfologiene Microsoft, og via Inxight fant
de seinere vegen til forskjellige funksjoner i programvare fra Oracle, Microsoft, Yahoo
og flere andre selskaper. Dessuten hadde Xerox Research Centre Europe i grenoble
en forskningstilgang til dette materialet (ifølge e-post fra ian Hersey 8. april 2013 –
opprinnelig iBM-ansatt, seinere også ansatt hos Inso, Inxight osv.).
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bolsk sum.36 av uvisse årsaker viste den akademiske verden aldri noen
interesse for filene med syntaktiske og andre informasjoner om ord, som
var samlet i løpet av prosjektperioden. Det samme gjaldt opplysningene
om sammensetningsegenskaper og orddeling.37 av iBMs to synonymordbøker ble den nynorske aldri brukt av iBM. verken synonymordboka
for bokmål eller den for nynorsk ble publisert på annen måte. Den akademiske verden var ikke interessert i dem heller, merkelig nok.
i 1996 gjennomgikk Kristin Hagen38 iBM-leksikona og -morfologiene
for Taggerprosjektet ved Universitetet i oslo med tre mål for øye: for det
første å legge inn de siste endringene i norsk rettskrivning, rette noen få
feil og gjøre et par mindre tekniske endringer, for det andre å tilpasse
ordklasser i tråd med opplegget i Norsk referansegrammatikk (faarlund
et al. 1997), og for det tredje for å foreta forandringer som gjaldt
omfanget: å fjerne genitivsformene og å ekspandere begge morfologiene
slik at alle tenkelige former av alle lemma kom med, både morfologiske
– og ortografiske varianter i tillegg til ikke-standard former.39 Resultatet
ble lenket til Bokmålsordboka og Nynorskordboka og utfylt med lemma
fra disse to ordbøkene. Dette ble første utgave av det som seinere ble kalt
for Norsk ordbank.40 Norsk ordbank er en tjeneste fra Universitetet i Oslo,

36. flere opplysninger om de språklige sidene ved iBMs leksikon og morfologier for
både bokmål og nynorsk fins på http://folk.uio.no/janengh/IBMmorf.html. [14. februar 2014]
37. en kuriositet: etter presentasjonen på MONS (jf. engh 1992b), fortalte neste taler
om et prosjekt som skulle starte ved nTnU, NorKompLeks. (Det ble seinere avviklet
som et treårsprosjekt i åra 1996-1998.) i tillegg til å lage et maskinleselig leksikon og
morfologi, var målet å klassifisere norske ord med hensyn til valens osv. Med andre
ord akkurat det iBM norges forsknings- og utviklingsgruppe for naturlig språk alt
hadde gjort (bare med unntak av uttaleopplysninger) jf. http://www.
forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1193731511032&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&p=1181730334233 [14. februar 2014]
38. Tidligere midlertidig iBM-ansatt.
38. for eksempel “mjølkene” av MJØlK og “fantastiskere” av fanTaSTiSK, klammeformer og ord av typen “efter” og “gutta”, som det var gjort greie for på annen måte
og utenfor leksikon og morfologi i opplegget hos iBM. i tillegg ble det lagt til vanlige
feilstavinger og forkortelser (Kristin Hagen i melding av 24. juni 2013).
39. Se http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/forsking/norsk-ordbank/ [14. februar 2014].
40. Se “Språkbanken – a language technology resource collection for norwegian”, lagt
ut på http://www.nb.no/English/Collection-and-Services/Spraakbanken [14. februar
2014].
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og har nettopp blitt lagt inn som en del av Norsk språkbank41 under
Språkrådet.42 Slik utgjør iBM norges leksikon og morfologier en viktig
del av grunnlaget for den elektroniske infrastrukturen for norsk språk i
dag.43
11 Oppsummering
Utgangspunktet for leksikografi hos iBM var gitt av informatikere: å
sette opp så store lister som mulig over riktige ordformer på systemets
premisser. Men det ble tidlig klart at en lingvistisk organisering av
dataene måtte til, ikke bare for å holde styr på dataene som skulle legges
inn, men også når det gjaldt måten å legge dem inn på. etter ordlister av
teknisk art ble det lagd leksikon og morfologi, seinere utvidet med opplysninger om syntaktiske og semantiske egenskaper ved lemma og
enkelte ordformer og synonymordbøker. Hvert nytt delprosjekt bygde
på det forrige, og kunne bare realiseres så raskt som det trass i alt skjedde,
fordi en hadde fordel av det som alt var lagd. for alt ble lagd nærmest fra
grunnen av. Det fantes ikke noe en kunne bruke slik det var, og på grunn
av måten norsk er normert på, og manglende normering i enkelttilfelle
fikk arbeidet et stort omfang.
Det leksikografiske materialet som ble resultatet av disse prosjektene,
var i første rekke ment som grunnlag for funksjoner og program for
tekstbehandling på ulike plattformer og ble markedsført som det. Seinere
kom dette materialet til å danne grunnlaget for utviklinga av en
grammatikk som i første omgang var tenkt for et system for skrivestøtte
41. en institusjon som nettopp har som formål å tilfredsstille de behova for digitale
språkressurser som ikke fantes i 1984. Språkrådet har ellers gjort bruk av materialet
direkte, jf. Nynorskordlista (1996), der det heter i forordet “IBM-morfologien, ei elektronisk ordliste med bøyingsformer frå iBM norge, er òg brukt som eit grunnlag i
arbeidet.”
42. i tillegg til bruken av den i (data)lingvistisk forskning, både direkte og indirekte. via
oslo-Bergen-taggeren har den for eksempel blitt brukt i kommersiell sammenheng
av Abilia, iFinger Ltd., Innovit AS, Lingit AS, Microværkstedet/Mikroverkstedet, Oribi
AB, Ovitas AS, Nynodata AS, Rescudo, og Sticos AS i følge Norsk språkbank [5. april
2013]. Dessuten har den blitt brukt av Wordfeud.
43. Det er grunn til å understreke at iBM norges forsknings- og utviklingsgruppe for
naturlig språk aldri kopierte andres arbeider, eller på annen måte foretok seg ting på
bekostning av andres rettigheter. ingen språkdata i elektronisk form ble brukt, og
alle trykte ordbøker og andre kjelder ble brukt etter hensikten: til oppslag av enkeltord og -uttrykk.
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og stilkritikk, men som seinere også ble brukt for å drive et system for
automatisk oversettelse fra bokmål til nynorsk (engh 1992c). i disse
tilfellene dreide det seg om system som aldri nådde fram til å bli markedsført som ferdige produkter, men som virket som de skulle likevel. Det
var planer om flere andre anvendelser også, men dem ble det aldri noe
av.
Under arbeidet gjorde iBM norges forsknings- og utviklingsgruppe
for naturlig språk mye for første gang i norge og med norsk språk:
– redigering av synonymordbøker direkte i elektronisk format
– redigering av synonymordbøker spesielt som hjelp for å skrive bedre norsk
– systematisk registrering av ords syntaktiske og andre egenskaper
– systematiske listeføring av ord som ofte blir skrevet feil
– systematiske registrering av idiomatiske uttrykk og kollokasjoner

Men først og fremst utarbeidelsen av:
– omfattende leksikon og morfologi på strengt synkront grunnlag – omfattende i betydningen “alle”, det vil si alle ord en kunne komme på
– den første morfologien for norsk som var tenkt og lagd helt uten historiske hensyn for både bokmål og nynorsk

Utviklinga av alt det leksikografiske materialet hadde et klart vitenskapelig preg og grunnlag. Slik jeg skreiv innledningsvis, er det ikke bare
å konvertere for eksempel trykte morfologiske opplysninger til en
morfologi i digital form. Digitalisert morfologi av det slaget jeg har
skrevet om her, skal virke, ikke bare være en kopi av noe på trykk som
en kan se på eller lese om. når disse trykte kjeldene som finnes, attpå til
er ufullstendige, inkonsistente og inneholder uklarheter og feil, slik
tilfellet var med de trykte utgavene av både Bokmålsordboka (1986),
Nynorskordboka (1986) og til og med Tanum (1983), ble det i praksis
nødvendig å gjøre alt arbeidet fra grunnen av. De trykte ordbøkene ble
brukt til oppslag,44 samtidig som en måtte gjøre utstrakt bruk av annet
materiale (særlig årsmeldinger fra Norsk språkråd og direkte spørsmål til
Norsk språkråds medarbeidere), men først og fremst var leksikon og
morfologi resultatet av språkvitenskapelig arbeid. Det var kanskje ikke
snakk om særlig avansert språkvitenskap, men det er nødvendig med de-
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skriptiv morfologisk forskning for å lage en digital morfologi som duger,
og dette gjelder naturligvis uansett hvem som gjør det og hvor, så lenge
resultatet blir språkvitenskapelig forsvarlig.
Dette var i høy grad tilfellet med iBM norges leksikon og morfologi
for bokmål og nynorsk. at virksomheten var preget av hemmelighold
(som produktutvikling), og at resultatet var å anse som enhver annen industrihemmelighet de første åra, endrer ikke noe ved dette. Kvaliteten
viste seg først ved at både leksikon og morfologi virket som de skulle i
iBMs brukerprogram og ellers. og etter at både leksikon og morfologi
for de to målformene ble overlatt til forskersamfunnet tidlig på 1990tallet, kan alle forvisse seg om kvaliteten sjøl, uten hensyn til brukerprogram. Det endelige beviset på at leksikon og morfologier holdt mål,
er at de utgjør en del av grunnstammen for den digitale infrastrukturen
for norsk språk i dag.
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Abstract in English
The earliest attempt to create an extensive lexicon and a complete morphology for norwegian was carried out by iBM in the 1980s, at first for
Bokmål, then for nynorsk. Besides, comprehensive synonyms dictionaries were compiled for both written standards in addition to a number
of other lexicographic resources. among other things, words were indexed for syntactical properties. This was more than a full-scale development task, as it implied linguistic research to a considerable degree, in
addition to the necessary interpretation and subsequent completion of
the partly inaccurate and defective standardisation of the two written
standards. initially, the project was a business venture. However, this
phase ended because of the financial crisis towards the end of the decade.
The synonyms dictionaries and the remaining resources were never put
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to use outside of the corporation. However, iBM’s lexicon and morphology for both Bokmål and nynorsk were made accessible for the general
public. Today, it constitutes the backbone of the digital infrastructure of
the norwegian language. Thus, iBM’s lexicographical project is a part
of recent norwegian linguistics that should not be neglected.
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