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Forord
NORDISK, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, tog i 1986 initiativet til møderne om udforskningen af dansk
sprog. Der har været afholdt møder hvert andet år siden da.
På det 14. møde, der fandt sted i oktober 2014, deltog 55 forskere fra
ind- og udland med 36 foredrag.
Denne rapports artikler er godkendt af fagfællebedømmere. Vi
vil gerne takke både fagfællebedømmere og bidragydere for de mange
gode artikler. Der bringes desuden et antal resuméer af bidragydere
der fx har fået publiceret deres artikel andetsteds.
Vores motto ”Ingen lingvistik uden humor” blev også holdt i ære ved
14. møde.
Århus, august 2015
Inger Schoonderbeek Hansen – Tina Thode Hougaard
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Resumé

Ordbog over Danske Interjektioner (ODI) i krydsfeltet mellem empiri og normering
Carsten Hansen
Københavns Universitet
Ordbog over Dansk Talesprog (ODT) er baseret på et korpus bestående af 1600 samtaletimer med sociolingvistiske interviews (primært) og gruppesamtaler der i udskrevet form tæller næsten 7 mio.
tokens, det såkaldte LANCHARTKORPUS. I ODT arbejder vi med
en delordbog: Ordbog over Danske Interjektioner. I mit oplæg vil
jeg således redegøre for lemmaselektion og artikelskrivning inden
for kategorien interjektioner og de dermed forbundne metodiske udfordringer som redaktørerne skal håndtere. Fokuspunktet vil være
krydsfeltet mellem konventionaliserede og ikke-konventionaliserede
udtryk. Jeg vil eksemplificere de principielle udfordringer med interjektionslemmaerne ’ntødh’, ’øj’ og ’ødh’ fra ODT’s interjektions
ordbog. Oplægget vil inddrage ODT’s ansigtsløftede hjemmeside der
netferniseres på sproget.dk den 7. oktober: <www.odt.hum.ku.dk>.

147

