Ellert Þór Jóhannsson
Nýr vefur fornmálsorðabókarinnar ONP
1 Inngangur
Fornmálsorðabókin í Kaupmannahöfn sem ber hið opinbera heiti
Ordbog over det norrøne prosasprog eða A Dictionary of Old Norse Prose
(ONP) hefur nýlega tekið í notkun nýjan vef. Þar má fá aðgang að
öllum gögnum orðabókarinnar sem jafnframt eru tengd við ýmis
önnur rafræn gagnasöfn sem nýtast vel þeim sem hafa áhuga á nor
rænu máli og menningu á miðöldum. Vefurinn býður upp á ýmsar
leiðir til að njóta ávaxta áratugalangs orðabókarstarfs og eru þar fjöl
margar nýjungar sem vert er að gefa gaum. Í því sem á eftir fer verður
útlistað það helsta sem hinn nýi vefur hefur upp á að bjóða en fyrst
verður gerð stutt grein fyrir sögu, aðferðum og þróun þessarar merki
legu orðabókar.

2 Sögulegt yfirlit
ONP er orðabókarverkefni sem á sér langa sögu og hefur gengið í
gegnum ýmsar breytingar í tímans rás. Hafist var handa við verkið
þegar árið 1939 en fyrstu árin fólst orðabókarvinnan að mestu í því
að safna dæmum á seðla sem síðan voru flokkaðir og raðað eftir
kúnstarinnar reglum. Orðabókin var í upphafi hugsuð sem viðbót við
þær orðabækur sem komið höfðu út á 19. öld. Þar ber sérstaklega að
nefna orðabók Fritzners (1886–1896) Ordbog over det gamle norske sprog,
sem er mjög mikil að umfangi og er enn talsvert notuð. Strax árið 1939
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var þó í henni talsvert af úreltum upplýsingum auk þess sem margar
fleiri útgáfur fræðilegra texta höfðu litið dagsins ljós frá því að þessi
orðabók hafði komið út. Því varð fljótlega ljóst að það myndi ekki duga
að nýja orðabókin í Kaupmannahöfn yrði einungis viðbót við Fritzner
heldur væri réttlætanlegt að koma á fót nýju orðabókarverkefni til að
lýsa orðaforðanum í miðaldamálinu á Íslandi og í Noregi.
Þegar drög voru lögð að ritstjórnarstefnu þessarar nýju orðabókar
var ákveðið að hún myndi vera frábrugðin fyrirrennurum sínum í
nokkrum grundvallaratriðum. Hún myndi að mestu snúast um orða
forða lausamálstexta, þar sem bundnu máli höfðu nýlega verið gerð
skil í endurútgáfu Finns Jónssonar (1931) á Lexicon Poeticum. Einnig
var gerð meiri krafa um tryggð við frumtextann og hér var helst litið
til The Middle English Dictionary (MED) sem fyrirmyndar. Ritstjórn
arstefnan gerði ráð fyrir því að dæmin um orðnotkun myndu fylgja
stafsetningu fræðilegrar útgáfu og þar með handrits eins náið og kost
ur væri á. Ef ekki voru til fræðilegar útgáfur af textum vísaði orða
bókin beint til handrits með safnmarki, blaði og línutali. Þróað var
nákvæmt tilvísunarkerfi þar sem skammstöfun heimildar sem ekki
var frumtexti fól einnig í sér tilvísun til þess handrits sem bjó að baki
textaútgáfunni.
Lengst af fólst vinnan við orðabókina einkum í því að safna dæm
um úr miðaldatextum. Verkinu miðaði frekar hægt fyrstu árin, eink
um vegna þess að endurskoðun á ritstjórnarreglum leiddi til að fleiri
dæmum var safnað úr sömu heimildum og oft þurfti að skrifa dæmin
upp á nýjan leik. Eftir nokkra áratugi af dæmasöfnun voru lögð
drög að prentútgáfu orðabókarinnar sem kynnt voru á 25 ára afmæli
hennar árið 1964. Þá var stefnt að því að orðabókin myndi verða gefin
út í allnokkrum bindum á næstu áratugum (sjá Widding 1964).
Það liðu þó 25 ár til viðbótar áður en hafist var handa við eigin
lega útgáfu orðabókarinnar á prenti. Árið 1989 leit loks dagsins ljós
svokallað registrabindi (ONP prent 1989) þar sem finna má yfirlit
orðabókarinnar yfir öll miðaldaverk í lausu máli og upplýsingar
um þau handrit sem geyma norræna miðaldatexta. Þetta bindi orða
bókarinnar er í raun sjálfstætt uppflettirit þótt það geri jafnframt grein
fyrir því tilvísanakerfi sem notað er í sjálfum orðabókarbindunum.
Alls voru gefin út þrjú bindi af orðskýringum á árunum 1994 til
2004 (ONP prent). Eftir að þriðja bindið var komið út var ákveðið
að gera róttækar breytingar á útgáfu orðabókarinnar. Í stað þess að
gefa út orðabókarbindi í stafrófsröð á um það bil fimm ára fresti var
ákveðið að stefna að rafrænni útgáfu á efni orðabókarinnar og gera
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það aðgengilegt á netinu. ONP á netinu leit svo dagsins ljós árið 2010
eftir talsverða undirbúningsvinnu (sjá nánar Ellert Þór Jóhannsson
2019). Þessi fyrsta útgáfa innihélt allt það efni sem hafði komið út
á prenti auk þess sem birtur var lemmalisti orðabókarinnar, þ.e. öll
uppflettiorð hennar ásamt þeim dæmum sem tilheyrðu hverju orði.
Dæmin voru ekki slegin inn, heldur sýnd sem skannaðar myndir af
handskrifuðum orðabókarseðlum.
Eftir að ONP var breytt í vefútgáfu hefur vinnan haldið áfram.
Ritstjórar skrifa hefðbundnar orðskýringar, greina merkingu orðanna
og raða dæmunum upp eftir merkingum og notkun. Nýr miðill
hefur þó kallað eftir breyttum vinnureglum og var strax ákveðið að
ritstjórnarvinnan færi framvegis frekar eftir orðflokkum en stafrófsröð
uppflettiorðanna.
Þetta kerfi hefur verið við lýði í rúmlega áratug og á þeim tíma
hefur mikið vatn runnið til sjávar. Orðabókarvinnunni hefur miðað
vel áfram þótt enn sé talsvert verk fyrir höndum, einkum er varðar
samsett orð og við samræmingu á flettum sem hafa verið meðhöndl
aðar á ólíkum tímabilum. Flestir stærri orðflokkar hafa þó verið
greindir í heild eða að stórum hluta, s.s. ósamsett nafnorð, lýsing
arorð og fornöfn ásamt tilheyrandi dæmum. Upplýsingar um öll
þessi orð er að finna í uppflettigreinum þar sem gerð er grein fyrir
merkingu og einkennum á formi og notkun. Sagnorð hafa verið flokk
uð eftir formgerðareinkennum en nú stendur yfir vinna við að gera
einnig grein fyrir merkingu þeirra. ONP eykst því stöðugt að um
fangi eftir því sem starfinu miðar áfram og á hverju ári bætast við
þúsundir fullunninna orðskýringa. Alls eru um 65.000 uppflettiorð í
gagnagrunni ONP og þeim tilheyra yfir 800.000 notkunardæmi.

3 ONP á netinu
Eins og áður er greint frá hefur ONP verið aðgengileg á netinu síðan
árið 2010. Fyrsta netútgáfan var fremur frumstæð en bauð þó upp á
að takmarka leit við ákveðna orðflokka eða bókstafastrengi. Árið 2019
var nýjum og endurbættum vef orðabókarinnar hleypt af stokkunum
og voru þar kynntar til sögunnar ýmsar viðbætur og nýjungar. Í því
sem á eftir fer verður gerð grein fyrir helstu þáttum þessa nýja orða
bókarvefjar, en hann má finna á veffanginu onp.ku.dk.
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3.1 Tæknilegar upplýsingar
Á vef ONP má finna nokkur forrit sem gera notendum kleift að
vinna með gögn orðabókarinnar. Mikilvægustu forritin eru samþætt
vefútgáfu- og ritstjórnarforrit og hraðvirkt notendaviðmót. Bæði þessi
forrit nota Oracle RDBMS (tengslagagnagrunnsstjórnunarkerfi) fyrir
bakvinnslu orðabókarinnar og auk þess er viðmót sem notar PHP og
hefur samskipti við gagnagrunninn til að búa til HTML og/eða JSON
frálag. Forritin nýta sér spurnarmálið SQL við að afla upplýsinga úr
mörgum töflum í gagnagrunninum með flóknum gagnafyrirspurnum,
sem gera mögulegt að tengja á ýmsan hátt á milli ólíkra merkinga, og
nota Bootstrap sem HTML-ramma með notendasamskiptum kóðað
í JavaScript. Nánari lýsingu á vefsíðunni og tæknilegum hliðum
hennar er að finna í Tarrin Wills og Ellert Þór Jóhannsson 2019. Þessi
forrit gera notendum kleift að nýta sér orðabókargögnin á fjölmarga
vegu auk þess að veita aðgang að öðrum rafrænum gögnum og
vefsvæðum.
Á forsíðu vefjarins er hægt að smella beint á hin margvíslegu forrit
auk þess sem boðið er upp á ýmsa leitarmöguleika, sjá Mynd 1.

Mynd 1: Forsíða ONP á netinu. Síðan inniheldur upplýsingar um orðabókina, vef
forrit og leitarmöguleika.

Á síðunni er hægt að gera hefðbundna leit eftir uppflettiorði eða
leita á annan hátt í gagnasöfnum orðabókarinnar. Til dæmis er hægt
að takmarka leitina við ákveðin svið, t.d. orðskýringar, handrit eða
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verk, en auk þess er hægt að sérsníða leitina enn frekar með ítarleit.
Eins er hægt að smella áfram á sértæk forrit sem nýta gagnagrunn
orðabókarinnar.

3.2 Flettur og framsetning
Á Mynd 2 getur að líta dæmigerða flettu. Þetta er nafnorðið kast sem
hefur svipaða merkingu og í nútímamáli, þ.e. ‘það að kasta’. Þessi
fletta er vel til þess fallin að sýna hvernig orðabókin virkar og hvaða
möguleika vefurinn býður upp á til að fræðast um orðið og heimild
irnar um það.

Mynd 2: Skjáskot sem sýnir (að hluta) flettuna kast eins og hún birtist á vefnum.

Hér sést glögglega hvernig flettan er uppbyggð. Efst er að finna
upplýsingar um uppflettiorðið, orðflokk og beygingarleg einkenni í
hornklofum. Fyrir neðan eru merkingarnar númeraðar í hefðbundn
um stíl. Skilgreiningar eru bæði á ensku og dönsku. Hægt er að velja
um mismunandi framsetningu á upplýsingunum, t.d. er hægt að
fá skilgreiningar eingöngu án dæma og þannig með skjótum hætti
fá yfirlit yfir merkinguna. Einnig er hægt að sjá dæmin eingöngu,
án allrar merkingarflokkunar, bæði í tímaröð og eftir heimildum.
Ofarlega má finna litskrúðugan renning sem sýnir hversu langt
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orðið er komið í meðförum orðabókarinnar, hvort bætt hafi verið við
dæmum úr eldri verkum (það sem kallað er „supplering“) eða að
merkingar hafi verið skilgreindar bæði á öðru eða báðum markmálum
orðabókarinnar. Flipi sem merktur er „Comp, Gloss, Litt &c“ sýnir
svo frekari upplýsingar um orðið, bæði um einstakar orðmyndir
þess og hvernig ritun þess er háttað og einnig hvort orðið finnist
sem seinni liður samsettra orða. Undir sama flipa er einnig að finna
upplýsingar um stöðu orðsins í eldri orðabókarverkum og tilvísanir
í ýmiss konar ítarefni. Loks má þar finna tölur um dreifingu orðsins
milli mismunandi bókmenntategunda og tímabila.
Neðarlega á síðunni er svo að finna tengla sem vísa til annarra
rafrænna gagnasafna, eins og eldri orðabóka sem hefur verið komið
yfir á stafrænt snið. Þar fara fremstar stóru orðabækurnar frá 19.
öld, norræna orðabók Fritzners (1886–1896) og orðabók Cleasbys og
Guðbrands Vigfússonar (1874), en einnig ýmis önnur orðasöfn og
rafrænar heimildir sem kunna að gagnast notendum ONP (sjá Mynd
3).

Mynd 3. Skjáskot sem sýnir hvernig ONP birtir gögn úr tveimur eldri orðabókum.
Fjölmörg hjálpartæki gera upplýsingarnar aðgengilegri, t.d. er hægt að nota Google
Translate til að þýða norsk/danskar orðskýringar Fritzners auk þess sem smella má á
heimildartilvísanir og fá skannaða síðu úr eldri útgáfum.

Á síðunni er einnig að finna tengingar við önnur rafræn gagnasöfn
eins og Safn norrænna miðaldatexta (MENOTA) þar sem finna má tals
verðan fjölda texta sem hafa verið útgefnir með nútímalegum raf
rænum aðferðum og orðmyndirnar eru skilmerkilega merktar, auk
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handbókar um hvernig standa beri að slíkum útgáfum (sjá Haugen
2019). ONP hefur beina tengingu við þessa rafrænu texta og notendur
orðabókarinnar geta þar með fengið aukið efni og fleiri dæmi um
uppflettiorðin og auk þess beygingardæmi úr þeim textum þar sem
beygingarmyndir hafa verið merktar. Þessir tengimöguleikar bjóða
einnig upp á að útgefendur rafrænna texta tengi útgáfur sínar við orð
skýringar í ONP (sbr. Tarrin Wills, Ellert Þór Jóhannsson og Simonetta
Battista 2018 og 2021). Af öðrum rafrænum gagnasöfnum sem standa
notendum ONP til boða er helst að nefna dróttkvæðasafnið (Scaldic)
þar sem finna má dæmi um fjölmörg orð úr bundnu máli, þótt bundið
mál sé ekki beinlínis hluti af ONP í núverandi mynd.
Ef notandi hefur sérstakan áhuga á að kynna sér nánar eitthvert
ákveðið dæmi býður vefur ONP upp á fjölmarga möguleika til
þess. Bæði er hægt að sjá dæmið í stærra samhengi á skannaðri síðu
úr heimildinni sem vísað er til og einnig oft sjálfan seðilinn sem
skrifaður var þegar heimildin var orðtekin. Stundum eru á seðlunum
upplýsingar sem hafa ekki verið færðar inn í gagnagrunninn. Í
mörgum tilvikum er hægt að kafa enn dýpra í textann og fá aðgang að
myndum af sjálfu handritinu þar sem orðmyndin hefur verið færð í
letur. Sumar handritamyndirnar eru hágæðalitmyndir af handrit.is en
einnig er oft hægt að kalla fram svarthvítar ljósmyndir sem geymdar
eru á annarri vefsíðu sem hýst er við Kaupmannahafnarháskóla, NorS
digitale samlinger (NDS). Notandinn getur auðveldlega smellt á milli
orðabókarflettunnar, dæmisins, útgáfunnar og handritamyndar, sé
hún til staðar (sjá nánar á Mynd 4).
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Mynd 4. Upplýsingar um eitt tiltekið notkunardæmi úr Jónsbók. Þarna má sjá bók
fræðilegar upplýsingar, sjálft dæmið í stafrænu formi, seðilinn, síðuna úr útgáfunni
og auk þess tengingar við handritamyndir úr tveimur myndabönkum (handrit.is og
NDS).

3.3 Lestrarhamur
Ein af helstu nýjungum sem finna má í nýjustu útgáfu af vef ONP er
lestrarhamur sem kallaður er „ONP Reader“. Lestrarhamurinn gerir
notendum kleift að nýta sér orðabókargögnin á nýjan og snjallan
hátt sem hjálpartæki við lestur á fræðilegum textaútgáfum. Lestrar
hamurinn birtir við hverja skannaða blaðsíðu öll þau orð sem orðtekin
hafa verið af sömu blaðsíðu. Þar sem mörg verkanna í ONP eru mjög
gaumgæfilega orðtekin geta notendur orðabókarinnar í mörgum
tilfellum fengið nokkuð ítarlega glósaðar textaútgáfur þar sem orð
skýringar birtast yfir flest torskilin og óvenjuleg orð úr tilteknum texta
(sbr. Tarrin Wills og Ellert Þór Jóhannsson 2019). Þetta er gagnlegt
hjálpartæki fyrir þá sem eru óvanir stafréttum útgáfum og auðveldar
nemendum og öðrum að nálgast textana á aðgengilegan hátt. Því ættu
fleiri en áður að geta nýtt sér orðfræðilegu upplýsingarnar úr ONP
við lestur frumheimilda. Á Mynd 5 sést hvernig upplýsingarnar blasa
við notendum. Á undan sjálfu uppflettiorðinu birtist línunúmerið og
á eftir því grunnupplýsingar um orðið. Einfalt er að smella á hvert
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og eitt uppflettiorð á glósulistanum og komast aftur í hefðbundnara
orðabókarumhverfi þar sem hægt er að sjá fleiri dæmi um sama orð.

Mynd 5. Skjáskot úr lestrarham ONP á norskum lagatexta. Orðfræðilegu upplýsing
arnar birtast í hægri dálki. Hér hefur lítill hluti verið stækkaður upp til að sýna þetta
enn skýrar og vísar til orðanna í 12. línu.

Á vef orðabókarinnar má einnig nálgast fjölmargar aðrar upplýsingar
um orðaforða fornmálsins. Þar er að finna uppfærðar upplýsingar sem
birtust í registrabindinu á sínum tíma auk ýmissa annarra upplýsinga
um heimildir og ítarefni. Undir flipanum „info“ má finna ýmiss
konar fróðleik um afmarkaða hluta orðaforðans, t.d. orð í færeyskum
heimildum, málshætti, erlenda texta sem hafa verið þýddir á norrænu
og ýmsar aðrar upplýsingar sem nýst geta notendum sem ekki verðar
taldar upp hér, en sjón er sögu ríkari.

3.4 Orðla – Wordle
Nýjasta viðbótin við vef ONP sýnir glögglega hvernig hægt er að nýta
upplýsingarnar úr orðabókinni til fróðleiks og skemmtunar. Hér er um

tunga24.indb 117

02.06.2022 10:45:01

118

Orð og tunga

að ræða útgáfu á hinum vinsæla orðaleik Wordle sem nefndur hefur
verið Orðla á íslensku. Þessi leikur hefur farið sigurför um heiminn
undanfarna mánuði og er upprunaleg gerð hans eftir Josh Wardle
gefin út af New York Times. Fornmálsútgáfan er verk Tarrins Wills,
sem er einn af ritstjórum ONP en jafnframt forritari og aðalhönnuður
vefjar orðabókarinnar (sjá Mynd 6).

Mynd 6. Orðaleikurinn Orðla sem byggist á flettulista orðabókarinnar ONP.

Þessi orðaleikur hefur aukið sýnileika orðabókarinnar og laðað að sér
fjölmarga nýja notendur sem og kveikt áhuga þeirra til að nýta sér
fjölbreytilegar upplýsingar um orðaforða miðaldamálsins.

4 Lokaorð
Hinn nýi vefur ONP sýnir glögglega hvernig hægt er að nýta orð
fræðilegar upplýsingar á margvíslegan hátt í tengslum við ýmiss
kon
ar rafræn gagnasöfn og gagnavinnslu. Segja má að vefurinn
sýni vel þá möguleika sem nútímatækni hefur upp á bjóða þegar
kem
ur að því að miðla upplýsingum um orðaforða íslensks og
norsks máls á miðöldum. Með því að safna saman svo miklu efni
um orðaforða fornmálsins á einn stað er vefurinn annað og meira
en stafræn útgáfa á fornmálsorðabók. Vefur ONP er nútímalegur
stafrænn orðfræðivettvangur fyrir alla þá sem áhuga hafa á fornu
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máli og menningu, og vilja jafnframt kynna sér frumheimildir og
nálgast fjölbreytilegt ítarefni um texta og handrit. Vefurinn gerir
fræðimönnum kleift að stunda margs konar rannsóknarvinnu um
efni þar sem textaheimildir koma við sögu, og áhugafólk um norræna
tungu á miðöldum ætti að geta fundið þar ýmis nytsamleg tól til að
kafa dýpra í orðaforðann, bæði sér til gagns og gamans.
Orðabókarvefurinn sem hér hefur verið gerð tilraun til að lýsa
sýnir glögglega að ONP er í fararbroddi þegar kemur að því að nýta
tölvutækni við að miðla sögulegu orðabókarefni. Það er erfitt að lýsa
gagnvirkum vefsíðum með orðum á blaði og ýmislegt fleira má finna
á vefnum sem ekki hefur verið fjallað um hér. Lesendur eru hvattir
til að kynna sér þennan fróðlega vef og prófa sjálfir hinar fjölmörgu
leiðir sem í boði eru til að nota öll þau gögn sem ONP hefur safnað og
unnið með undanfarin ár og áratugi.
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Abstract
This article describes the current website of A Dictionary of Old Norse Prose (ONP)
and briefly accounts for the project's history, methodology and development. The
dictionary, which was established in 1939, was partially published in print before going
online in 2010. The latest version of the website provides improved search capabilities
as well as links to other digital resources, such as electronic text editions, dictionaries
and manuscript images. This lexicographic resource demonstrates well how data from
a historical dictionary project can be enhanced and used in innovative ways.
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