
PRESSEMEDDELELSE, den 27. marts 2017

Verdens vanskeligste ordbog 
Torsdag den 30. marts 2017 lancerer Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

hjemmesiden kalkarsordbog.dk

Kalkars Ordbog er vanskelig at bruge. Det er en overdrivelse at sige at ingen ord står hvor 

man forventer det, i Otto Kalkars Ordbog til det ældre dansk Sprog (1300-1700) – men det er 

tæt på. Møder man fx det gamle ord Ærv i en middelaldertekst og vil finde det i ordbogen, 

skal man på forhånd vide at det etymologisk er beslægtet med ordet Arve, og man derfor ikke

skal have fat i bind 4 af  det 5 bind store værk, men derimod i bind 1 under A. Man skal 

kende ordet og dets etymologi før man kan finde det.

Vanskeligheden ved at bruge værket er uomgængelig, men det er dets betydning for 

beskrivelsen af  dansk også: Det er den eneste ordbog der beskriver det danske sprog 

mellem middelalderen og oplysningstiden – mellem perioderne for Gammeldansk Ordbog og 

Ordbog over det danske Sprog. Der er ikke andre steder at gå hen. Desuden er værkets omfang 

betydeligt. Mere end 70.000 forskellige opslagsord lykkedes det Otto Kalkar ene mand at 

beskrive på de 37 år arbejdet tog. En enestående bedrift, men det er næppe en overdrivelse 

at sige at glæden ved at bruge værket er alvorligt hæmmet af  hans finurlige og egensindige 

sortering af  ordstoffet.

“Kalkar er legendarisk svær at bruge. Den gamle professor i de nordiske sprog Karl Martin Nielsen 

havde engang en studerende der til en forelæsning fra salen raskt hævdede at et ord ‘ikke fandtes i Kalkar’. 

Hvortil professoren så ud over sin briller og replicerede: ‘Ingen ved sine fulde fem tør påstå at et ord ikke 

findes i Kalkars Ordbog. Man kan højst sige at man ikke har fundet det i Kalkars Ordbog’,” fortæller 

ledende redaktør Marita Akhøj Nielsen der står bag projektet for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab løser nu problemet ved udgive en digital 

version af  ordbogen på kalkarsordbog.dk. Nu kan man finde Ærv alene ved at søge på ordet, 

uden at have Otto Kalkars kendskab til ordets historie. Og hvis man ikke helt kan sig gætte 

til hvordan han har valgt at stave det gamle ord, er der hjælp at hente i en Mente du-

funktion. For første gang i ordbogens 100-årige levetid bliver den nem at bruge.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har nu udgivet syv ordbøger der tilsammen 

beskriver det danske sprog fra år 1100 til i dag, fra Gammeldansk Ordbog til Den Danske Ordbog, 

der beskriver dansk som det bruges i dag. Kalkars Ordbog lukker hullet mellem år 1515 og 

1700.



Om Otto Kalkar og hans ordbog.

I sin store ordbog over dansk fra år 1300 til 1700 har Otto Kalkar (1837-1926) behandlet 

mere end 70.000 opslagsord. Af  uddannelse var han teolog, og han arbejdede mange år 

som seminarielærer og præst, indtil han i 1898 blev pensioneret og kunne hellige sig 

ordbogen på fuld tid. Det hele begyndte i 1868 som en ordsamling, men materialet 

voksede, og planerne blev stadigt mere ambitiøse. Efter udgivelsen af  bogstav A-F blev det 

nødvendigt med et tillæg, og da hele alfabetet var behandlet i fire bind (1881-1907), udkom 

et stort tillægsbind (1918). Værket bærer uundgåeligt præg af  den lange tilblivelsestid og de 

mange ændringer af  redaktionsprincipperne undervejs. Alligevel er det en uundværlig 

hjælp ved arbejdet med ældre dansk, og med onlineudgaven er det blevet meget nemmere 

at udnytte Kalkars værk.

Kalkarsordbog.dk udgives med støtte fra Velux Fonden og Universitets-Jubilæets danske 

Samfund.

Redaktion: Marita Akhøj Nielsen, Simon Skovgaard Boeck, Nicolai Hartvig Sørensen og 

Thomas Troelsgård

Kalkarsordbog.dk er en digital version af  Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske Sprog, (1300-

1700), bind I-V, København 1881-1918.

Kontakt

■ Marita Akhøj Nielsen (ledende redaktør), email: man@dsl.dk, tlf.: 61 77 45 85

■ Simon Skovgaard Boeck, email: ss@dsl.dk, tlf.: 30 24 35 48

Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udgiver og dokumenterer dansk sprog og 

litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Selskabet har nu udgivet syv 

danske ordbøger på samme platform, der tilsammen beskriver det danske sprog fra år 1100

til i dag: Gammeldansk Ordbog, Kalkars Ordbog, Moths Ordbog, Holbergordbog, Ordbog over det danske 

Sprog, Meyers Fremmedordbog og Den Danske Ordbog. En ottende ordbog er en klassisk latin-

dansk ordbog.

Læs mere om DSL på dsl.dk.

http://dsl.dk/
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Opslag fra bogen: Ordet “Ildhage” findes 
under “Eld” – man skal slå op under E for 
at finde ordet.

Opslag fra bogen: Ordet “Ærv” findes 
under “Arve”. Bemærk rækkefølgen: 
“Arve (navnord)”, “Arveløs”, “Arve 
(navneord intetkøn)”, “Ærv” … 
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