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LANCHART-korpusset er grundlagt med talesprogsdata som blev tilgængeliggjort eller ind-
samlet i perioden 2005-2015.1,2 Korpusset er empirisk basis for undersøgelser af variation og 
forandring i dansk talesprog fra 1970’erne til i dag. Kernen i korpusset består af optagelser 
fra 1970’erne og 80’erne samt perioden 2005-2010 fra seks lokaliteter. Korpusset er efter-
følgende blevet udbygget med optagelser fra flere steder i Danmark samt ”udvandrer-
dansk” fra USA og Argentina. I øjeblikket indeholder korpusset 12,9 millioner løbende ord. 

Som dataformat for korpusset er valgt TextGrids. Dette skyldes for det første at dette for-
mat meget direkte kobler transskriptionerne til lydoptagelserne og giver umiddelbar mulig-
hed for akustiske analyser i Praat3. For det andet er det fleksibelt mht. notationernes skopus 
(fonemer, ord, længere tekstpassager), og endelig kan hver annotering tilføjes som et sepa-
rat tier, hvilket gør det muligt for flere forskere at arbejde med samme fil samtidig. 

Korpusset blev tidligere indlæst i en MySQL-baseret søgemaskine udviklet lokalt til formålet. 
Denne er imidlertid ikke optimal til korpussøgninger, og en alternativ søgeinfrastruktur ba-
seret på korpusdatabasen Corpus Workbench (CWB) er derfor under udvikling. Vi har udvik-
let programmel der kan transformere TextGrid-formatet til CWB's dataformat, og indlæst 
korpusset i den brugervenlige søgegrænseflade Korp4. 

Valget er faldet på CWB + Korp af flere årsager. For det første for at minimere den tid det 
tager at søge i korpusset og at indlæse data i søgemaskinen. For det andet fordi Korp er 
open source og vedligeholdes af udviklere ved Språkbanken, Göteborgs Universitet - samt 
udviklere fra bl.a. Finlands sprogbank. Backenden CWB har længe været de facto-standard 
for korpussøgesystemer og giver hurtige søgninger, selv i store korpusser. En vigtig facet af 
enhver moderne korpusinfrastruktur er datasikkerhed. Også her er Korp et godt valg da sy-
stemet muliggør adgangsbegrænsning på individuelle (del)korpusser. 

Vi vil præsentere LANCHART-korpusset i den nye Korp-baserede infrastruktur, inklusive en 
ny partiturvisning udviklet til at vise taledataene med lydsporet synkroniseret til udskriften, 
og diskutere problemstillinger i relation til linearisering af samtaler til et ellers skriftbaseret 
korpusformat. 
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