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Har vi glemt at viden er magt?
35,91 kilo. Så meget vejede førsteudgaven af Salmonsens Konversationsleksikon fra 1893 – et af danskernes mest betydningsfulde
opslagsværker gennem tiderne. Over de næste mange år udkom i alt
19 brune læderbind med tusindvis af lærde artikler om alt fra ’Aabenbaring’ til ’Øverstekammerjunker’. Den 14. oktober, godt og vel 128 år
senere, udkommer Det store leksikon. Den er kun på 100 sider, men
fortæller hele historien om det titaniske arbejde, som utallige kloge
hoveder har lagt i forsøgene på at samle al tilgængelig kundskab i bogform. Fra den franske Encyclopédie i 1700-tallet til Salmonsen, Lademanns og Den Store Danske, hvis digitale udgave er en af Danmarks
mest besøgte hjemmesider, men alligevel jævnligt trues af lukning.
Måske har vi glemt, at viden er magt, fordi den er så let at få fingre i?
På nettet har vi i dag adgang til næsten alt. Ikke kun videnskabeligt
anerkendt viden, men også sølvpapirhattenes vildeste konspirationsteorier. I denne verden fuld af fake news burde viden derfor veje tungere end nogensinde, men bogen her kryber kun lige over 303 gram.

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”Flere gange i encyklopædiens historie har det set ud, som om de store
opslagsværkers tid var forbi. De endte også med at uddø i bogform. Men
den digitale epoke er blevet en ny guldalder for encyklopædien. Nu drives
udviklingen ikke længere frem af risikovillige forlæggere eller eksperter og
videnskabsmænd. I dag foregår udviklingen i et demokratisk samspil med
entusiastiske nørder og amatører. Og resultatet … ja, det er, at værkerne er
af en størrelse, som selv ikke folkene bag den gamle Salmonsen kunne have
håbet på.”
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