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1

1. Inledning

I en svensk ordbok från 1600-talet förekommer frasen Book ther 
vthi allahanda ord förklaras, försedd med den latinska motsvarig
heten Dictionarium. Om sådana böcker handlar denna bok.

1.1. Bakgrund och utgångspunkter

I Sverige har lexikografisk verksamhet förekommit i över fem
hundra år. Med utgångspunkt i den lexikografiska verksamhetens 
art och villkor kan de fem seklen på ett naturligt sätt delas in i tre 
perioder. Under de första tvåhundra åren dominerades verksam
heten helt av latinets starka ställning i samhället och av svenskarnas 
behov av hjälpmedel för att underlätta inlärningen och använd
ningen av det latinska språket. De följande hundrafemtio årens 
lexikografi kan sägas vara präglad av svenskans allt viktigare funk
tioner i alla sammanhang i det svenska samhället, och latinets i mot
svarande grad försvagade ställning, samt av ett tilltagande behov av 
att behärska andra europeiska folkspråk. För hundrafemtio år sedan 
publicerades den första enspråkiga svenska ordboken, A.F. Dalins 
Ordbok öfver svenska språket (1850-53[-55]). Den tid som gått 
sedan dess har den vetenskapligt baserade lexikografiska verksam
het som bedrivits i Sverige i stor utsträckning varit inriktad på pro
duktionen av enspråkiga ordböcker av olika slag.

Under den första perioden, fram till 1600-talets slut, kan man 
följa hur ordboksproduktionen etableras i Sverige. Under den andra 
perioden, från 1700-talets början till 1800-talets mitt, utvecklas en
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inhemsk svensk lexikografisk tradition. Vid den tredje periodens 
inledning är denna tradition fullt utvecklad och den lexikaliska be
skrivningen av svenskan har antagit en fast, funktionsduglig form. 
Det är den lexikografiska verksamheten under den andra perioden, 
från 1700-talets början till 1800-talets mitt, som fokuseras i denna 
avhandling.

1.2. Svensk lexikografisk tradition

Under åren 1988-92 bedrevs projektet ”Lexikografisk tradition i 
Sverige” vid Institutionen för nordiska språk vid Göteborgs uni
versitet (från 1 juli 1991 Institutionen för svenska språket). Projek
tet, som finansierades med medel från HSFR, har tidigare beskrivits 
på ett övergripande plan av Anna Hannesdöttir och Bo Ralph 
(1988a & b; se äv. Ralph 1992a). Projektet har resulterat i ett antal 
konferensbidrag och tidskriftsartiklar. Den avhandling som här pre
senteras kan, liksom Monica Johanssons monografi Lexicon Linco- 
pense (1997) och Lena Rogströms monografi Jacob Serenius lexi
kografiska insats (1998), ses som en fördjupning i en del av de 
frågeställningar som aktualiserades i samband med projektarbetet.1 
Ett av de generella målen med projektet var just att belysa den 
svenska lexikografiska traditionens framväxt (se Hannesdöttir & 
Ralph 1988a:75ff.).

Med begreppet lexikografisk tradition kan olika fenomen avses. 
Om man med tradition menar verksamhet har den svenska tradi
tionen alltså en mycket lång historia med rötter i den medeltida 
kontinentala lexikografin. Medeltidens glossarer, 1500-talets peda
gogiska vokabulärer och de flesta av 1600-talets ordböcker hade — 
direkt eller indirekt — ett kontinentalt ursprung. Syftet med dem var

1 Rogströms och mitt arbete har pågått parallellt men självständigt i förhållande 
till varandra. Då våra arbeten avslutades ungefär samtidigt och avsåg att täcka 
olika problemområden, har jag endast i begränsad utsträckning behandlat hen
nes resultat.
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att underlätta svenskarnas kontakt med det latinska språket, och den 
svenska som förekommer i de tidiga arbetena kan i alla avseenden 
betraktas som sekundär i förhållande till latinet. Där latinet är käll- 
språk, d.v.s. i latinsk-svenska ordböcker, styrs svenskans represen
tation på ett naturligt sätt av det latinska ordförråd som förtecknas. 
Också när svenskan utgör källspråk, d.v.s. i svensk-latinska ord
böcker, representeras den av ord och fraser som fungerar som 
ingångar i det latinska målspråket snarare än av ord och fraser som i 
första hand utgör etablerade enheter i svenskans lexikaliska system.

Om man med lexikografisk tradition däremot menar utvecklingen 
av konventioner för ett språks lexikaliska beskrivning, är den sven
ska traditionen av ett betydligt senare datum. Med lexikalisk 
beskrivning avses här såväl själva urvalet av de lexikaliska enheter 
som anses representera språkets etablerade ordförråd som redovis
ningen av dessa enheters formella (uttrycksmässiga), semantiska 
och kombinatoriska egenskaper.

Med den svenska lexikografiska traditionen avses i denna 
avhandling den lexikaliska beskrivningens utveckling och etable- 
ring, såsom den kan följas i de här aktuella ordböckerna. Denna 
utveckling antas i allt väsentligt ligga inom perioden från 1700- 
talets början till 1800-talets mitt.

13. Syften

Utvecklingen av en adekvat lexikalisk beskrivning av det svenska 
språket tar alltså sin början under tidigt 1700-tal. Vid 1800-talets 
mitt, då den första enspråkiga svenska ordboken publiceras, är den 
lexikaliska beskrivningen fullt utvecklad. Ett syfte med föreliggande 
avhandling är att med utgångspunkt i några av 1700- och 1800- 
talets stora tvåspråkiga ordböcker belysa hur denna lexikaliska 
beskrivning växer fram och hur den vid 1800-talets mitt föreligger 
färdig att användas inom den enspråkiga lexikografin. I första hand 
är det beskrivningen av de lexikaliska enheternas grammatiska,
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semantiska och kombinatoriska egenskaper som fokuseras; etable
randet och avgränsningen av det presenterade ordförrådet uppmärk
sammas inte i samma utsträckning.

Ett andra syfte med avhandlingen är att noggrant och systema
tiskt beskriva några av den här aktuella periodens viktigaste lexiko- 
grafiska arbeten med avseende på deras innehåll och struktur. 
Beskrivningen i sin tur är avsedd dels att belysa den roll dessa ord
böcker spelade i språkplaneringsprocessen, dels att redovisa den 
utveckling den svenska lexikografin genomgick. Då mina under
sökningar i alla avseenden gäller beskrivningen av det svenska 
språk som presenteras i ordböckerna, är det endast ordböcker eller 
den del av en ordbok där svenskan utgör källspråk som beaktas. I 
de aktuella ordböckerna kan själva beskrivningens utveckling följas 
från ett stadium då svenskans grafemuppsättning ännu inte har 
stabiliserats, grafemens inbördes ordning inte är fastställd, ortografin 
inte normerad och de enskilda ordens beskrivning ett orört område 
vad gäller ordklasstillhörighet, böjning, uttal, betydelse och bruk 
(d.v.s. deras regionala förankring eller deras hemvist i en viss stil, 
inom ett visst ämnesområde etc.) till det stadium som representeras i 
Dalins Ordbok öfver svenska språket, där den lexikaliska beskriv
ningen i alla dessa avseenden är fullt utvecklad.1

Beträffande beskrivningen av de lexikaliska enheternas gramma- 
tiska egenskaper är det vissa aspekter och kategorier som uppmärk
sammas i högre grad än andra. Sålunda undersöks ingående hur 
substantivens genustillhörighet redovisas, liksom också i vilken 
utsträckning hjälpverben identifieras och behandlas som en lexika
lisk kategori med specifika egenskaper. När det gäller den seman
tiska beskrivningen är det särskilt ordböckernas sätt att urskilja och 
redovisa homonyma och polysema strukturer som har granskats. På 
den kombinatoriska nivån är det utförligheten i presentationen av 
uppslagsordets selektionsrestriktioner och valens som beskrivs.

1 För A.F. Dalins Ordbok öfver svenska språket ( 1850—53 [—55] ) används i det 
följande förkortningen OSS.
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Numera betraktas enspråkig och tvåspråkig lexikografi i stort sett 
som två skilda discipliner, med sinsemellan olika teoribildning, 
metodutveckling och syften. Trots det menar jag att den enspråkiga 
svenska lexikografin i alla avseenden har utvecklats ur den två
språkiga och det är den utvecklingen som jag här vill beskriva.

1.4. Begreppet ordbok

Det finns många olika definitioner av begreppet ordbok. Den äldsta 
definitionen på svenska torde vara den som fått inleda min text: 
Book ther vthi allahanda ord förklaras. Denna definition är i själva 
verket en uppslagsenhet i den svensk-latinska delen av Lexicon 
Lincopense (1640), och den förses med den latinska ekvivalenten 
Dictionarium.1 Drygt två sekel senare ger Dalin i sin Ordbok öfver 
svenska språket (1850-53[-55]) definitionen: ”Bok, som innehåller 
förteckning på orden i ett språk, jemte förklaring af deras betydelse, 
anförda exempel på deras användning, o. s. v.” (OSS, s.v. ordbok).1 2 3 
De moderna ordböckernas definitioner är inte självklart överlägsna 
den som Dalin presenterar. I Illustrerad svensk ordbok finns under 
uppslagsordet ord sammansättningen ordbok; någon definition 
erbjuds inte utan endast närsynonymerna ”lexikon, glossarium, 
encyklopedi” (ISO 1964).3 Svensk ordbok (1986) har en regelrätt 
definition som i mycket påminner om Dalins: ”bok med förteck
ning över ett språks (viktigare) ord jämte ingående ordförklaringar 
på samma språk <jfr lexikon, glossarium>” med tilläggen ”äv. om

1 Benämningen ”Lincopensen” eller ”Lexicon Lincopense” används ofta för 
J.P. Gothus Dictionarium. Latino-sveco-germanicum, som trycktes i Linköping 
är 1640.
2 Så länge de exempel och definitioner som förekommer i texten har hämtats ur 
en ordboks artikel som inleds med det i sammanhanget självklara uppslagsordet 
anges i fortsättningen endast ur vilken ordbok exemplet är hämtat. Hänvis
ningar som den här aktuella, ”s.v. ordbok”, anses alltså vara överflödiga.
3 För Illustrerad svensk ordbok (1 uppl. 1955, 3 uppl. 1964) används hädan
efter förkortningen ISO.
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likn. bok där ordens motsvarigheter på annat språk anges” och ”ibl. 
äv. om sådan förteckning utan ordförklaringar”.1 Den senaste stora 
svenska de fi nitionsordboken, Nationalencyklopedins ordbok (1995— 
96), presenterar i stort sett samma definition som SOB: ”bok med 
förteckning över (ett fylligt urval av) ett språks (viktigare) ord jämte 
ingående ordförklaringar på samma språk {—> encyklopedi, lexi
kon, ordlista, tesaurus, uppslagsbok}” och där återkommer också 
samma tillägg som i SOB.2 En betydligt utförligare och mera ut
tömmande definition möter i SAOB:3

ORDBOK [...] bok 1. skrift som (mer 1. mindre fullständigt) med
delar ordförrådet i ett språk (under ett visst skede) 1. i en 1. flera dia
lekter 1. i ett fackspråk 1. i en författares skrifter o. dyl. 1. en viss del av 
ordförrådet i ett språk osv. (t. ex. främmande ord, föråldrade ord o. d.) 
o. vari orden (vanl. i alfabetisk ordning) behandlas från en 1. flera 
synpunkter (t. ex. med avs. på uttal, böjning, härledning, betydelse o. 
d.); särsk. dels om dylikt arbete avsett att (jämförelsevis allsidigt) 
behandla (det väsentliga av) ett språks hela ordförråd från veten
skaplig (historisk 1. deskriptiv) synpunkt (på det språk som de 
behandlade orden tillhöra), dels om dylikt arbete avsett till hjälp för 
översättning från ett språk till ett annat (1. flera andra) o. angivande 
de behandlade ordens motsvarigheter i detta (resp. dessa) språk; 
stundom äv. dels om förteckning över ordförrådet i ett språk osv. 
utan närmare behandling av orden, ordlista, ordförteckning, dels all
männare, om bok osv. vari ett visst kunskapsområde (1. flera 1. alla 
kunskapsområden) behandlas i olika (vanl. i alfabetisk ordning upp
ställda) artiklar, (real)lexikon; ngn gg äv. om glosbok; jfr LEXIKON, 
DIKTIONÄR. [—]

En lika uttömmande men klart mera koncis definition än SAOB:s av 
ordbok har formulerats för Wörterbuch av P. Kühn:

Unter einem Wörterbuch versteht man die alphabetische oder syste
matische Disposition lexikalischer Einheiten mit oder ohne Bedeu-

1 För Svensk ordbok (1986) används hädanefter förkortningen SOB.
2 För Nationalencyklopedins ordbok (1995-96) används hädanefter förkort
ningen NEO.
3 SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien 
(1893-).



7

tungsexplikation nach spezifischen Auswahl- und Kodifikations
kriterien. (Kühn 1978:3)

Kühn relaterar vidare urvals- och kodifikationskriterierna till ordbo
kens syfte: ”Die Spezifik dieser Auswahl- und Kodifikationskri
terien betrifft dabei die den einzelnen Wörterbüchern zugrunde 
liegenden Zweck- und Zielbestimmungen” (Kühn 1978:3). En 
senare, betydligt vidare, definition återfinns i Nordisk leks iko erafisk 
ordbok (1997)':

leksikografisk oppslagsverk som inneholder et utvalg av et språks 
eller en språkvarietets ord, orddeler og ordkombinasjoner, enten med 
ordforklaringer på samme språk eller med ekvivalenter på ett eller 
flere andre språkf] (NLO 1997)

När det gäller att belysa framväxten och utvecklingen av den sven
ska lexikografiska verksamheten är egentligen varje tidigt lexiko- 
grafiskt arbete av intresse. Medan det sålunda finns gott om defini
tioner av begreppet ordbok är det inte självklart att dessa är tillämp- 
bara på alla de tidiga lexikografiska arbetena. Då de första svenska 
lexikografiska verken samtliga är två- eller flerspråkiga är det sna
rast SOB:s och NEO:s första utvidgade betydelse, ”äv. om likn. bok 
där ordens motsvarigheter på annat språk anges”, och SAOB\s pas
sus ”dels om dylikt arbete avsett till hjälp för översättning från ett 
språk till ett annat (1. flera andra) o. angivande de behandlade 
ordens motsvarigheter i detta (resp. dessa) språk” som skulle kunna 
vara relevanta.

Det kan diskuteras huruvida Lincopensens uppslagsenhet Book 
ther vthi allahanda ord förklaras kan betraktas som ett svenskt ord 
eller ens som en enhet eller en ordkombination i det svenska ord
förrådet. i de moderna definitionerna är ”ett språks ord” respektive 
”ordförrådet i ett språk” viktiga begrepp. Genom bestämningen 
”(viktigare)” förutsätter SOB.s och NEO:s definitioner vidare att

1 För Nordisk leksikografisk ordbok (1997) används i det följande förkort
ningen NLO.
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urvalet av de lexikaliska enheter som presenteras följer särskilda 
kriterier, eller att någon form av ”spezifischen Auswahlkriterien”, 
som nämns av Kühn, har tillämpats. I många av de tidiga verken är 
urvalet av enheter i första hand bestämt i förhållande till latinets 
struktur, i andra måste urvalet uppfattas som ytterst godtyckligt. Inte 
heller begreppet ”Kodifikationskriterien” är tillämpbart för de tidiga 
verken, då kodifikationen är ett av de moment som utvecklas under 
den här aktuella perioden och då bl.a. inom ramen för den tvåsprå
kiga lexikografin. Om de moderna definitionerna tillämpades som 
urvalskriterium för vilka av äldre tiders lexikografiska arbeten som 
skulle kunna betraktas som ordböcker, skulle många av dem falla 
utanför.

Einar Haugen har formulerat en definition av dictionary som är 
tillräckligt generös för att omfatta egentligen alla tänkbara typer av 
lexikografiska arbeten, också de tidiga: ”A dictionary may be 
broadly defined as a systematic list of lexemes, i.e., words or 
wordlike units, plus whatever information the author chooses to 
encode with each lexeme” (Einar Haugen 1984:1; hans kursiv). 
Trots att denna definition kan tyckas vara extremt vag kan den nog 
inte göras mycket mera precis om den också skall kunna omfatta de 
tidiga verken, vilket Haugen i det aktuella sammanhanget också 
avser. Visserligen kan det diskuteras huruvida Book ther vthi alla- 
handa ord förklaras ens kan betraktas som en ”wordlike unit” — 
annat än som motsvarighet till latinets lexikaliserade form dictiona- 
rium — men det är dock en betydligt rimligare karakteristik än bara 
”ett ord”. Haugens definition speglar dessutom på ett förträffligt sätt 
godtyckligheten i de tidiga verken — som ju i många fall innehåller 
just ”whatever information the author chooses to encode with each 
lexeme”.

De flesta av definitionerna ovan gör egentligen ingen skillnad på 
enspråkiga och två- eller flerspråkiga ordböcker. I allmänspråket 
finns — nu för tiden — en betydelseuppdelning mellan termerna 
ordbok och lexikon på det sätt som kan utläsas ur definitionen i 
SOB och som sedan renodlas i NEO: ordbok används om en-
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språkiga ordböcker och lexikon om tvåspråkiga verk. Inom språk
vetenskapen används emellertid termen lexikon i första hand 
abstrakt om ett språks eller en språkbrukares samlade uppsättning 
lexikaliska enheter eller i språkteorin om den lexikaliska kompo
nenten i den språkliga teoretiska modellen. I språkvetenskapliga 
sammanhang undviker man därför att använda termen i den kon
kreta betydelse som redovisas i ordboksdefinitionema. I stället före
drar man att tala om en-, två- eller flerspråkiga ordböcker, ett bruk 
som jag kommer att följa här, oberoende av ordböckernas typ och 
omfång (för diskussion se bl.a. Leech 1981:204f., Svensén 1987:2).

1.4.1. Olika typer av ordböcker

Dagens ordböcker är av olika slag och de är avsedda att uppfylla 
olika syften. Sålunda är den enspråkiga ordboken avsedd att belysa 
ett specifikt språk på så sätt att språkets enskilda lexikaliska enhe
ters egenskaper, bruk och betydelse noggrant beskrivs. De lexika
liska enheter som behandlas tillhör då samma språk som själva 
beskrivningen utförs på.

Då den enspråkiga ordboken i första hand vänder sig till använ
dare som har det aktuella språket som modersmål kan den, förutom 
att redovisa de lexikaliska enheternas formella och semantiska 
egenskaper, också ha andra syften som är relevanta för modersmåls- 
talama. Sålunda presenterar A.F. Dalin syftet med OSS som följer:

att införa stadga och reda i rättskrifningen, att bibringa klart begrepp 
om de allmänna ordens betydelser, att antyda rätta sättet för deras 
begagnande, med ett ord att upptaga allt det hufvudsakliga, som i 
och för ett språkriktigt och värdadt skrifsätt kan vara af nöden att 
veta [...]. (OSS:8)

Det normativa syfte som här formuleras är naturligtvis ett uttryck för 
tidsandan vid 1800-talets mitt och det faktum att svenskans ortografi 
vid tiden för verkets tillkomst ännu inte helt hade funnit sina former. 
Trots att omständigheterna sålunda var speciella, och trots att senare
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svenska ordböcker inte brukar ha ett så klart uttalat normativt syfte, 
formuleras här några av de egenskaper som kan sägas konstituera 
den enspråkiga ordboken, nämligen att den förtecknar det aktuella 
språkets ordförråd samt ger anvisningar om de ingående lexikaliska 
enheternas olika egenskaper.1

I den enspråkiga ordbokens förutsättningar ligger också att även 
om det enskilda verket kan ha ett uttalat deskriptivt syfte kan det 
ändå sägas vara normativt till sin natur, genom att det av användar
na tilldelas en normativ funktion, såväl i fråga om ordens stavning, 
uttal och bruk som beträffande deras betydelse samt även huruvida 
ett bestämt ord över huvud taget är att anse som gångbart i språket 
ifråga.

Dagens tvåspråkiga ordböcker har principiellt helt andra syften 
än de enspråkiga ordböckerna. Olika språks ordförråd kontrasteras 
genom att det ena språkets — källspråkets — ord förses med en be- 
tydelseekvivalent på det andra språket — målspråket. De kan 
sålunda vara avsedda att användas som pedagogiskt hjälpmedel vid 
inlärningen av främmande språk, att underlätta kommunikationen 
mellan talare av olika språk samt att fungera som redskap vid över
sättning mellan olika språk (se SAOB:s definition av ordbok avsnitt 
1.4 ovan). Målgruppen för denna typ av ordböcker är en annan än 
för de enspråkiga, och istället för den normativa aspekten är det 
andra aspekter som fokuseras. På så sätt kan den kommunikativa 
aspekten sägas vara grundläggande, oavsett om det är frågan om att 
förstå eller producera en text på ett främmande språk eller om man 
syftar till muntlig kommunikation med människor som har ett annat 
modersmål (parlörer).

Även om det inte fanns några enspråkiga ordböcker före 1800- 
talets mitt är Dalin inte den första svenska lexikografen som redo
visar normativa ambitioner i sin ordbok. Redan 1700-talets förfat
tare av tvåspråkiga ordböcker strävade efter att bidra till ortografins 
reglering. Vissa av de funktioner som idag enbart förknippas med

1 ISO (1955) har ”ett praktiskt syfte, ett folkbildningssyfte” (förordet), medan 
SOB (1986) ”är i första hand beskrivande” (Förord, s. V).
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den enspråkiga ordboken har således tidigare uppburits av de två
språkiga ordböckerna.

1.4.2. Ordböckernas roll i språkplaneringsprocessen

Produktion av ordböcker utgör ett viktigt led i det som på senare tid 
kommit att kallas språkplanering. Trots att språkplanering vanligen 
förknippas med unga staters politiska ställningstaganden för att 
etablera ett standardspråk, kan också den förändring i funktions
uppdelningen mellan latinet och folkspråken som inträffade under 
1600- och 1700-talet betraktas som ett slags språkplaneringspro
cess. Einar Haugen urskiljer fyra dimensioner i all form av språk
planering. Två av dessa ligger inom samhällets ansvarsområde: val 
av norm och kodifiering av normen. I det här aktuella fallet stod 
valet av norm mellan latin och svenska. Även om själva valet kan 
sägas ha avgjorts under 1600-talet, fortsatte latinet att ha en stark 
ställning på vissa områden i det svenska samhället i ytterligare 
hundra år. Centrala inslag i kodifieringen av normen utgör förutom 
formulering och utveckling av normer för ortografi och grammatik 
också ”the selection of an appropriate lexicon” (Haugen 1987:60; 
se också den diskussion som förs där). Utvecklingen av den 
svenska lexikografin kan sålunda ses som en delprocess i det omfat
tande språkplaneringsarbete som pågick i Sverige med början 
under 1600-talet och fortsättningsvis, främst under 1700-talet. 
Ordböckerna spelar dock en betydligt mer omfattande roll i språk
planeringen än enbart då det gäller att etablera och förteckna ett 
standardordförråd. Allteftersom den lexikografiska traditionen 
utvecklas blir den formella beskrivningen av det presenterade ord
förrådet allt noggrannare. Denna beskrivning är dels ett slags 
tillämpning av den trevande grammatiska analys av det svenska 
språket som tog sin början i slutet av 1600-talet, dels en utveckling 
av själva beskrivningen.
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I de första grammatikorna över svenska språket utgick beskriv
ningen från latinets struktur, och i vissa fall var arbetena också 
skrivna på latin (se t.ex. Noreen 1903:191ff. och Wohin 1984:33ff.)- 
Med den lexikaliska beskrivningen av svenskan förhåller det sig 
delvis annorlunda. Långt innan man gjorde svenska språket till 
föremål för rent grammatiska beskrivningar användes det i arbeten 
av ordbokskaraktär. Visserligen var de första lexikografiska verken, 
liksom de grammatiska, fast förankrade i den latinska traditionen, 
men den lexikografiska verksamhet som med tiden utvecklades för 
de moderna språken frigör sig relativt snabbt från det latinska 
mönstret. Medan såväl svenskans ordförråd som dess lexikaliska 
beskrivning i 1600-talets ordboksarbeten bär stark latinsk prägel 
(Johansson 1997:330f.), försvinner denna nästan helt i 1700-talsord- 
böckerna. Där utvecklas i stället en lexikaliskt baserad grammatisk 
beskrivning som utgår från det svenska språket. I det historiska per
spektivet kan de lexikografiska arbetena alltså antas ha spelat en 
viktigare roll som redskap i språkplaneringsprocessen än gramma
tikorna, då de omfattade kodifieringens båda delprocesser: gram- 
matiseringen, d.v.s. beskrivningen både av språkets övergripande 
grammatiska system och av de språkliga enheternas grammatiska 
egenskaper, och lexiseringen, d.v.s. förtecknandet av ett för språket 
representativt ordförråd. Då ordboksproduktionen i sig markerar 
såväl en tillämpning som en utveckling av samtidens samlade 
språkliga vetande, är framväxten och etableringen av ett språks lexi
kaliska beskrivning på många sätt ett angeläget språkhistoriskt 
forskningsområde (se Hannesdöttir under utg.).

Också beträffande ordförrådet har de lexikografer som skriver 
ordböcker med svenska som källspråk och ett annat språk än latin 
som målspråk rimligen varit självständiga gentemot latintraditionen. 
De kan egentligen inte, på ett självklart sätt, ha utgått ifrån det ord
förråd som presenterats i de svensk-latinska verken.

En milstolpe i den svenska lexikografins utveckling är utgiv
ningen av Dalins härovan omnämnda Ordbok öfver svenska 
språket (1850—53[—55]), den första kompletta enspråkiga svenska
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ordboken. Det ordförråd som där presenteras kan betraktas som 
resultatet av den sedan länge pågående lexiseringsprocess som dit
tills endast manifesterats i tvåspråkiga ordböcker med svenska som 
källspråk. På samma sätt kan den grammatiska beskrivningen av det 
i OSS förtecknade ordförrådet sägas vara resultatet av den likaledes 
långa grammatiseringsprocess som även den manifesterades i 
samma tvåspråkiga ordböcker. De teoretiska och metodiska red
skap som behövdes för att det svenska språket skulle kunna använ
das fullt ut i lexikografins alla funktioner, d.v.s. som källspråk, mål
språk och metaspråk, hade utarbetats och utvecklats i samband med 
framställningen av de tvåspråkiga verken. Det är denna utveckling 
som det här föreliggande arbetet främst handlar om.

1.5. Begreppet svensk ordbok

Även om de flesta spontant har en uppfattning om vad en ordbok 
är, kan det vara nödvändigt att inom lexikografiteorin problema- 
tisera frågan. Vad är då en svensk ordbok i ett historiskt perspektiv? 
Denna fråga har egentligen inte diskuterats alls. Traditionen — 
representerad av exempelvis Hollander (1884), Adolf Noreens Vårt 
språk 1 (1903) och 1900-talets svenska encyklopedier — betecknar 
Haqvin Spegels Glossarium - Sveo-Gothicum (1712), Abraham M. 
Sahlstedts Swensk Ordbok (1773) och A.F. Dalins Ordbok öfver 
svenska språket (1850—53 [—55]) som de första svenska ordböck
erna. Då Dalins ordbok i alla avseenden är en svensk ordbok är det 
rimligt att den räknas bland de första svenska ordböckerna. Men att 
Spegels flerspråkiga Glossarium och Sahlstedts svensk-latinska 
Swensk Ordbok snarare än andra tidigare, delvis större, och lika
ledes tvåspråkiga ordböcker betraktas som de ”första svenska” ord
böckerna är vid en första inspektion på intet sätt självklart.

Det är anmärkningsvärt att också Dalin i sitt förord till OSS som 
svenska ordböcker (och därmed som möjliga föregångare) endast 
nämner Spegels Glossarium och Sahlstedts Swensk Ordbok, de
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verk som alltså också den senare traditionen har betraktat som 
svenska ordböcker. Andra arbeten, såsom J. Serenius Dictionarium 
Suethico-Anglo-Latinum (1741) (275 s.), J.G.P. Möllers svensk
tyska del av Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches 
Wörterbuch (1790) (1984 spalter) och Westes svensk-franska del 
av Parallèle (1807) (närmare 2 000 s.) tycks han därmed inkludera 
i ”några korta latinska och svenska glossarier” (055:7). Visserligen 
gör såväl Spegel som Sahlstedt anspråk på att beskriva det svenska 
språket (se kap. 5 resp. 7 nedan), men det allena torde inte vara till
räckligt för att ge deras ordböcker den status av att vara de enda 
svenska ordböckerna före OSS som de i eftervärldens ögon faktiskt 
har fått.

Även om det inte är uppenbart vilka kriterier Dalin har tillämpat 
när han pekar ut just dessa två som sina föregångare, kan man möj
ligen konstruera skäl som utesluter andra tidigare och ofta större 
verk. De flesta av de ordböcker som gavs ut före Spegels Glossa
rium hör hemma i den latinpåverkade lincopensiska traditionen och 
kan möjligen karakteriseras, som av Dalin, såsom ”latinska och 
svenska glossarier” — om än inte alla gånger korta. Möllers ordbok 
innehåller inget latin och kan inte betraktas som ett latinskt glossa- 
rium. Däremot är den författad av en tysk och utgiven i utlandet. 
Kanhända är det av det skälet som den av Dalin inte räknas som 
just en svensk ordbok. Serenius svensk-latinsk-engelska och E.W. 
Westes svensk-franska ordböcker är däremot utgivna i Sverige, 
liksom också ett antal ordböcker som utkom under sent 1700-tal 
och första hälften av 1800-talet (se Hannesdöttir 1987). Anledning
en till att Dalin och eftervärlden har pekat ut Spegels Glossarium 
och Sahlstedts Swensk Ordbok som speciella är sålunda delvis 
höljd i dunkel. För att reda ut begreppen har jag undersökt dessa 
två 1700-talsordböcker, Spegels Glossarium och Sahlstedts Swensk 
Ordbok, särskilt noggrant, och de kommer att beskrivas ingående 
nedan.
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1.6. Termer och notation

De termer som används i avhandlingen förklaras efterhand som de 
uppträder. Av de termer som redan har förekommit är ordbok och 
lexikon de viktigaste. Med ordbok avses som sagt det konkreta 
lexikografiska verket — oavsett om upphovsmannen har valt att 
kalla det lexikon, vokabulär, dictionarium eller något dylikt, medan 
lexikon reserveras för det abstrakta mentala ordförrådet. En ordboks 
källspråk är det språk som förklaras, i en tvåspråkig ordbok på ett 
annat språk som då utgör målspråk. I en enspråkig ordbok ges för
klaringarna på samma språk som uppslagsorden.

En annan aspekt på de språk som förekommer i en ordbok avser 
språkens funktioner. I en tvåspråkig ordbok är det olika språk som 
fyller källspråksfunktionen respektive målspråksfunktionen. Mål
språket kan också sägas fungera som ett metaspråk, d.v.s. ett språk 
som används för att förklara språket. En annan metaspråklig funk
tion än målspråksfunktionen är den att redovisa uppslagsordens for
mella och pragmatiska egenskaper. Den formelapparat som har 
etablerats inom lexikografin har sitt ursprung i den latinbaserade 
språkvetenskapliga terminologi som fortfarande utgör det lingvis- 
tiska fackspråket. I de tidiga ordböckerna är latinets betydelse som 
metaspråk betydligt större än nu, då även bruksmarkörer och andra 
metaspråkliga etiketter var formulerade på latin.

Termen lexikografi används här snarast i betydelsen Täran om 
ordböcker’ och avser såväl de praktiska som de teoretiska aspek
terna på ordboksproduktionen. Definitionen av vad som här avses 
med lexikalisk har hämtats ur SOB: ’som avser ordförrådet’. 
Lexikalisk enhet är ett ord, en kombination av ord eller ett pregnant 
avledningsmorfem som behandlas som en enhet.

I fråga om notation tillämpas det allmänt vedertagna bruket av 
kursiv stil för metaspråklig användning av språkliga enheter och 
enkla citationstecken för att ange att det är begreppet eller bety
delsen som avses. Om det är en ordboksartikel som åsyftas marke-
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ras detta förutom med kursiv stil också med inledande versal. När 
det är grafem som återges sätts dessa inom vinkelparentes: t.ex. <a>.

För att någorlunda kortfattat kunna tala om den lexikografiska 
verksamhet som utvecklas och de verk som publiceras angående 
svenska och ett bestämt främmande språk används ett snedstreck (/), 
t.ex. svensk/tyska ordböcker. Med ”svensk/tyska ordböcker” menas 
sådana verk som innehåller svenska och tyska utan avseende på om 
arbetet är svensk-tyskt eller tysk-svenskt eller båda delarna. För att 
ange att ett arbete är bidirektionellt, d.v.s. innehåller dels en del där 
svenskan utgör källspråk, dels en del där den utgör målspråk, 
markeras detta med dubbla vinkelparenteser (<>), t.ex. svensko 
tysk ordbok.

I de flesta av de här behandlade ordböckerna används frakturstil 
för det germanska språkmaterialet och antikva för det latinska eller 
romanska. Här redovisas inte denna typografiska skillnad annat än 
när det är ordboks artiklar som återges. Då används frafiturétil på 
samma sätt som i artikeln ifråga; notationen i övrigt redovisas också 
så troget som möjligt, t.ex. kursivering, versaler etc.1

1.7. Disposition

Arbetet disponeras som följer. I kapitel 2 ges en översikt över den 
första tiden av lexikografisk verksamhet i Sverige. Denna verksam
het utgör på många sätt förutsättningarna för den svenska tradi
tionens utveckling. Tidigare lexikografihistorisk forskning presen
teras kortfattat, såväl forskning kring de tidiga svenska lexikogra
fiska arbetena som översiktsverk över det svenska ordboksbeståndet 
och lexikografins utveckling. Även tidigare undersökningar av

1 Till 1800-talets början var den gotiska frakturstilen det typsnitt som användes 
för att trycka svensk text. För latin och språkmaterial av romanskt ursprung an
vändes antikva. Det är detta konventionaliserade bruk av olika tryckstilar som 
jag redovisar i de ordboksartiklar som återges i avhandlingen. Något samband 
finns inte mellan frakturstilens användning i dessa sammanhang och de politiska 
och ideologiska irrläror som idag stundom sprids med denna stil.
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enskilda verk presenteras kortfattat. Forskningen kring de äldsta 
ordboksarbetena uppmärksammas särskilt. Också de idag stora 
skolspråkens och en del andra folkspråks introduktion i ordböck
erna redovisas. Avslutningsvis i kapitlet diskuteras de praktiska till
vägagångssätt som stod till buds för pionjärerna inom den svenska 
lexikografin.

I kapitel 3 diskuteras de teoretiska utgångspunkterna för den två
språkiga lexikografin. Där förs bl.a. ett resonemang kring den två
språkiga lexikografins ställning inom språkvetenskapen och fors
karnas syn på denna typ av lexikografi. Centrala frågeställningar 
inom disciplinen diskuteras. Främst är det användarperspektivets ut
veckling och dess betydelse för den tvåspråkiga lexikografin samt 
begreppet ekvivalens i lexikografiska sammanhang som uppmärk
sammas. Vidare relateras lexikografin till översättningsteorin, och 
frågeställningar som är gemensamma för båda disciplinerna disku
teras.

Betydelsebeskrivningen anses allmänt vara av ett helt annat slag i 
tvåspråkiga ordböcker än i enspråkiga. Med utgångspunkt i förfat
taren och lexikografen C.J.L. Almqvists funderingar kring ämnet 
kontrasteras den traditionella synen på ordboksdefinitioner mot en 
senare syn på betydelse, utvecklad av amerikanska filosofer inom 
den s.k. stereotypteorin. Sist i kapitel 3 diskuteras relationen mellan 
tvåspråkig lexikografi och kontrastiv lingvistik.

I kapitel 4 presenteras den metod som använts för undersök
ningen av de aktuella ordböckerna. Kapitel 5 ägnas åt den ordbok 
som enligt den svenska traditionen är den första svenska ordboken: 
Haqvin Spegels Glossarium (1712). Spegels syfte med ordboken 
belyses, liksom hans språksyn såsom den framstår i verkets inled
ning. Arbetet beskrivs ingående, eftersom det uppvisar vissa drag av 
enspråkig ordbok. I kapitel 6 beskrivs 1700-talets första tvåspråkiga 
verk där svenskan utgör källspråk och tyska respektive franska ut
gör målspråk. Det första svensk-latinska arbetet som anses bryta 
med latintraditionen behandlas också. Arbetena är Linds svensk-
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tyska (1738 och 1749), Schenbergs svensk-latinska (1739) och L. 
Möllers svensk-franska (1745) ordböcker.

Sahlstedts Swensk Ordbok (1773) är som sagt en av de ord
böcker som av traditionen betraktas som en svensk ordbok. Såväl 
ordboken som Sahlstedts övriga insatser för svenska språkets stan
dardisering har haft mycket stor betydelse för den fortsatta utveck
lingen av den lexikaliska beskrivningen. Swensk Ordbok beskrivs i 
kapitel 7; där relateras den också till Sahlstedts Swensk Gramma
tika (1769b). I kapitel 8 beskrivs ytterligare tre tvåspråkiga verk; 
dessa är efterföljare såväl till de arbeten som tas upp i kapitel 6 som 
till Sahlstedts Swensk Ordbok: J.G.P. Möllers svensk-tyska (1790), 
Westes svensk-franska (1807) och Lindfors svensk-latinska 
(1815-24) ordböcker. Kapitel 9 är en sammanfattning av de två
språkiga ordböckernas uppgifter. Där redovisas den utveckling i 
den lexikaliska beskrivningen som undersökningen av ordböckerna 
har ådagalagt.

I kapitel 10 presenteras de fragment till enspråkiga ordböcker 
som föregår Dalins OSS: K.E. Kindblads Ordbok öfver Swenska 
Språket (a-afhackning; 1840[—41]) och C.J.L. Almqvists Ordbok 
öfver Svenska Språket (a-brambär; 1842 [-44]). Trots de båda frag
mentens begränsade omfång utgör de, vart och ett på sitt sätt, 
mycket intressanta inslag i den svenska lexikografins historia, då 
det i inledningarna förs en initierad diskussion om lexikografi- 
teoretiska frågor. Denna diskussion redovisas också i kapitel 10.1 
kapitel 11 relateras Dalins OSS dels till den tradition som etablerats 
i de tvåspråkiga verken, dels till de båda enspråkiga fragmenten. I 
kapitel 12 sammanfattas avhandlingens resultat.
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2. Den svenska lexikografins tidiga utveckling

2.1. Inledning

Lexikografiarbete är känt i Sverige redan under 1400-talet. Man vet 
att ett exemplar av det latinska Lexicon Catholicon då utökades 
med en del svenskt material (Neuman 1973:XIV, Wollin 1989:79). 
Den lexikografiska verksamheten var blygsam i början — under 
hela 1500-talet utökades ordboksfloran endast med ytterligare tre 
utländska arbeten, som bearbetades och kompletterades med 
svenskt material. Två av dem var i första hand av pedagogisk natur: 
en anonym, latinsk ordlista, som i Sverige fick titeln Variarum 
rerum vocabula, och den tyske pedagogen Sebald Heydens latin
ska parlör Formulae puerilium colloquiorum. Det tredje verket var 
en regelrätt ordbok, Johannes Serranus lågtyska Synonymorum 
libellus. Dessa de första lexikografiska arbetena har således alla ett 
kontinentalt ursprung, och anpassningen av dem till svenska förhål
landen bestod principiellt i att svenskan arbetades in i det befintliga 
materialet, genom att det ena av förlagans språk — i de nämnda 
fallen tyska — ersattes av svenska.

Det är först under 1600- och framförallt 1700-talet som den sven
ska lexikografin kan sägas ta fart. Fram till år 1850, då utgivningen 
av Dalins Ordbok öfver svenska språket inleddes, publicerades 
närmare 300 lexikografiska arbeten som innehöll svenska (för en 
översikt se Hannesdöttir 1987 och Jacoby 1990). I detta kapitel ges 
en översikt över den svenska lexikografins tidiga utveckling. De få 
1400- och 1500-talsverken och forskningen kring dem presenteras, 
liksom också forskningen kring tidig svensk lexikografihistoria.
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Den utveckling som kommer igång under 1600-talet då det gäller 
införandet av andra språk än svenska och latin i ordböckerna redo
visas i stora drag. Vidare diskuteras uppkomsten av en inhemsk 
tradition och de möjliga metodiska tillvägagångssätt som stod de 
tidiga lexikografema till buds.

2.2. Svensk lexikografihistoria — en översikt

Det är inte förrän under 1900-talets senaste decennier som svensk 
lexikografihistoria på allvar har tilldragit sig forskarnas intresse. De 
tidiga ordboksförfattarna var visserligen själva i varierande grad 
måna om att sätta in sina arbeten i ett lexikografiskt sammanhang, 
men deras intresse för föregångarna betingades naturligt nog i första 
hand av praktiska eller rentav ekonomiska hänsyn. Under 1600- 
och 1700-talet intensifierades såväl ordboksarbete specifikt som 
språkdebatten generellt. Uppmärksamheten var emellertid från bör
jan i första hand inriktad på att fylla behovet av fungerande hjälp
medel för svenskens studier av andra språk och på att underlätta 
kontakten med andra språkområden. Under 1700-talet tillkommer 
dessutom syftet att formulera regler för och ge anvisningar om bru
ket av det svenska språket. Med tiden växer också intresset för och 
behovet av en regelrätt grammatisk och lexikografisk beskrivning 
av svenskan.

Ur dagens perspektiv är det naturligt att se 1600-talet och framför 
allt 1700-talet som en period av språkplaneringsarbete och som en 
tid då både den grammatiska och den lexikografiska beskrivningen 
etableras. Framväxten av den grammatiska respektive den lexiko
grafiska traditionen är angelägna undersökningsobjekt, såväl rent 
språkhistoriskt och språkteoretiskt som ur ett ämneshistoriskt per
spektiv. Att inte de då verksamma grammatik- och ordboksförfat
tarna anlade detta perspektiv på sina insatser säger sig självt.1

1 För en belysning av det språkliga klimatet och svenskans emancipation under 
1600-talet se Hansson 1984, för 1700-talets debatt se t.ex. Tengström (1973),
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Inrättandet av lärda sällskap i Sverige medförde däremot att dessa 
frågor flitigt diskuterades från 1700-talets mitt till dess att Svenska 
Akademien halvtannat sekel senare faktiskt var igång med utgiv
ningen av sin ordbok. Svenska Akademiens och de andra lärda 
sällskapens ordboksprojekt har beskrivits av Bernhard Beskow 
(1857) och senare av Bengt Loman i samband med Akademiens 
tvåhundraårsjubileum (Loman 1986).

Med en viss distans till de lärda instansernas initialmödor vid 
arbetet med att åstadkomma en svensk ordbok presenterar Beskow 
i ett tal i Kungliga Vetenskapsakademien, ”Om förflutna tiders 
svenska Ordboks-företag”, en översikt inte bara över de svenska 
utan också över de stora europeiska ordböckerna (Beskow 1857). I 
framställningen lovordar han de tidiga lexikografernas arbeten — 
ofullbordade såväl som fullbordade — men han påpekar också att 
trots goda insatser på lexikografins område är det nu dags att börja 
om från början. Den för språkvetenskapen omvälvande upptäckten 
av sanskritspråkets relationer till levande europeiska språk och kon
sekvenserna härav har, menar han, egentligen gjort all tidigare 
språkforskning obsolet. Beskow redogör för Vetenskapssocietetens 
uppdrag till Ihre att utarbeta en svensk ordbok,* 1 liksom för Veten-

Lindberg (1984) och Fries (1996). För det språkliga klimatet under slutet av den 
här aktuella perioden se Loman (1986).
1 Johan Ihres Glossarium suiogothicum betraktas av Beskow som ”det stora 
verk, hvarmed den högre språkforskningen hos oss kan anses på en gång börjad 
och bragt till den punkt, der den qvarstannat nära ett århundrade” (Beskow 
1857:15). Beskow redogör för alla förvecklingar kring arbetet. 1756 erhöll Ihre 
ett förskottsarvode på 10 000 riksdaler silver, varav en mindre del utgjorde 
arvode och resten var att betrakta som lån till tryckkostnaden och som således 
skulle betalas tillbaka när verket var klart. Trots att tryckningen påbörjades året 
därpå dröjde dock utgivningen, och efter ett antal erinringar och påtryckningar 
hotades han slutligen 1766 av kammarrevisionen med ett krav på återbetalning 
av lånet. Kanslikollegium trädde till hans försvar och menade att det var skillnad 
på lärdoms- och snillearbeten och andra arbeten och att snillefoster sålunda inte 
kunde framtvingas med stränghet. De ekonomiska kraven på honom lades så 
småningom ned och ordboken kom ut 1769. Beskow jämför det ogina bemö
tande Ihre fick utstå med hur Sahlstedt och hans ordboksarbete behandlades, 
och han antyder — utan att utveckla det närmare — att Ihres politiska bak
grund låg honom i fatet: ”förfarandet mot honom måhända mindre hafva gällt
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skapsakademiens handhavande och hantering av Samuel Schultzes 
färdiga ordboksmanuskript.* 1 Även Kungliga Vitterhetsakademien 
övervägde ett ordboksprojekt, men detta stannade på diskussions- 
stadiet (Beskow 1857:19f.)-

I bidraget ”En Inrättning, ägnad endast til Språkets förbättring” 
ger Bengt Loman en översikt över Svenska Akademiens språkar
bete från det att den inrättades till 1800-talets slut (Loman 1986). 
Där redovisas bland annat turerna kring de olika försöken att åstad
komma en svensk ordbok. Upphovsmännen till flera av de verk som 
behandlas i kapitel 7 och 8 nedan var på olika sätt, direkt eller indi
rekt, inblandade i det förberedande arbete. Deras relationer till 
Svenska Akademien och den relevans deras arbeten hade för 
Akademiens ordboksprojekt diskuteras i anslutning till respektive 
verk.

Den förste som ger ett slags översikt över den svenska lexikogra- 
fiska produktionen är Samuel Columbus i ”En Swensk Ordesköt- 
sel” (1670-talet).2 Också lexikografen J.A. Lindblom lämnar i in
ledningen till sin ordbok Lexicon latino-svecanum (1790) en fyllig

arbetet, än den i politiskt hänseende misstänkte författaren” (Beskow 1857:18). 
Se vidare Beskow 1857:14ff. samt även Schlick (1923:249ff.).
1 Samuel Schultze, kamrer i Bergskollegium, inlämnade 1756 ett i princip färdigt 
ordboksmanuskript till Vetenskapsakademien. Manuskriptet gillades och köptes 
av Akademien för 1 200 daler silver. 1762 anses det dock ”tarfva i flera afse- 
enden en stor och hufvudsaklig förbättring, sä att det behöfvde helt och hållet 
omarbetas” (citat efter Beskow 1857:13), varefter Abraham Sahlstedt, kunglig 
sekreterare, får i uppdrag att omarbeta ordboken. Sahlstedt ville dock hellre ge 
ut en helt ny ordbok, vilket han också fick. Schultzes ordbok publicerades 
aldrig, och delar av manuskriptet är nu förlorade. Se vidare Beskow 1857:1 Iff., 
Hast 1990 samt kap. 7 nedan.
2 Columbus berör kortfattat Stiernhielms efterlämnade utkast av lexikografisk 
natur. Förutom vad han kallar ”Swea- ok Götha Fatebuur” nämner han också 
ett ”Dictionarium Etymologicum” och ett register till ”Wästgöthe-Lagen” 
(Columbus [1670-tal] 1963:54). Även Erik Schroderus och hans lexikografiska 
verksamhet omnämns. ”Den andre Erik Schroderus Upsaliensis har verterat 
Januam Lingvarum, där i han är, som fordras, heel ord-rijk. Så har han ok skrifwit 
ett lijtet Lexicon på Swänska, Latin, Tyska ok Finska, är man en lijten book
unge i duo.dées. intitulerad Lexicon Scondicum, in qvo qvatuor Lingvæ per 
totam Europam, primariæ, Latina, Suetica, Germanica & Finnonica, comprehen- 
duntur.” (Columbus [1670-tal] 1963:55.)
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redovisning av sina föregångare inom den latinsk-svenska grenen 
av lexikografin. Han inleder raden med Schroderus Lexicon latino- 
scondicum ( 1632),1 som ”det första, som blifvit utgifvet innom 
Fäderneslandet. Man hade allt hitintills skaffat sig utländska, och 
detta synes icke heller hafva varit tjenligt att afhjelpa bristen” 
(Lindblom 1790:[i]). Annars räknas vanligen Adolf Noreens över
sikt i del 1 av Vårt språk (1903) som den första i sitt slag. I en över
gripande, resonerande bibliografi över den nysvenska språkforsk
ningens historia redogör han i stora drag också för de viktigaste 
lexikografiska arbetena. De olika verken diskuteras kortfattat, lik
som deras betydelse för utvecklingen av lexikografin och deras in
bördes beroenderelationer. Översikten är visserligen långt ifrån 
fullständig, men den är i många avseenden mycket detaljerad, och 
den innehåller en hel del numera svåråtkomlig och svårkontrollerad 
information.

En särskild lexikografisk bibliografi för de nordiska språken pub
licerades av Eva L. Haugen 1984: A bibliography of Scandinavian 
dictionaries. Bibliografin, som också innehåller en inledning av 
Einar Haugen, är indelad i tre huvuddelar: enspråkiga, tvåspråkiga 
och mångspråkiga ordböcker. I de olika delarna arrangeras sedan 
verken i ytterligare underavdelningar. De enspråkiga arbetena delas 
in i allmänna ordböcker, förkortningslexikon, dialektordböcker, 
rimlexikon etc. samt fackordböcker som även ordnas efter ämnes
område. Inom varje sådan underavdelning förtecknas sedan verken 
för varje nordiskt språk för sig i alfabetisk ordning. De tvåspråkiga 
verken indelas i första hand efter det främmande, icke-nordiska 
språket, i andra hand även här efter det nordiska språket och slut
ligen alfabetiskt efter författare (eller titel om författaruppgifter sak
nas) inom varje nordiskt språk. I princip omfattar den samtliga ord
böcker och ordlistor för danska, färöiska, isländska, norska och 
svenska utgivna t.o.m. 1980-talets början. Bibliografin innehåller åt
skilligt med värdefull information, och den är översiktligt uppställd

1 Man brukar annars ange 1637 som utgivningsår för första upplagan av 
Schroderus Lexicon latino-scondicum.
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och lätt att hitta i tack vare separata författar-, språk- och äranes- 
index. Tyvärr är den inte fullständig (vilket ju nästan vore orimligt 
att begära), och den information som redovisas om de olika verken 
är inte alltid helt tillförlitlig. Sålunda saknas för svenskans del 
nästan ett tiotal svensk/franska 1700-talsverk, som istället för formen 
fransk eller fransysk i titeln har någon variant av formen fransösk.

Einar Haugens inledning till bibliografin är en lärd exposé över 
lexikografins framväxt i de nordiska länderna. Han sätter in denna i 
ett bredare europeiskt sammanhang och relaterar till såväl kultur
historia som den allmänna språkvetenskapens och lexikografins 
utveckling. I en uppsats från 1985 diskuterar han vidare den tidiga 
lexikografins politiska betydelse i de nordiska länderna. Där fram
hålls lexikografernas insats i den pågående språkplaneringsproces
sen: "lexicographers have acted as midwives to all who have wish
ed to bring to birth new norms of writing” (Einar Haugen 1985: 
571). De lexikografiska detaljerna är emellertid inte alltid helt kor
rekta.1 I en uppsats från 1986 återkommer han till sambandet 
mellan strömningar i samhället och den lexikografiska verksam
heten i de skandinaviska länderna. Han relaterar där den tilltagande 
lexikografiska verksamheten både till praktiska omständigheter, 
t.ex. tryckerikonstens etablering och förbättring, och till den gry
ende nationalism som i renässansens anda utvecklades i Norden 
(Haugen 1986).

I inledningsskedet av projektet ”Lexikografisk tradition i Sverige” 
var kartläggningen av det svenska ordboksbeståndet under tiden 
fram till 1850 en prioriterad uppgift. Kartläggningen resulterade i 
”Förteckning över äldre svenska ordböcker. Tiden fram till 1850” 
(Hannesdöttir 1987). Med utgångspunkt i Noreens och Holms 
översikter över de tidiga lexikografiska verken, SAOB:s källför
teckningar och de bibliografier som finns för den aktuella perioden, 
förtecknades de arbeten som där uppgavs vara av lexikografisk

1 Haugen utgår exempelvis från att Sahlstedts Swensk Ordbok (1773) utgör 
andra upplagan av hans betydligt mindre ordbok från 1757, vilket är helt miss
visande.
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natur. Universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Uppsala och Åbo 
samt Kungliga biblioteket besöktes, och deras kataloger (sign. 
”Språkvet. [...] Lex./Ordböcker” eller motsvarande) undersöktes. 
Samtliga arbeten som föreföll vara av ordbokskaraktär och samtliga 
påträffade — och omnämnda — upplagor togs med i förteckningen. 
De arbeten jag hade möjlighet att inspektera beskrivs med 
avseende på omfång, d.v.s. sidantal och format (4:o, 8:o etc.), 
samtliga ingående delar och deras respektive omfång liksom vilka 
språk som behandlas i arbetet. I övrigt kommenteras ordböckerna 
inte. Trots att syftet med arbetet var att åstadkomma en så fullstän
dig förteckning som möjligt kan vissa luckor konstateras, och vissa 
felaktigheter som traderats vidarebefordras i förteckningen utan 
reservationer (se Johansson 1997:369, not). Mycket av det som 
redovisas i avsnitten 2.4—2.4.6.5 nedan har hämtats ur denna för
teckning. De ordböcker som endast omnämns i denna avhandling 
och som inte behandlas eller diskuteras i andra avseenden än be
träffande deras blotta existens tas inte med i avhandlingens biblio
grafi. Istället hänvisas till förteckningen (Hannesdöttir 1987); en 
utgivning av denna är också nära förestående.

Även den stora internationella encyklopedin Wörterbücherl Dic
tionaries/Dictionnaires (1989-91), som utgör den femte delen i 
serien Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 
innehåller en kortfattad översikt över svensk lexikografi.1 Förutom 
lexikografihistoria innehåller artikeln också en översikt över den 
moderna svenska lexikografin, en presentation av SAOB och en 
selektiv bibliografi över svenska ordböcker (Holm & Jonsson 
1990). Efter den inledande forskningsöversikten påpekar författarna 
det paradoxala förhållandet att ”much of the history of Swedish 
lexicography concerns planned rather than published dictionaries” 
(Holm & Jonsson 1990:1934). De redogör sedan för Gustav II 
Adolfs planer på en svensk ordbok, Kungliga vetenskapssocietetens 
och Kungliga vetenskapsakademiens ordboksinitiativ samt natur-

1 För detta verk, Wörterbiicher/DictionarieslDictionnaires (1989-91), an
vänds i det följande förkortningen HSK.
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ligtvis Svenska Akademiens uppdrag och arbete på det lexikogra- 
fiska planet. De viktigaste enskilda insatserna inom den svenska 
lexikografin presenteras; av de äldre ordböckerna och ordboks- 
projekten behandlas Schroderus (publ. 1929) och Swedbergs 
opublicerade verk samt Spegels, Ihres, Sahlstedts och naturligtvis 
Dalins arbeten. Urvalet av de verk Holm och Jonsson presenterar 
modifierar sålunda något uppfattningen om den inriktning på de 
outgivna arbetena som de inledningsvis framhåller.

Den förste i Sverige som genomfört en större vetenskaplig under
sökning av lexikografihistorisk natur är Lars Holm (1986). Under
sökningen tar sin utgångspunkt i Jesper Swedbergs opublicerade 
ordboksmanuskript, och syftet med den är främst att belysa Swed
bergs lexikografiska gärning och att sätta in hans arbete i ett lexiko- 
grafihistoriskt sammanhang. Denna sammanläggningsavhandling 
består av tre delar som inleds av en engelsk ”Summary”, som också 
fungerar som kappa till de tre delarna. I första delen redogör Holm 
kort för Swedbergs leverne och hans språkvetenskapliga gärning. 
Hans ordboksarbete relateras till hans övriga litterära verksamhet, 
och hans språksyn diskuteras. De yttre omständigheterna kring ord
bokens tillkomsthistoria beskrivs, liksom Swedbergs bemödanden 
för att få verket utgivet. Andra delen handlar om de olika hand
skrifter av ordboken som finns bevarade och om relationerna dem 
emellan.

Den tredje delen av avhandlingen, ”Swedbergs Swensk Ordabok 
— tryckta källor, föregångare och möjliga förebilder”, är avhand
lingens största och den i det här aktuella sammanhanget mest cen
trala delen. Efter en diskussion kring olika definitioner av begreppet 
”ordbok”, där Holm bl.a. relaterar den äldre nysvenska periodens 
ordboksbestånd till Zgustas ordbokstypologi (från Zgusta 1971), 
redovisas principerna för urvalet av de arbeten som Holm relaterar 
Swedbergs arbete till. Sålunda utelämnar Holm den kategori Zgusta 
kallar ”restricted dictionaries”, en kategori dit Holm för ”ordför
teckningar med snäva ämnesbetingade gränser” liksom också ord
förteckningar där ”en viss tryckt källa står för hela ordförrådet” om
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denna källa inte är Bibeln (Holm 1986:III:42ff.).' Dessutom ute
lämnas otryckta, förkomna och ofullbordade arbeten.

I form av en kommenterad tabell (tabell 8, s. 50-53), redogör 
Holm sedan för de ordboksarbeten som gavs ut i Sverige från 1538, 
då Variarum rerum först publicerades, till Swedbergs dödsår 1735
— sammanlagt 36 verk. Dessutom ingår Petrus Schenbergs 
Lexicon latino-svecanum (1739) i undersökningen, då det svenska 
ordförrådet i den — enligt uppgifter i ordbokens ”Præfatiuncula”
— är ”i sin helhet taget från den högvördigste, fordom biskopen, 
doktor Jesper Swedbergs Swensk Ordabok”1 2 och sålunda ”ganska 
troget [återger] Swedbergs lexikontext” (Holm 1986:1:118f.). De 
uppgifter som Holm redovisar i tabellen är förutom titel och förfat
tare (när denne är känd) även tryckår och tryckort för samtliga 
kända utgåvor och upplagor, de språk som ingår i ordboken och i 
vilka konstellationer de uppträder samt ordbokens uppställnings- 
principer, d.v.s. om uppslagsorden är ordnade efter ämnesområde 
eller alfabetiskt, och om alfabetiskt huruvida de då är ordnade strikt 
alfabetiskt eller etymologiskt. Slutligen redovisas ordbokens om
fång i antal sidor (Holm 1986:III:50ff.). Tabellen kompletteras med 
en kommentardel (s. 54), där Holm bl.a. redovisar de uppenbara 
beroendeförhållanden mellan olika verk som han har iakttagit.

Översikten ger en bra överblick över det tidiga ordboksbeståndet 
och över de inbördes relationerna mellan olika arbeten. Förutom 
Swedbergs manuskript och Schenbergs ordbok utgör sedan åtta av 
de 36 verken grunden för en ordförrådsundersökning, där syftet är 
att genom en jämförelse med föregångarna beskriva Swedbergs 
ordboksarbete. Vare sig jämförelsen avslöjar beroendeförhållanden 
och påverkan eller ej har den ”ändå sitt värde genom att den preci
serar den undersökta ordbokens plats i en lexikografisk tradition”

1 Holms monografi består av tre delar med separat paginering. Den romerska 
siffran i hänvisningarna anger från vilken del av monografin uppgifterna har 
hämtats.
2 Förordet är avfattat på latin, översättningen är hämtad ur Holms monografi 
(del I s. 119), där den bifogas det latinska citatet.
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(Holm 1986:111:61). Som underlag för undersökningen använder 
Holm sedan delar av de åtta arbetenas ordförråd. Jämförelsemateria
let består av 500 ord på D och 500 ord på P; vart och ett av dessa 
ord förekommer i någon av de undersökta ordböckerna. Den en
skilda ordbokens ordförråd på relevanta avsnitt på D och P jämförs 
sedan med den maximala uppsättningen, resultatet av jämförelsen 
relateras så till motsvarande avsnitt i Swedbergs manuskript. Manu
skriptet är det enskilda arbete som innehåller flest ord, 594 av de 
totalt 1 000. De åtta ordböcker som ingår i ordförrådsundersök- 
ningen beskrivs ännu något närmare.

Förutom de invändningar som har riktats mot själva materialur
valet (se Tjäder 1986:168 och Rogström 1998:73ff.) kan man också 
anföra att den ”lexikografiska tradition” vari beskrivningen avses 
inplacera Swedbergs arbete är ett i allra högsta grad diskutabelt 
begrepp. För att en ordbok på ett adekvat sätt skall kunna relateras 
till betydligt (upp till 150 år) äldre föregångare, tillkomna i ett annat 
språkligt och kulturellt klimat och vars syften inte är klarlagda, 
behövs också andra kriterier och andra typer av analyser än rena 
ordförrådsundersökningar. Den genomförda jämförelsen av ordför
rådet avslöjar mycket riktigt förekomsten respektive frånvaron av 
vissa beroenderelationer mellan de olika arbetena, inte bara be
träffande Swedbergs manuskript utan också mellan Lincopensen 
och dess efterföljare. De statistiska beräkningarna och den grafiska 
presentationen av resultaten är mycket värdefulla, genom att de 
kvantifierar skillnader och överensstämmelser i ordböckernas ord
förråd som visserligen är lätta att iaktta men som annars är svåra att 
systematisera och redovisa. Många frågor kvarstår dock obesvarade.

I monografisk form presenterar Sture Hast det aldrig utgivna ord
boksarbete som har Schultze som upphovsman (Hast 1990). 
Inledningsvis ges en kortfattad översikt över Schultzes levnadshis
toria. Därefter följer en noggrann beskrivning av hans lexikogra
fiska gärning. Manuskriptet bestod ursprungligen av sex foliovoly- 
mer, av vilka nu bara tre finns bevarade. Hasts beskrivning avser 
såväl manuskriptets omfång och uformning som dess innehåll.
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Källspråket var svenska och uppslagsorden försågs med såväl sven
ska som latinska och tyska ekvivalenter. Med utgångspunkt i valda 
delar av alfabetet redogör Hast för verkets makro- och mikrostruk
tur. Materialet var på latinskt vis etymologiskt ordnat och tämligen 
svåröverskådligt (Hast 1990:20f.). Mikrostrukturen beskrivs detal
jerat, med avseende på såväl uppgifterna om uppslagsordens for
mella egenskaper som hur deras betydelse behandlas. Efter en pre
sentation av ordbokens sätt att redovisa olika typer av ordbildning, 
främmande ord och dialektord diskuterar Hast Schultzes förlagor. 
Med utgångspunkt i ordförrådet visar Hast att Scultze inte, som 
allmänt antagits och traderats, bygger på Basilius Fabers stora 
Thesavrvs ervditionis scholasticæ (1 uppl. 1571) utan på Kaspar 
Stielers arbeten (Hast 1990:68ff.). Förutom den rent språkliga ana
lysen av materialet i ”Svenskt Fexicon” ger Hast också en hel
hetsbild av ordbokens tillkomsthistoria, dess mottagande och dess 
fortsatta öden såvida de är kända. Av Hasts beskrivning framgår att 
”Svenskt Fexicon” var ett för sin tid imponerande arbete, såväl 
beträffande behandlingen av det svenska språkmaterialet som till 
omfånget. Opublicerat och delvis förkommet kom det inte att spela 
någon roll för utvecklingen av den svenska lexikografin. I Hasts 
monografi har det emellertid fått en till synes välförtjänt uppmärk
samhet.

Ytterligare en monografisk framställning över de äldre nordiska 
ordböckerna utgör Michael Jacobys Historische Lexikologie zum 
nordgermanischen Raum: Lexika als Kultur- und Sprachdoku- 
mente zwischen Mittelalter und Neuzeit (1990). Verket innehåller 
tre delar. Inledningsvis ges en kortfattad översikt över den västeuro
peiska lexikografihistoriska forskningen, och där beskrivs också 
undersökningens mål, metod och material. Verkets andra del, som 
också är dess största, är en exposé över äldre nordiska ordböcker. 
Där får man en kortfattad beskrivning av nordiska, d.v.s. svenska, 
danska, norska och isländska, ordböcker publicerade t.o.m. 1900- 
talets början. Jacobys arbete är fullspäckat med fakta och mycket 
användbart som uppslagsverk när det gäller uppgifter om ord-
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böckernas inbördes relationer och om enskilda lexikografers pro
duktion. Värdet av översikten begränsas emellertid av den bristande 
systematiken, både beträffande urvalet av information och presenta
tionen av den.1 Även urvalet av vilka verk som beskrivs kan disku
teras. Sålunda behandlas inte de icke-germanska språken i Norden 
och heller inte färöiskan. Någon motivering för varför dessa språk 
utelämnas ges inte. Översikten har en geografisk tyngdpunkt i de 
svenska ordböckerna och en tidsmässig i perioden före 1800. Dessa 
prioriteringar motiveras inte heller. Då det lätt kan konstateras att 
översikten inte är komplett hade det varit önskvärt att urvalsprin
ciperna hade redovisats (se Gundersen 1994:254f.). I den avslutan
de delen, ”Synthese und Resultate”, tecknas utvecklingen av dels 
olika typer av ordböcker, dels inslaget av olika slags information i 
ordböcker. Där redogör Jacoby för utvecklingen av etymologiska 
uppgifter i ordböcker, dialektordböckernas utveckling samt för hur 
bibel- respektive lagspråket har använts som källa för ordböckerna. 
Slutligen diskuteras förekomsten av propria i ordböckerna.

Förutom de redan nämnda bibliografierna och monografierna 
över äldre ordböcker i gemen har några av dem enskilt gjorts till 
föremål för speciella studier. Här bör då särskilt nämnas Monica 
Johanssons avhandling Lexicon Lincopense (1997) och Lena 
Rogströms Jacob Serenius lexikografiska insats (1998). Johansson 
undersöker möjliga förlagor till Lincopensen och konstaterar att 
den som har lämnat tydligast spår i ordboken är Lexicon Trilingve 
(1587). Lincopensens betydelse för efterföljarna diskuteras också: 
Johansson visar att den svensk-latinska delen faktiskt, direkt eller 
indirekt, ligger till grund för samtliga, alfabetiskt ordnade, svensk
latinska ordböcker över allmänspråket som publiceras till in på 
1700-talet. Förutom att klarlägga Lincopensens plats i den konti
nentala lexikografiska traditionen och dess betydelse för den till
tagande svenska verksamheten redovisar Johansson också olika 
undersökningar av det svenska språket i Lincopensen, främst med

1 Denna bristande systematik delar Jacobys verk förvisso med Noreens över
sikt i Vårt språk (1903).
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avseende på ortografi och ordbildning. Vidare behandlas Lincopen- 
sens eventuella bestående påverkan på svenskan. Johansson kom
mer fram till att rent språkligt har den nog inte avsatt några spår i 
svenskans utveckling (Johansson 1997:33 Iff.). Beträffande språkets 
representativitet för den samtida svenskan konstaterar hon att jäm
fört med andra 1600-talstexter framstår Lincopensens språkdräkt 
som ålderdomlig (s. 388).

I Rogströms avhandling om Jacob Serenius lexikografiska insats 
undersöks Serenius engelsk-svenska och svensk-engelska ord
böcker. Rogström visar att första upplagan av den engelsk-svenska 
ordboken, Dictionarium Anglo-Svethico-Latinum (1734), helt 
bygger på en engelskofransk förlaga, Abel Boyers The Royal 
Dictionary (1 uppl. 1699) och att Serenius svensk-engelska Dictio
narium Suethico-Anglo-Latinum (1741) sedan är en vändning av 
den engelsk-svenska ordboken. Ordböckerna sätts in i sitt lexiko
grafiska sammanhang, beträffande såväl den engelska tradition som 
har påverkat dem som de svenska efterföljarna inom den svensk/ 
engelska (och även den dansk/engelska) lexikografin.

En noggrann lexikografiteoretisk undersökning av Serenius ord
böcker redovisas också, och den tillämpade analysmetoden presen
teras. Utgångspunkten för analysen är ordböckernas typologiska 
tillhörighet eller användarperspektivet (Rogström 1998:91). Rog
ström utgår sålunda ifrån främst två aspekter som anses vara av av
görande betydelse för ordböckers utformning: de tänkta användar
nas modersmål och ordbokens funktion som produktions- eller av- 
kodningsordbok (se avsnitt 3.4 nedan). Serenius lexikografiska 
metod, när han omvandlar de svenska målspråksenheterna i den 
engelsk-svenska ordboken till uppslagsenheter i den svensk-engel
ska, beskrivs med avseende på hur väl han lyckas anpassa språket 
till den nya funktion det är avsett att uppfylla. Trots att Rogström är 
medveten om att ”Serenius kan ha varit ovetande om de olika 
teoretiska premisserna för olika typer av ordböcker och därför inte 
medvetet strävat efter att ge ordböckerna en viss utformning i 
enlighet med en bestämd funktion” (ib.:95), finns det en tendens till
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att typologin tillämpas för strängt och att bedömningen av Serenius 
tillvägagångssätt blir anakronistisk. Sålunda förutsätts att Serenius, i 
enlighet med den moderna lexikografiska diskussionen, strävar efter 
att ge ettordsekvivalenter på målspråket snarare än parafraser av 
uppslagsordets betydelse (se t.ex. s. 303). Denna strävan är 
emellertid inte särskilt märkbar i 1700-talets lexikografi för övrigt 
(se kap. 9 nedan). Rogström diskuterar också begreppet lexikali- 
sering. I syfte att belysa lexikaliseringsprocessen undersöker hon de 
ord som enligt SAOB:s uppgifter förekommer för första gången i 
Serenius engelsk-svenska ordbok (1734) och kommer till viktiga 
resultat.

Också Sven Benson har utnyttjat ett tiotal av de äldre ordböck
erna som källor för sitt arbete Studier över adjektivsuffixet -ot i 
svenskan (1951), och i det sammanhanget ger han en kortfattad 
karakteristik av de aktuella verken. Hans bedömning av de enskilda 
verken redovisas i samband med beskrivningen av respektive verk i 
kapitel 5-7 nedan. Beträffande övriga specialundersökningar av de 
enskilda arbeten som behandlas i denna avhandling kommer dessa 
endast att refereras kortfattat i anslutning till att det aktuella verket 
beskrivs. Ordböcker har slutligen också i olika utsträckning ut
nyttjats som referensmaterial för undersökningar av diverse speci
fika språkliga drag.

Av naturliga skäl har den bredaste expertisen på området äldre 
svenska ordböcker och den svenska lexikografins framväxt utveck
lats vid redaktionen för Svenska Akademiens ordbok i Lund. Den 
mest omfattande analys som utanför SAOR-redaktionens väggar har 
ägnats åt detta område har utförts inom ramen för det tidigare 
nämnda projektet ”Lexikografisk tradition i Sverige” (se 1.3 ovan). 
Förutom de rapporter, uppsatser och monografier som emanerar 
från projektarbetet har projektet även indirekt stimulerat till ytter
ligare belysning av den svenska lexikografihistoren. Sålunda upp
ges projektgruppens besök på SAOB:s redaktion 1987 ha varit inci
tamentet till att Hast publicerade monografin Samuel Schultze och 
hans Svenskt Lexicon (Hast 1990:5).
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23. De första verken — före 1600

2.3.1. Codex Upsaliensis C 20, ”Glossaret”

Som framgått ovan kan den tvåspråkiga lexikografin i Sverige alltså 
spåras tillbaka till sen medeltid. Det äldsta bevarade fullständiga 
ordboksarbetet är som tidigare nämnts en handskrift av ett latinskt- 
svenskt glossarium, bevarad som Cod. Ups. C 20. Denna handskrift 
har under 1900-talet utgivits av Erik Neuman (se nedan).

Cod. Ups. C 20 — vanligen kallat ”Glossaret” — är en alfabe
tiskt ordnad uppställning av latinska ord, av vilka en del försetts 
med en eller flera svenska ekvivalenter. De latinska förklaringarna 
och/eller ekvivalenterna dominerar dock. Handskriften C 20 består 
av tre olika partier, som skrivits av en hand vartdera. Hand 1 om
fattar inledningen av alfabetet, t.o.m. hostium, samt avsnittet nabilis- 
sinapis, hand 2 hostis-mutuus och hand 3 slutligen den sista delen 
av alfabetet, sinolimpha-zoticus. Det är huvudsakligen i den del av 
handskriften som skrivits av hand 1 och 2, d.v.s. a-sinapis, som det 
svenska språkmaterialet förekommer. Denna del av ”Glossaret”, av
snitten med hand 1 och 2, anses allmänt vara en förkortad be
arbetning av en latinsk medeltidsordbok, Lexicon Catholicon av 
Johannes Balbus de Janua, ett verk som fullbordades år 1286 och 
som sedan användes flitigt under resten av medeltiden (Neuman 
1973:XIVf.).’ Också hand 3 återgår antagligen på Catholicon fast 
på krokigare vägar och med betydligt fler mellanled än de andra 
avsnitten (se Tjäder 1994:194). Avsnittet a-sinapis gavs ut av Erik 
Neuman som band 45 i Samlingar utgivna av Svenska Forn- 
skriftsällskapet (nedan förkortat SFSS). Band 45 består i sin tur av 
sju häften, varav häftena 153, 154 och 156 (1918-20) innehåller

1 Catholicon var den första ordboken som trycktes. Första gången den blev 
tryckt var 1460 i Mainz, antagligen av Gutenberg själv. Före århundradeskiftet 
trycktes den ytterligare två gånger i Tyskland och två gånger i Frankrike (Colli- 
son 1982:55).



34

partierna med hand 1 och häfte 179 och 187 (1938-42) partierna 
med hand 2.

Neumans inledning till utgåvan gavs ut postumt av Börje Tjäder 
som häfte 249 (1973). I inledningen beskrivs såväl själva handskrif
ten som dess innehåll, och dess ålder diskuteras. Neuman preciserar 
den tidigare gällande åldersbestämningen, senare hälften av 1400- 
talet, till 1470-tal — åtminstone för delar av handskriften (se 
Neuman 1973:LXXIX). Det svenska språket i handskriften beskrivs 
också (se strax nedan).

I den del av handskriften som åstadkommits av hand 3 ges sven
ska ekvivalenter mera sällan än i de föregående avsnitten, och den 
har heller inte tilldragit sig samma uppmärksamhet från forskarnas 
sida som de båda andra. Även denna del finns numera tillgänglig 
genom Börje Tjäders utgåva i SFSS band 45, häfte 261 (1994). Av 
”Glossaret” har ytterligare två fragment varit kända. Det ena 
beskrevs 1896 av Schlick, men några år senare, 1903, gick det inte 
längre att lokalisera detta (Neuman 1973:X samt not 1). Det andra 
fragmentet, som finns i Kungliga Biblioteket i Stockholm, omfattar 
partier av bokstäverna g och h. Detta fragment gavs ut av Isak 
Collijn i Samlaren 1913. Han konstaterar att ”texten stämmer rätt 
väl med Uppsalahandskriften C 20”, men han bedömer fragmentet 
som ”betydligt äldre än C 20”, dock utan att ange grunderna för 
denna bedömning (Collijn 1913:282).

”Glossarets” svenska förankring har undersökts främst av Erik 
Noreen (1944), av Erik Neuman (1973) och av Lars Wohin (1989). 
Det anses vara fastställt att det första exemplar av Lexicon Catholi- 
con som kom till Sverige införskaffades i Paris år 1406 av en 
Torirus Andreæ; att ytterligare ett exemplar rekvirerades till Vad
stena finns dokumenterat i ett brev från 1426 (Neuman 1973: XIV). 
De frågor som främst har intresserat forskarna är vilka förlagor som 
användes för C 20, varifrån de svenska orden och fraserna har 
hämtats samt Jöns Buddes roll vid den svenska bearbetningen. 
Neuman slår fast att C 20 återgår på en latinsk-svensk förlaga, och 
han redovisar avskrivningsfel som endast kan förklaras som fel-
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läsningar i ett svenskt material (WSiXXVIf.).1 Om man utgår ifrån 
att Collijn har rätt i sin bedömning att fragmentet är äldre än C 20 
samt från den stora likhet de båda versionerna uppvisar, skulle 
fragmentet kunna utgöra en del av den sökta förlagan (se också 
Wohin 1989:79).

I samband med utgåvan beskriver Neuman som sagt svenskan i 
de båda avsnitten med avseende på dialektala drag som kan bidra 
till att fastställa skrivarnas regionala hemhörighet. Slutsatsen beträf
fande hand 1 blir att ”När man lägger det ena till det andra, tycks 
språket bäst passa i v. Västmanland åt Bergslagen till” (Neuman 
1973:LXVI). Av språket att döma i det avsnitt som skrivits av hand 
2, hostis-mutuus, har den skrivaren med stor sannolikhet varit 
dansk. Som den viktigaste källan för det svenska språkmaterialet 
utpekar Neuman Peder Låles ordspråkssamling, som var välkänd 
under 1400-talet, och ”som säkerligen varit avsedd för undervis
ningen i latin” (Neuman 1973:XV).

Av tradition har Jöns Budde ansetts ha varit inblandad i den 
svenska bearbetningen av Catholicon. Detta antagande granskas 
närmare av Erik Noreen (1944). Han konstaterar att trots att en del 
ord som anses vara typiska för Jöns Buddes språk också förekom
mer i C 20 så räcker inte denna omständighet som bevis för att det 
verkligen var Jöns Budde som försvenskade den latinska ordboken. 
Till samma slutsats kommer Lars Wohin (1989), fast med något 
andra metoder. Med utgångspunkt i ett relativt litet antal lågtyska 
lånord undersöker han deras förekomst i tidiga svenska och tyska 
översättningar av Salomos ordspråk jämfört med artiklar i C 20. 
Han sammanfattar emellertid sin undersökning med att konstatera

1 Neuman visar på ett övertygande sätt hur felaktiga svenska ekvivalenter till 
ett latinskt uppslagsord kan bero på feltolkning av en bokstav i en svensk för
laga: t.ex. har uu i winguud tolkats som aar vilket resulterar i att wingaard an
ges som ekvivalent till Bacus. I andra fall har skrivaren troligen arbetat efter 
diktamen och då rimligen inte haft sammanhanget helt klart för sig. Ytterligare 
någon felaktighet beror helt enkelt på att avskrivaren har halkat med fingret och 
hamnat på fel rad i förlagan (1973:XXVlf.).
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att frågan om ”Glossarets” svenske bidragsgivare än så länge är 
obesvarad.

2.3.2. Variarum rerum vocabula (1538)

Det första lexikografiska verket som trycktes i Sverige är Variarum 
rerum vocabula cum sueca interpretatione, publicerat i Stockholm 
1538. Av denna utkom sedan ytterligare två upplagor och totalt ett 
tiotal tryckningar fram till 1700-talets första decennium samt två 
nyutgåvor kring sekelskiftet 1900 (Collijn 1925, Jacoby 1990; se 
även Hannesdöttir 1987).' Hopbunden med Variarum rerum har 
ockå den lilla latinsk-svenska pariören Formulae puerilium collo- 
quiorum bevarats.

Av de många nytrycken att döma användes Variarum rerum som 
läsebok för latinstudiet från det att den kom ut på svenska och hela 
1500-talet ut — ”En klassiker i all blygsamhet” (Lindroth 1975a: 
213). Genom två nyutgåvor vid tiden kring sekelskiftet 1900 har 
den gjorts tillgänglig för en nutida läsekrets. 1890 gav Aksel 
Andersson ut den första upplagan (1538). Anderssons utgåva inne
håller förutom själva Variarum rerum också glosor till komedin 
Andria av Terentius; dessa var nedtecknade på de tomma sidorna i 
slutet av bandet (Collijn 1928:2).1 2 Anderssons utgåva bygger på det

1 De olika utgåvorna av Variarum rerum indelas av Collijn i tre grupper. I den 
första gruppen ingår, förutom den första utgåvan 1538, också de oförändrade 
upplagorna 1559 och 1574. Den andra gruppen uppvisar en omarbetad och 
utvidgad form i förhållande till den första och har även en annan uppställning; 
dit räknar Collijn utgåvorna 1579, 1597, 1607, 1622 och 1630. I den tredje och 
kronologiskt sista gruppen har den latinsk-svenska texten utökats med en finsk 
översättning; dessa utgåvor kom 1644, 1658 och 1668. Se Collijns faksi
milutgåva av Variarum rerum 1925:8ff. samt Collijn 1927—31:64f.
2 Liksom andra klassiska dramer lästes Terentius Andria för innehållets såväl 
som för språkets skull. Ett skäl till att glosorna till Andria uppfattades som 
särskilt intressanta av skolgossarna kan ha varit att ”Terentii dialoger kunde ej 
sällan giva interiörer av ganska tvivelaktigt moraliskt värde” (Hall 192la: 100 
och not s. 103). Förutom Terentius lästes även ”någre Fabulas Plauti, te som
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enda kända bevarade exemplaret av 1538 års utgåva av verket. Till 
detta första häfte av utgåvan bifogar Andersson ett förord, där ett 
andra häfte med en inledning och anmärkningar till utgåvan utlovas. 
Detta häfte kom dock aldrig ut, men i nästa nyutgåva, Isak Collijns 
faksimilutgåva av 1579 års upplaga, uppger Collijn att han haft till
gång till en del av Anderssons anteckningar från arbetet med det 
andra häftet (Collijn 1925:4).

Collijn diskuterar vilka möjliga källor som kan ha funnits till 
Variarum rerum, och han kommer fram till det latinsk-lågtyska 
verket Vocabula pro iuuenibus multum necessaria från början av 
1500-talet och framför allt till den bearbetning som humanisten och 
pedagogen Johannes Murmellius gjorde av denna: Pappa puero- 
rum (Collijn 1925:7f.). Collijns utgåva innehåller också pariören 
Formulae puerilium colloquiorum, som ofta bifogades Variarum 
rerum. 1928 publicerade Collijn även en separat utgåva av den 
första kända svenska upplagan av Formulae puerilium colloqui
orum, som publicerades tillsammans med 1559 års upplaga av 
Variarum rerum.* 1 Denna tidigare okända upplaga hade Collijn då 
nyligen hittat och införskaffat på ett antikvariat i London (Collijn 
1928). I samband med dessa utgåvor diskuterar Collijn förutom 
arbetenas ursprung också deras pedagogiska betydelse, medan 
deras betydelse för den gryende inhemska lexikografiska verksam
heten lämnas okommenterad.

Trots att intresset för Variarum rerum sålunda i första hand har 
varit av bibliografisk art, har även de språkliga aspekterna ägnats 
viss uppmärksamhet. Främst har då frågan om upphovsmannen till 
det svenska språkmaterialet diskuterats. I en festskrift till Adolf 
Noreen konstaterar Bengt Hesselman att av det som går att utläsa 
om kvantitetsutvecklingen av språket i Variarum rerum så är det

rena äro, såsom aulularia, Trinummus, Pseudulus, och andre slijka” {Then 
Suenske Kyrkieordninghen 1561\ÅSU 1921 vol. IV: 17).
1 Som Collijn påpekar är det inte uteslutet att pariören Formulae puerilium 
bifogades redan den första utgåvan (1538) av Variarum rerum, även om den 
inte har bevarats tillsammans med det enda nu kända, exjsterande exemplaret av 
denna utgåva (Collijn 1927-31:65).
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sannolikt frågan om ”en Mälardialekt, som ligger närmare sörm
ländskan än uppländskan” (Hesselman 1904:389). I en uppsats till 
Hugo Pipping redovisar sedan Johan Palmér en undersökning av 
svenskan i ordboken, en undersökning som snarare leder fram till 
en närkedialekt än en mälardialekt, vilket Palmér anser styrka den 
av honom framlagda hypotesen om Olaus Petri som upphovsman 
till det svenska språkmaterialet:

Det kan ej vara en tillfällighet, att språket i VR är så fullkomligt iden
tiskt med O. Petris språk såväl med hänsyn till dess dialektala särprä
gel som dess ortografi. Den enda rimliga slutsats som därav kan dra
gas är, att författaren till VR är just — Olavus Petri. (Palmpr 1924:427)

Natan Lindqvist undersöker bibelsvenskans medeltida ursprung 
och gör i det sammanhanget en iakttagelse att ordförrådet i Gustav 
Vasas Bibel och Variarum rerum vid en jämförelse uppvisar så 
stora överensstämmelser att det är troligt att samma person har lagt 
sin hand vid båda verken. Lindqvist utgår ifrån att denna person är 
Laurentius Petri (Lindqvist 1929:258f.). I ett senare arbete ger 
Palmér Lindqvist rätt i att likheter i ordförrådet pekar mot L. Petri, 
men efter ytterligare fördjupad analys av bl.a. de ortografiska och 
morfologiska formerna i Variarum rerum vidhåller han att ”ordfor
men nära överensstämmer med O. Petris ordformer. [...] Ordformen 
är icke L. Petris” (Palmér 1939:190). På språkliga grunder har man 
alltså inte hittills kunnat fastställa frågan om upphovsmannen till det 
svenska materialet närmare än att allt talar för att bröderna Petri har 
haft en del i arbetet. Einar Haugen antar att det är Olaus Petri som 
ligger bakom Variarum rerum, och han påpekar att dess danska 
motsvarighet Vocabularium ad usum dacorum (1510) brukar 
förknippas med den danske bibelöversättaren Christiern Pedersen 
(Einar Haugen 1986:100).

Den uppmärksamhet som språket i Variarum rerum har tilldragit 
sig har sålunda huvudsakligen syftat till att ådagalägga den svenska 
bearbetarens identitet. Den lexikaliska aspekten av arbetet har inte 
ägnats samma intresse. Beträffande det ordförråd som presenteras
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konstaterar dock Noreen att där påträffas ”många ord, som annars 
icke råkas vare sig under fornsvensk eller nysvensk tid” (Noreen 
1903:184) och Palmér att det har ”delvis en starkt vardaglig karak
tär” (Palmér 1924:419). Trots att källspråket är latin, är det ganska 
lätt att skaffa sig en överblick även över det svenska ordförråd som 
förekommer, i och med att orduppsättningen är tematiskt indelad. 
Michael Jacoby, som kortfattat beskriver innehållet i Variarum 
rerum och dess ordnande, påpekar att tack vare verkets tematiska 
indelning kan det lätt användas som källa för 1500-talets fackvoka
bulär inom olika slags ämnesområden (Jacoby 1990:54). Någon 
sådan undersökning har ännu inte genomförts.

233. E. Helsingius: Synonymorvm libellvs (1587)

1500-talets tredje svenska lexikografiska arbete är en regelrätt ord
bok, Synonymorvm libellvs av Elaus Petri Helsingius (1587). I 
denna utgör svenskan för första gången källspråk, och de svenska 
orden får där latinska och grekiska ekvivalenter. Även detta verk 
har ett kontinentalt påbrå.1 Ordboken, som är på 600 oktavsidor och 
har alfabetiskt ordnade uppslagsord, innehåller svenska uppslagsord 
försedda med latinska och grekiska ekvivalenter.2 Hesselman kon
staterar att Helsingius inte bygger på Variarum rerum, och av detta 
drar han en något förhastad slutsats: ”först en senare tids lexiko- 
grafer ha fått vanan att slafviskt upprepa hvarandra” (Hesselman 
1904:386). Enligt Adolf Noreen är arbetet emellertid ”väsentligen 
en öfversättning från Joh. Serranus’ lågtyska original med samma 
namn, tryckt i Nürnberg 1567 och i sin tur baseradt på holländaren 
S. Pelegromius’ ’Synonymorum silva’ af 1546” (Noreen 1903:

1 R.L. Collison använder Helsingius ordbok som ett exempel på hur ordböcker 
”lånades” från ett språk till ett annat: ”Compilers were plagiarizing some works, 
borrowing from others, and even - as in Elaus Petri Helsingius’s Synonymorum 
libellus (1587), a Swedish dictionary based on a German original - adapting the 
dictionary of one country to the vocabulary of another” (Collison 1982:73).
2 Det exemplar jag har undersökt ingår i Kungliga bibliotekets Raritetssamling.
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184). Synonymorvm libellvs har inte tilldragit sig något större 
intresse från forskningens sida, trots att den är intressant i sin 
egenskap av att vara det första arbetet där svenskan utgör källspråk, 
och trots att den länge användes vid undervisningen i grekiska 
(Lindroth 1975a: 271). Lars Holm konstaterar helt kort att den har 
”ett relativt litet ordförråd” (Holm 1986:111:70), något som också 
klart framgår av hans undersökning av ordförrådet (1986:111:92).

Det svenska språket i ordboken representeras av alfabetiskt ord
nade uppslagsenheter i form av ord eller fraser som är försedda 
med latinska och grekiska ekvivalenter. Uppslagsformen är något 
godtycklig; ofta men inte alltid presenteras uppslagsordet i den form 
som av traditionen uppfattas som grundform för respektive ordklass. 
Utöver den latinska och grekiska motsvarigheten ges ingen infor
mation om stickordet. Det svenska ordförrådet tycks stå i ett starkt 
beroendeförhållande till latinet. Således återfinns som svenska upp
slagsord fraser som motsvaras av ett ord (eller en sammanskriven 
prepositionsfras) i latinet, t.ex. daghen ther effter (motsvarande 
postridie). Den naturliga förklaringen till att sådana uppslagsformer 
inkluderats är just att tillhandahålla en smidig koppling till ett i 
latinet lexikaliserat uttryck eller en etablerad morfologisk bildning.1 
Michael Jacoby, som har sett närmare på ordbokens ordförråd, 
konstaterar emellertid en viss grad av självständighet gentemot 
Serranus Synonymorum silva: ”Nicht alle schwedischen Lemmata 
stellen jedoch Übersetzungen der deutschen Fassung dar, sondern 
E.P. Helsingius folgt zu einem Teil J. Serranus, andererseits er
scheinen andere Begriffe als Stichwörter” (Jacoby 1990:57). Det

1 Användningen av termen lexikalisering ansluter här och i det följande till 
Rogströms användning (Rogström 1998). Lexikaliseringsprocessen definierar 
hon som ”den process som resulterar i att ett ord slutligen etableras i en viss 
form med en viss betydelse som inte är given eller kan förstås enbart utifrån 
ordets formsida” (Rogström 1998:205f.). Hennes formulering ”slutligen etab
leras” kan visserligen ifrågasättas då ju även lexikaliserade betydelser kan 
genomgå förändringar på samma sätt som andra betydelser. Själva lexikalise- 
ringen är därmed inget slutgiltigt utan snarare ett tillfälligt stadium. Den lexikali
serade betydelsen kan ha begränsad varaktighet.



41

svenska språkmaterialet i Synonymorvm libellvs vore väl värt en 
närmare beskrivning.

2.4. Språken i de tidiga ordböckerna

Förutom de ovan nämnda ordböckerna utkom under tiden fram till 
1630-talet endast ett arbete av lexikografisk karaktär, Samtaal på 
tyska och svenska, som almennelighen brukas både i huushåld och 
annorstädes. Och ther brede vvidh itt litet Dictionarium eller 
Glosebook, [...]. Denna lilla vokabelsamling trycktes hos Ignatius 
Meurer, som var verksam som tryckare i Stockholm 1613-1672. 
Det finns inga uppgifter om utgivningsår, men detta anses allmänt 
ligga före 1629 (Holm 1986:111:50, Jacoby 1990:60). Arbetet består 
huvudsakligen av tysk-svenska dialoger, men det innehåller även 
en tysk-svensk alfabetiskt ordnad gloslista.

Under 1630-talet tilltar den lexikografiska aktiviteten, vilket leder 
till att det under 1640-talet publiceras flera ordböcker. Av dessa är 
Dictionarium. Latino-Sveco-Germanicum (1640) av Jonas Petri 
Gothus — efter utgivningsorten kallat Lexicon Lincopense eller 
bara Lincopensen — såväl till storlek (drygt 1 000 sidor i folio- 
format) som till innehåll den främsta, och den kom att prägla en stor 
del av 1600-talets senare ordboksarbeten (se Noreen 1903:187, 
Holm 1986:111:70 och, i synnerhet, Johansson 1997).

Att det redan på 1500-talet dyker upp ett svenskt lexikografiskt 
arbete, Synonymorvm libellvs (se strax ovan), som förutom sven
skan innehåller ett annat språk än latin är egentligen anmärknings
värt. Enligt den kyrkoordning som fastställdes 1561 var latinet det 
enda språk som lärdes ut i skolan — svenska fick endast före
komma i den mån det var nödvändigt för latinets inlärning. I ett 
avsnitt där skolmästarnas roll diskuteras framgår det att

ingen scholmestare [skal] wara förplictig annat läsa eller lära än latin, 
och swensko, sä myckit som höra til tijdernar i kyrkionar, hoo som 
helst annor tungomål Greske eller Hebraiske lära vill, han må sielff
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besöria sigh ther til Preceptores [...]. (Then Siienske Kyrkieordningen 
1561; citerat efter Hall 192lb: 12)'

Trots att undervisning i grekiska sålunda inte tillhandahölls inom 
ramen för skolans verksamhet, framgår dock ingenstans i skolord
ningen att det skulle ha varit förbjudet att studera språket, vilket 
Hollander tycks ha som utgångspunkt i sin översikt över Svenska 
undervisningsväsendets historia: ”På 1580-talet lästes äfven i öfra 
Sveriges skolor grekiska, hvars läsning 1568 kostat rektor i Åbo 
ämbetets förlust” (Hollander 1884:251). I 1611 års skolordning 
finns grekiskan införd. Enligt skolstadgan skall katedralskolans ele
ver i den fjärde klassen översätta mellan latin och grekiska, och i 
sjätte klassen kan de också erbjudas hebreiska: ”Får läraren i teo
logi någon tid övrig, kan han även lära sina lärjungar att läsa 
innantill hebreiska och meddela dem elementerna i detta språk” 
(1611 års skolordning-, citerat efter Hall 1921b:33). I denna skol
ordning har också svenskan fått en något höjd status, då eleverna 
från början skall lära sig innanläsning på modersmålet såväl som på 
latin.

Skolans verksamhet, som i allra högsta grad är relevant för lexi- 
kografihistorien, var sålunda under hela 1600- och 1700-talet så 
gott som helt inriktad på latinet. Under 1600-talet påpekas nyttan av 
att ha kunskaper också i de moderna språken. Sålunda fick franska, 
italienska och spanska under 1630- och 1640-talen var sin språk
mästare vid Uppsala universitet. Språkmästarnas verksamhet var 
emellertid inte en del av universitetets officiella undervisning och 
blev det egentligen inte förrän i början på 1800-talet, då det enligt 
skolordningen 1807 blev möjligt att läsa franska och tyska på gym
nasiet (se Hammar 1981:19). Från 1678 föreligger ett av professor 
Johannes Schefferus författat studieprogram för unga adelsmän, där

1 Den kyrkoordning som fastställdes 1561 innehåller även den första svenska 
skolordningen. Kyrkoordningen trycktes emellertid inte förrän 1571, då endast 
med små ändringar. Den del av kyrkoordningen som innehåller skolordningen 
finns utgiven av Hall i Årsböcker i svensk undervisningshistoria 1921, volym 
IV.
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nödvändigheten av att kunna språk poängteras. Latinet är naturligt
vis obligatoriskt, medan grekiskan är valfri; som nödvändiga 
moderna språk betraktas ”tyska, franska, italienska och engelska, 
eventuellt också finska” (Bratt 1977:19). Vidare omnämns kunska
per i holländska som ett krav på en språkmästare vid en då planerad 
adelsskola i Stockholm (Bratt 1977:18f.). Trots att kunskaper i 
dessa språk sålunda ansågs önskvärda, kom det att dröja innan den 
gängse skolundervisningen erbjöd andra språk än latin. Det kan 
dock förutsättas att det ökade intresset för de moderna språken 
redan under 1600-talet skapade ett behov av adekvata hjälpmedel 
och ordböcker. Men det är först under det följande seklet som andra 
språk än latin på allvar gör entré i de svenska ordböckerna.

2.4.1. Latin

Latinets dominans i den tidiga ordboksproduktionen i Sverige har 
redan framhållits. Trots att även andra främmande språk förekom
mer tidigt, såsom grekiska i Helsingius Synonymorvm libellvs och 
tyska i Lincopensen, utgör de vanligen bara ytterligare ett målspråk 
eller ett bispråk snarare än ett språk jämställt med latinet och sven
skan. De ämnesindelade ordböckerna, som var vanliga i lexikogra- 
fins tidiga skede, hade däremot den fördelen att samtliga i ordboken 
behandlade språk ganska lätt kunde fungera som källspråk. Denna 
typ av ordböcker lät sig också på ett enkelt sätt byggas ut med 
ytterligare språk. Sålunda anses, som vi redan sett, den svenska 
versionen av Variarum rerum i princip vara samma verk som det 
latinsk-tyska Pappa puerorum, som i sin tur är en bearbetning av 
den latinska vokabelsamlingen Vocabula pro iuuenibus multum 
necessaria (Collijn 1925:6f.). I Variarum rerum har den tyska 
spalten bytts ut mot en svensk, och så småningom (1644) tillkom
mer även en finsk spalt (se s. 36 not 1). På samma sätt ligger den 
latinsk-tyska versionen av samtalsboken Janua lingvarum (1636), 
sammanställd av den tjeckiske pedagogen Johann Amos Comeni-
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us, till grund för en svensk utgåva från 1639, där en svensk spalt 
och ett svenskt index har lagts till de latinska och tyska. För den 
latinska grenen av den tidiga svenska lexikografihistorien — som 
väl riktigare kan liknas vid en bärande stam — är det mer korrekt 
att tala om en kontinental tradition som svenskan inlemmas i än att 
urskilja en egen svensk lexikografisk tradition. Detta är inte särskilt 
förvånande med tanke på latinets ställning som det gemensamma 
bildnings- och kulturspråket i den tidens Europa, ett Europa som 
redan då kunde (och delvis fortfarande kan) betraktas som ”a 
common market of learning” (Einar Eiaugen 1984:5).

Lars Holm gör en sammanställning över vilka språk och språk
konstellationer som ingår i de 36 ordböcker som han undersöker 
(Holm 1986:111:57). Av dessa är det bara tre — den redan nämnda 
Samtaal på tyska och svenska (u.å., före 1629), Swensk och 
Fransösk Orde-Bok (1703) samt en flerspråkig Wörter-BUchlein 
[...] aufTeutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch (1705) — som 
inte innehåller latin (se närmare nedan). Dessutom kan kanske 
nämnas Stiernhielms fragmentariska Gambia swea- och götha 
måles fatebvr, som ger svenska ekvivalenter till fornnordiska ord. A 
andra sidan finns latinet med i några av 1700-talets ”stora” ord
böcker, som egenligen behandlar svenska och något annat språk än 
latin. Sålunda är den ordbok som brukar betraktas som den första 
stora engelsk-svenska, Serenius Dictionarium Anglo-Svethico- 
Latinum från 1734, såsom titeln anger egentligen trespråkig, liksom 
också hans svensk-engelska Dictionarium Suethico-Anglo-Lati- 
num från 1741 (jfr Rogström 1998:1). I sådana fall fungerar latinet 
dock snarare som ett slags interlingva an ett språk jämställt med de 
två andra inblandade språken.

Först kring 1700-talets mitt kan latinet sägas förlora sin domine
rande ställning, och ordböcker med enbart svenska och ett annat 
modernt språk blir då allt vanligare. Trots den utökade använd
ningen av folkspråket, och trots att den inhemska lexikografiska 
traditionen börjar ta form under första delen av 1700-talet, är 
latinets ställning i det svenska samhället ändå stark hela 1700-talet
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igenom, och behovet av ordböcker mellan svenska och latin stort. I 
takt med att den svenska lexikografin finner sina former blir också 
de svensk-latinska ordböckerna allt självständigare i förhållande till 
den kontinentala traditionen. Den svenska som presenteras som 
källspråk i 1700-talets ordböcker blir alltmer ett föremål för en 
adekvat lexikalisk beskrivning och kännetecknas allt mindre av att 
vara konstruerade ingångar till etablerade latinska lexikaliska en
heter.

Rent kvantitativt är latinets starka ställning i den tidiga lexikogra
fin i Sverige påtaglig. Sålunda är latinet i någon form fysiskt närva
rande i många verk som huvudsakligen är avsedda att behandla 
svenska och ett annat främmande språk än latin. Dessutom utgör de 
rent svensk/latinska verken en betydande del av det totala antalet 
lexikografiska arbeten som utkommer under perioden fram till 
1850. Av de ca 180 två- eller trespråkiga ordboksarbeten som då 
ges ut i Sverige förekommer latinet i omkring åttio verk; av dessa är 
ett femtiotal tvåspråkiga svensk/latinska (Hannesdöttir 1987).

Då den latinska traditionen redan är ganska utförligt undersökt 
(framför allt i Johansson 1997 med utgångspunkt i Lincopensen 
samt i Holm 1986, som behandlar perioden fram t.o.m. Schenbergs 
ordbok 1739), kommer den grenen av den svenska lexikografihis- 
torien inte att uppmärksammas i detalj här. Det finns emellertid 
anledning att se närmare på den första svensk-latinska ordboken 
som frigör sig från den äldre latintraditionen, Schenbergs Lexicon 
latino-svecanum (1739). Även en 1800-talsordbok, där latinet kan 
antas spela en roll jämförbar med andra målspråk i andra samtida 
ordböcker, har undersökts, nämligen Otto Lindfors Fullständigt 
Swenskt och Latinskt Lexicon (1815-24). I kapitel 6 respektive 8 
nedan beskrivs dessa arbeten i förhållande till samtida verk som 
jämte svenska innehåller ett annat språk än latin.

*
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2.4.2. Tyska

Av de språk som idag uppfattas som de stora skolspråken i Sverige, 
d.v.s. engelska, franska och tyska, är tyskan som framgått det första 
som behandlas i ett svenskt ordboksarbete. Det möter redan i bör
jan på 1600-talet i Samtaal på tyska och svenska (u.å.). Tillsam
mans med latinet förekommer tyskan sedan i ett tiotal ordböcker 
under 1600-talet och det tidiga 1700-talet (se Hannesdöttir 1987). 
Den ordbok som brukar räknas som den första egentliga svensk/ 
tyska ordboken är Olof Linds Teutsch-Schwedisches Und Schwe- 
disch-Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch. Ordboken, som 
består av en tysk-svensk och en svensk-tysk del, utkom 1738.' Ar 
1749 publicerades sedan vad som brukar betraktas som en andra 
mycket förbättrad och utökad upplaga av denna. Under tiden fram 
till 1850 utgavs ett drygt 20-tal svensk/tyska ordböcker (se Hannes
döttir 1987).

Den svensk-tyska lexikografins utveckling har tidigare belysts av 
Anna Hannesdöttir och Bo Ralph (1988a). Där diskuteras de in
blandade lexikografernas beroende av dels den kontinentala tradi
tionen, dels föregångarna inom såväl den svensk/tyska lexikografin 
som i andra svenska ordböcker. Samtidigt som de svenska lexiko- 
graferna är noga med att ange kända kontinentala ordböcker mellan 
andra språk än svenska och tyska som förlagor till sina arbeten, 
åberopar de tyska lexikograferna också svenska föregångare. Redan 
en ytlig granskning av själva ordböckerna visar emellertid att också 
svenskarna flitigt utnyttjar sina svensk/tyska föregångare, trots att de 
ofta starkt ifrågasätter deras kvaliteter. Hannesdöttir och Ralph har 
också påvisat beroenderelationer genom att undersöka hur såväl 
språkligt material som strukturer i enskilda ordboksartiklar ”lånas” 
ur föregångarnas verk (Hannesdöttir & Ralph 1988b). Sven-Göran

1 Olof Linds ordbok är tidig också i förhållande till den dansk/tyska lexiko- 
grafiska traditionen. Den första stora ordboken där såväl danska som tyska 
utgör källspråk, Hans von Aphelens Kongelig dansk Ord-Bog, publicerades 
1764 (Eva L. Haugen 1984:220, Bergenholtz & Mogensen 1995:194).

*
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Malmgren har undersökt de tyska lexikograferna Dähnerts och 
Möllers svensk/tyska ordböcker med avseende på deras bidrag till 
den svenska lexikografin (Malmgren 1992). Han konstaterar att 
Dähnerts båda verk, Liber memorialis Germanico-Latino-Sveci- 
cus (1746) och Kurzgefasstes Deutsches und Schwedisches Hand- 
Lexicon (1784), inte har haft någon större betydelse för den svenska 
lexikografin, medan däremot framför allt den svensk-tyska delen av 
J.G.P. Möllers svenskotyska ordbok (1782-1790) för sin tid var 
tämligen enastående.

I följande kapitel beskrivs den första tvåspråkiga svensk-tyska 
ordboken, Olof Linds Teutsch-Schwedisches Und Schwedisch- 
Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch (1738), samt de två 
största svensk-tyska 1700-talsordböckerna: den svensk-tyska delen 
i Olof Linds Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches 
Lexicon oder Wörter-Buch (1749) (kap. 6), och den likaledes 
svensk-tyska delen i första upplagan av J.G.P. Möllers Teutsch- 
schwedisches und schwedisch-teutsches Wörterbuch (1790) (kap. 
8).

2.4.3. Franska

Det är först i början av 1700-talet som man i Sverige börjar publi
cera svensk/franska ordböcker.1 År 1703 utkommer två arbeten: 
Swensk ochfransösk orde-book, som endast innehåller svenska och 
franska, samt Colloqvia & dictionariolum.[...] En liten språk- och 
ord-book uthaff fyra tungemåhl, latin, franzyska, tyska och 
menska [...]. Den sistnämnda, som är indelad efter ämnesområden, 
innehåller även ett svensk-tyskt alfabetiskt ordnat register. Den 
första större svensk/franska ordboken är Levin Möllers En ny

1 I motsats till de svensk/tyska arbetena, som i ett nordiskt perspektiv var tidiga, 
är de svensk/franska verken sena. Det första lexikografiska arbetet som inne
håller danska och franska, Le Petit Dictionaire Françoise-Danois, av Daniel 
Matras, publicerades redan 1628 (E.L. Haugen 1984:210, Jacoby 1990:453).
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fransösk och svensk samt svensk och fransösk lexicon, soin gavs ut 
1745 och i ny upplaga 1755. Fram till 1850 publicerades totalt 39 
ordböcker som innehåller både svenska och franska. En del av 
dessa är emellertid flerspråkiga ordböcker av samma slag som En 
liten språk- och ord-book [...] (1703), d.v.s. tematiskt ordnade verk 
som tog sin utgångspunkt i latinet snarare än i svenskan eller 
franskan (se Hannesdöttir 1987).

Aren 1777-80 påbörjades utgivningen av ytterligare tre fransk
svenska verk, som sedan inte kom att fullföljas. Dessa tre havere
rade ordboksförsök var alla ambitiösa arbeten, tänkta som värdiga 
motsvarigheter till den stora franska encyklopedien och Franska 
Akademiens ordbok.

Den svensk/franska lexikografin utmärker sig genom den märk
bara inriktningen på olika ämnesområden. Bland de publicerade 
verken återfinns fyra fransk-svenska fackordböcker. Tre av dessa, 
Dictionnaire militaire françois-suédois (1816), Dictionnaire 
militaire portatif françois-suédois (1817) och [A.L. Sehmanns] 
Fransysk-svensk ordbok för militärer och teknologer (1842), 
behandlar — såsom titlarna anger — militärvokabulären och Seh- 
mann även den tekniska terminologin, medan det fjärde, F.W. 
Westees Svenskt och franskt lexicon (1842), snarast är ett affärs- 
och förvaltningslexikon. Dessutom förekommer franskan jämte 
svenska och tyska i en dansk militärordlista: Dansk, svensk, tydsk, 
fransk militair-teknisk Ordbog av F. Reinhold (1838).

Som den förnämligaste svensk-franska ordboken under denna 
tidiga period framstår utan tvivel den tredje delen av Fransyskt och 
svenskt lexicon. Parallèle des langues françoise & suédoise [...], del 
1-3, utgiven av J.C. Holmberg (1795-1807). Den svensk-franska 
tredje delen kallas allmänt ”Westes ordbok”, då det anges att den 
är utarbetad ”par Mr. Weste”.

En kortfattad översikt över den svensk/franska lexikografin pre
senteras av Jacques Raharinaivo (1993). Den historiska översikten 
bygger helt på de här diskuterade arbetena och den kommenteras 
därför inte närmare här. I uppsatsen behandlas dessutom utveck-
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lingen av svensk/franska specialordböcker, särskilt inom handeln. 
Den där belysta utvecklingen ligger betydligt senare i tiden än vad 
som här är aktuellt. Fackspråkslexikografins metodik diskuteras i 
detalj av Raharinaivo. Han diskuterar också kort relationen mellan 
lexikografi, lexikologi och lingvistik generellt, liksom lexikologins 
relation till semantiken.

I kapitel 6 respektive 8 nedan beskrivs den svensk-franska delen 
av den första tvåspråkiga franskosvenska ordboken, Levin Möllers 
Nouveau dictionaire françois-svedois et svedois-françois (1745), 
och Westes ordbok, d.v.s. den svensk-franska delen av Fransyskt 
och Svenskt Lexicon. Parallèle des langues françoise & suédoise 
(1798, 1807).

2.4.4. Engelska

Det engelska språket förekommer för första gången i ett svenskt 
lexikografiskt arbete i Glossarium - Sveo-Gothicum (1712) av 
Haqvin Spegel, där svenska (och en del ”götiska”) ord förses med 
en ekvivalent på några av språken danska, engelska, galliska (d.v.s. 
franska), grekiska, italienska, latin, spanska, tyska m.fl. i en inte 
alltid helt urskiljbar ordning. Engelskan behandlas på samma sätt 
som de andra målspråken på så vis att den förekommer sporadiskt 
och till synes utan någon förutsägbarhet.1 Det är därför inte 
rättvisande att kalla Spegels ordbok för den första svensk-engelska 
ordboken. Det skulle gå ytterligare nästan trettio år innan man i 
Sverige fick en sådan: Jacob Serenius Dictionarium Suethico- 
Anglo-Latinum (1741). Serenius hade då redan publicerat en 
engelsk-svensk ordbok, Dictionarium Anglo-Svethico-Latinum 
(1734), som sedan gavs ut i en förbättrad och utökad upplaga 1757. 
Både det engelsk-svenska och det svensk-engelska verket inne
håller förutom den egentliga ordboken även ett tillägg: ”A Table of

1 Jfr dock avsnitt 5.4.6.1.
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terms of Trade and Navigation” respektive ”Sio- och Handels Re
gister”, som därmed är de första svensk/engelska fackordlistorna. 
Serenius lexikografiska verksamhet har, som redan framgått, gjorts 
till föremål för en ingående undersökning av Rogström (1998), och 
den diskuteras därför inte närmare här. Fram till 1850 publiceras 
totalt 15 svensk/engelska ordböcker, däribland Serenius Table of 
Terms of Trade and Navigation i en ny, självständig utgåva 1788.

Den svensk/engelska lexikografin har (förutom i Rogströms av
handling) ägnats en del uppmärksamhet. I monografin Engelsk
undervisningens framväxt i Sverige. Tiden före 1850 redogör Ingar 
Bratt för tillgången på engelska ordböcker under tiden fram till 
1850 (Bratt 1977:80ff., 174ff. och 191 f.). Hon diskuterar lärome- 
delssituationen utifrån möjligheterna till undervisning i engelska 
språket och visar i samband därmed vilken betydelse de successivt 
intensifierade handelsförbindelserna mellan Sverige och England 
hade för intresset för engelskan. Serenius insats i det samman
hanget, dels som lexikograf, dels som förmedlare på områden som 
handel, vetenskap och sjöfart, kan knappast överskattas (Bratt 1977: 
83, Rogström 1998:36ff.). Som förste svenske lexikograf bygger 
Serenius på engelska förlagor. Men hans ordbok kom sannolikt inte 
att påverka den svenska lexikografin i någon större utsträckning 
annat än beträffande den svensk/engelska (jfr Rogström 1998:178).

När studier i engelska språket med tiden blev mera allmänt före
kommande i Sverige, uppstod ett behov av en annan typ av ord
böcker än Serenius stora, och därför säkerligen dyra, verk. Enklare 
ordlistor, som Sjöbecks Engelskt och swenskt samt swenskt och 
engelskt hand-dictionaire (1774-75), var snarast avsedda för språk
studerande, liksom också senare Granbergs English and Swedish 
Pocket-Dictionary, eller Engelskt och swenskt hand-lexikon (1807). 
Vidare redovisar Bratt hur de uttalsanvisningar som ordböckerna 
gav för det engelska språket utvecklas och förbättras med tiden.

Också Arne Olofsson har beskrivit den tidiga svensk/engelska 
lexikografins utveckling (Olofsson 1991). Han framhåller vilken 
betydelse det har för lexikografin att ha stöd från utbildningssys-
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temet och påpekar att den svensk/engelska lexikografiska verksam
heten inleddes utan sådant stöd (Olofsson 1991:19). Även han up
pehåller sig sedan vid uttalsanvisningarna och vid de svenska lexi- 
kografernas problem att med svenska tecken återge engelskans 
uttal. Han berör också helt kort omfattningen och utvecklingen av 
den grammatiska information som ges i ordböckerna. Över huvud 
taget tycks den svensk-engelska grenen av den lexikografiska 
traditionen redan från början ha varit mycket praktiskt inriktad och 
också relativt självständig.

En speciell typ av lexikografiska arbeten är de svensk/engelska 
parlörer som under emigrationsåren blev mycket vanliga i Sverige. 
Dessa verk har ett direkt syfte att med enkla medel tjäna den munt
liga kommunikationen och påminner såtillvida till sin uppläggning 
om de tidiga svensk/latinska parlörerna. I den här föreliggande 
avhandlingen har denna typ av arbeten utelämnats.

2.4.5. Finska

Förutom ordböcker med nutidens tre stora skolspråk kan de tidiga 
lexikografiska arbeten där finska och svenska ingår förtjäna ett sär
skilt omnämnande. Det första verket där finska över huvud taget 
förekommer är Eric Schroderus (Upsaliensis) Lexicon latino- 
scondicum [...] (1637). Under 1600-talet följer sedan ytterligare sju 
arbeten som innehåller finska. Bland dessa märks en ny upplaga av 
Variarum rerum [...], som kom ut 1644 (se s. 36 not 1 ovan), och 
som förutom latin och svenska nu även upptog finska; denna ver
sion publicerades så småningom i ytterligare tre upplagor. Alla 
dessa 1600-talsverk innehåller jämte svenskan och finskan också 
latin och i några fall även tyska — de flesta verken utgår ifrån 
latinet. Den yngsta av 1600-talets latin/svensk/finska ordböcker, 
F[lorinus] Vocabularium Latino-Sveco-Germanico-Finnonicum 
(1695), som alltså innehåller även tyska, gavs ut i en ny upplaga 
1708 och åter 1733. Därutöver kom under 1700-talet endast en
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ordbok: J[uslenius] Suomalaisen Sana-Lugun Coetus (1745), som 
också är den första svenska ordboken där finskan är källspråk: 
finska uppslagsord förses med latinska och svenska ekvivalenter.

Fram till 1850 utkommer ytterligare fem ordboksarbeten med 
finska och svenska. Latinet har vid 1800-talets början försvunnit 
som hjälpspråk och (efter 1809) i vissa fall efterträtts av ryska. 
Sålunda ingår ryskan, förutom finska och svenska, i två verk från 
slutet av perioden: Ordabok finsk, svensk och rysk (1845) och J.F. 
Wallins Suomen-, venäjän- ja ruotsin-kielinen sana-kirja (1848— 
50). Störst av de ordböcker som innehåller finska och svenska är C. 
Helenius Suomalainen ja ruozalainen sana-kirja (1838), som 
omfattar en finsk-svensk del på 794 sidor och en svensk-finsk del 
på 372 sidor 8:o (se Hannesdöttir 1987).

2.4.6. Andra språk 

2.4.6.I. Polska och lettiska

Utöver de språk som här har behandlats ägnas även en del andra 
språk egna ordböcker tidigt i den svenska lexikografihistorien. År 
1705 publicerades i Riga den första flerspråkiga ordbok som inne
håller svenska men inte latin, Wörter-Büchlein, wie etzliche 
gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und 
Lettisch zu benennen seynd. Denna lilla ordlista (110-sidig ord- 
boksdel) är just nu föremål för intensiv uppmärksamhet. Vid 
Uppsala universitet planeras en faksimilutgåva av den, och i sam
band med denna planerade utgivning har tre uppsatser som handlar 
om verket publicerats i tidskriften Acta Sueco-Polonica 5:1996.

I den första uppsatsen beskrivs ordboken allmänt och även dess 
upphovsman (Gruszczynski & Larsson 1997). Att den av traditio
nen utpekade Liborius Depkin, en tysk-lettisk prästman och skrift
ställare, verkligen var den som sammanställde Wörter-Büchlein, 
anser författarna vara ställt utom allt tvivel. Det är väl dokumenterat



53

att Depkin behärskade såväl tyska som lettiska, och hans insatser 
beträffande de delar av ordboken som omfattar dessa språk är också 
relativt självständiga. Däremot finns inga uppgifter om vilka kun
skaper Depkin hade i svenska och polska. Författarna antar därför 
att han för dessa språk har använt sig av en redan existerande polsk 
respektive svensk förlaga. Den andra av de tre uppsatserna handlar 
om möjliga förlagor till framför allt den polska delen. Gruszczyriski 
jämför Wörter-BUchlein med det verk som allmänt anses vara 
förlaga: Vocabularium wie etzliche gebräuchliche Sachen auff 
Teutsch, Lateinisch, Polnisch und Lettisch auszusprechen seynd 
(1688). Han konstaterar emellertid, att även bortsett från utbytet av 
latin mot svenska är de två verken för olika beträffande både det 
polska och det lettiska ordförrådet för att Vocabularium skall kunna 
betraktas som en direkt förlaga till Wörter-BUchlein som helhet 
(Gruszczyriski 1997:112f.). Som förlaga till det polska ordförrådet i 
Wörter-BUchlein lanseras i stället Jan Stanislaw Malczowskis tysk
polska Wokabularz (1688).

I den tredje och sista uppsatsen diskuterar Larsson huruvida 
Depkins svenska vokabulär är hämtad från Florinus (Larsson 
1997). En fortsättning på den publicerade uppsatsen är planerad att 
utkomma i tidskriftens nästa nummer. Så långt verkar det mesta 
tyda på att Florinus Nomenclature rerum brevissima latino-sveco- 
finnonica (1678) verkligen fått bidra med det svenska ordförrådet i 
Wörter-BUchlein. Dessa studier i Wörter-BUchlein bekräftar exem
pelvis de undersökningar av Hannesdöttir och Ralph (1988a, 
1988b) och Ralph (1992a) som tydligt visar hur komplex situa
tionen kan vara beträffande en ordboks förlagor (se närmare under 
2.6 nedan).

2A6.2. Samiska

Under 1700-talet utkommer också periodens två verk med svenska 
och samiska: P. Fiellströms samisk-svenska Dictionarium sueco-
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lapponicum (1738) och E. Lindahls & J. Öhrlings Lexicon lap- 
ponicum cum [...] indice svecano-lapponico (1780), som förutom 
en stor samisk-latinsk-svensk del även innehåller en svensk- 
samisk del.

2.4.63. Danska och norska

Danska förekommer, förutom i Spegels Glossarium, även i M. 
Werners latinsk-dansk-svenska mastodontarbete Clauis linguæ 
latince in 4 [potius 5] tomos [...] ( 1766[—68]). Då det sistnämnda 
verket varken har danskan eller svenskan utan latinet som källspråk, 
måste emellertid vägen mellan danska och svenska gå via latinet. 
Den första regelrätta svensk-danska ordboken, J. K. Hpsts Svensk 
Haandordbog for Danske, gavs ut 1799, och fram till 1850 trycktes 
ytterligare fem arbeten — utan latin. Ett av dessa verk är den tidi
gare nämnda militärordlistan av F. Reinhold (1838), som förutom 
danska och svenska också innehåller tyska och franska. Däremot 
innehåller den ingen norska och är därmed den enda av det tidiga 
1800-talets svensk/danska ordböcker som inte också innehåller 
någon form av norska. Den första svensk/norska ordboken utan 
danska gavs ut i Kristiania 1837—41. Vanligare var att ordböckerna 
inte gjorde någon skillnad mellan danska och norska; de båda 
språken behandlades som ett i ordböckerna. Sålunda ger S. 
Lundblad ut en Dansk-Norrsk och Svensk Ordbok (1819), där han 
motiverar verkets sammanställande: ”Dels i förträffligheten af de på 
Danska Språket författade skrifter, dels i Svenskars behof, att känna 
den Norrska mundarten” (Lundblad 1819:[i]; se äv. Hannesdöttir 
1987).
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2A.6.4. Isländska och fornvästnordiska

Förekomsten av isländska eller fornvästnordiska i de tidiga svenska 
ordböckerna bör kanske kommenteras särskilt. 1600-talets intresse 
för det nordiska kulturarvet resulterade i en del inslag av ”götiskt” 
material i tidens ordböcker. Vanligen bestod detta material av ord 
hämtade ur utgåvor av främst isländska, norska och svenska medel- 
tidstexter. Verelius Index lingvœ veteris scytho-scandicce gavs ut av 
Olof Rudbeck 1691; i denna förses fornvästnordiska uppslagsord 
med svenska och latinska motsvarigheter. Särskild uppmärksamhet 
riktades emellertid mot det isländska språket. Sålunda publicerades 
1676 i Stockholm en isländsk-latinsk ordlista, Mono-syllaba Is- 
landica, sammanställd av islänningen Jon Rügmann. De regelrätta 
svensk/isländska ordböckerna hör emellertid 1900-talet till.

2.46.5. Övriga språk

Det första av periodens nio svenska arbeten som omfattar ryska var 
en Grundelig handledning til ryska språket jemte et tilräckeligit 
vocabularium (1750) av M. Groening. Av andra mera sällan be
handlade men trots allt förekommande språk kan, förutom de 
tidigare berörda lettiska och polska, även nämnas romani samt 
grekiska och hebreiska, de två sistnämnda språken framför allt i 
bibelkonkordanser. Grekiska och hebreiska hade inom utbildnings
väsendet redan tidigt en särställning i och med den betydelse de 
hade för det teologiska studiet. Däri ligger säkert anledningen till att 
grekiskan förekommer redan i Synonymorvm libellvs (1587), trots 
att inte skolordningen från 1561 förordade studier i det grekiska 
språket (se avsnitt 2.3.3 ovan). Synonymorvm libellvs användes tro
ligen 1600-talet igenom för att underlätta dessa studier, för trots att 
grekiskan i skolordningen från 1611 blir obligatorisk (Hall 
1921b:29f., Lindroth 1975b:65), är det förvånansvärt hur blygsam 
1600-taléts lexikografiska verksamhet är när det gäller grekiskan.
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Förutom i Schroderus Dictionarium quadrilingue, som inte gavs ut 
förrän 1929 (av Bengt Hesselman), behandlas grekiskan under 
1600-talet endast — och mycket sparsamt — i ordlistan i Wallenius 
Project afswensk grammatica (1682).1

Utöver de här nämnda språken förekommer dessutom, som fram
gått tidigare, ett antal andra språk i Spegels Glossarium. Dessa 
behandlas något närmare i kapitel 5.

2.5. Tematiskt ordnade ordböcker och polyglottsamlingar

Medan dagens ordböcker — enspråkiga såväl som tvåspråkiga — i 
de allra flesta fall är alfabetiskt ordnade, var det i lexikografins tidiga 
skede mycket vanligt att ordböckerna i stället var tematiskt upp
lagda. I dessa ordnades de lexikaliska enheterna efter ämnesområ
den. Under 1500- och 1600-talen är ordböcker av denna typ lika 
vanliga som de alfabetiskt ordnade, medan det i perioden 1800- 
1850 bara publiceras en enda ordbok (sammanställd av L. Lind
berg), som ordnar sitt innehåll efter ämnesområden.

Bortsett från ordningsprincipen skiljer sig de tematiskt indelade 
ordböckerna från de alfabetiska i ytterligare ett väsentligt avseende: 
de innehåller ofta tre eller flera språk. Sålunda innehåller Lindbergs 
nämnda ordbok sex språk, vilket också anges i titeln: Ordbok på 
svenska, latin, italienska, fransyska, engelska och tyska språken 
(Lindberg 1835). Till skillnad från de alfabetiska verken, där ett av 
de förtecknade språken automatiskt tilldelas en källspråksfunktion 
och det eller de andra språken då endast är tillgängliga via detta, 
kan i en tematisk ordbok alla språk som förekommer fungera som 
källspråk. Hur de enskilda orden inom ett ämnesområde ordnas

1 En detaljerad redogörelse för det grekiska studiets historik ger B. Lundstedt i 
Bidrag till kännedomen om Grekiska språkets studium vid de svenska läro
verken från äldsta till närvarande tid (1875). Där framstår klart den starka 
ställning grekiskan hade i 1600-talets skolväsen.
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sinsemellan varierar, men ofta är det i en tematisk ordning som är 
densamma för samtliga inblandade språk.

I en artikel från 1986 hävdar Tom McArthur att ”There is more to 
the story of lexicography than dictionaries” (McArthur 1986a.T57). 
Med detta menar han att man inom den lexikografihistoriska forsk
ningen huvudsakligen har undersökt de alfabetiskt ordnade ord
böckerna (d.v.s. ”dictionaries”), medan lexikografiska arbeten av 
annan art inte har uppmärksammats särskilt mycket. I monografin 
World of reference påvisar McArthur att de tematiskt indelade ord
böckerna har utgjort viktiga redskap för lagring och strukturering 
av kunskap, och att de sålunda har haft delvis andra och mera 
grundläggande funktioner för människans intellektuella utveckling 
än de alfabetiska verken (se McArthur 1986b:74ff.). De tematiska 
lexikografiska produkterna har också en betydligt längre historia än 
de alfabetiska. Dessa två typer av lexikografiska verk, menar han, 
bör sålunda betraktas som helt skilda genrer, som bildar olika tradi
tioner. Detta perspektiv på lexikografihistorien förefaller vara 
mycket intressant, men det kan inte närmare beaktas i den här före
liggande avhandlingen.

Förutom de alfabetiskt och de tematiskt ordnade ordböckerna har 
det funnits ytterligare en lexikografisk genre, som också den mer 
eller mindre har försvunnit. Under 1500-talet utvecklades på konti
nenten en speciell typ av ordböcker, s.k. polyglottsamlingar. Deras 
syfte var från början att förteckna de språk som var kända i världen 
(Agrell 1955:15f.). Svenska språket förekom för första gången i ett 
sådant sammanhang 1555, då C. Gesner i sin polyglottsamling 
”Mithridates” förtecknade ”Fader vår” på 22 språk, varav svenskan 
var ett. Syftet med polyglottsamlingama var emellertid oftare själva 
förtecknandet och samlandet av ord på olika språk än en veten
skaplig jämförelse av de olika språken. Sålunda lät Katarina II 
översätta ett i sammanhanget relativt stort antal egenhändigt utvalda 
ord, 284 i allt, till över 200 språk, publicerade av P.S. Pallas som 
Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1786-89; se 
Agrell 1955:16). Antagligen utgjorde den samlingen underlaget för



58

en senare utgåva: Vergleichendes Wörterbuch in 200 Sprachen av 
A. Schischkoff (1838).

I slutet av 1700-talet utvecklas en annan, mera praktiskt inriktad 
typ av polyglottsamlingar. Dessa hade snarare karaktären av termi
nologiska ordlistor, vanligen på ett tiotal språk. Sålunda publice
rades under 1790-talet en ordlista ”der Naturgeschichte” på nio 
språk och en ”der Marine”, likaledes på nio språk; i båda fallen var 
svenskan ett av språken (se vidare Hannesdöttir 1987). Denna gren 
av lexikografin beaktas inte mer i denna framställning.

2.6. Den svenska lexikografins etablering

Som redan framgått är de äldsta bevarade lexikografiska arbetena 
snarast att betrakta som direkta tillämpningar av en äldre, redan 
utvecklad kontinental tradition där latinet spelar huvudrollen. Ända 
till in på 1700-talet får man se ordböckerna som produkter av en 
tradition som språkteoretiskt, pedagogiskt och praktiskt lexiko- 
grafiskt utgick från det latinska språket. Den utveckling av svenskan 
som ett ändamålsenligt kommunikationsspråk i alla, också sam
hälleligt och kulturellt avancerade, sammanhang som på allvar tar 
fart under 1600-talet pågår genom hela 1700-talet. Den sätter dock 
inga djupare spår i den svenska ordboksproduktionen förrän ett 
stycke in på 1700-talet. Då kan man i ordböckerna konstatera hur 
svenskans funktion som ett ingångsspråk till latinet blir allt mindre 
påtaglig och att det svenska språket allt mera beskrivs med 
utgångspunkt i dess egna egenskaper, en utveckling som skildras 
närmare i kapitel 5-8 och sammanfattas i kapitel 9.

I ett tidigare sammanhang har jag, tillsammans med Bo Ralph, 
skisserat den svensk-tyska lexikografiska traditionens framväxt 
(Hannesdöttir & Ralph 1988b). Principiellt konstateras där att när 
ordböcker sammanställdes för ett språk som ännu inte hade en eta
blerad lexikografisk verksamhet kunde lexikografen gå tillväga på 
något av följande sätt. Han kunde (i) själv göra en uppteckning av
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språket ifråga och därigenom egenhändigt lägga grunden till en 
begynnande tradition; (ii) han kunde — oavsett vilka språk han 
behandlar — ansluta sig till den redan utvecklade latinska tradi
tionen och endast införa det aktuella språket som ett nytt inslag; (iii) 
för att utarbeta en ordbok som inte skulle innehålla latin kunde han 
anamma en redan utvecklad tradition för det främmande språket; 
slutligen (iv) kunde han arbeta med utgångspunkten ”en ordbok är 
en ordbok” och således använda vilken ordbok som helst som 
modell, med totalt bortseende ifrån de inblandade språken (se 
Hannesdöttir & Ralph 1988b:268). Då det är svenskan i funktionen 
som källspråk som uppmärksammas i föreliggande avhandling är 
det etableringen av det svenska språkmaterialet som i detta avse
ende är intressant.

I vilken utsträckning de tidiga svenska lexikograferna tillämpade 
det första förfaringssättet (i) och själva gjorde en uppteckning av det 
språk de behandlar som källspråk, kan idag vara svårt att avgöra. 
Varifrån Helsingius, som är den förste som använde svenskan som 
källspråk, har sitt ordförråd har inte undersökts alls. Däremot är det 
i princip klarlagt att Schroderus gjorde sina uppteckningar själv: 
”[samlingarna] har han hopbragt under flera års tid, dels under 
resor i fäderneslandet, efter direkt iakttagelse på folks tal (vivå expe- 
rientiâ), dels under uppmärksam läsning av svenska författare, äldre 
och nyare” (Hesselman 1929:X). Schroderus främsta arbete, ”Dic- 
tionarium quadrilingue”, innehåller ett ganska stort svenskt ordför
råd, som förses med tyska, latinska och grekiska ekvivalenter. Då 
detta verk alltså inte gavs ut förrän på 1900-talet hade hans insats 
ingen eller begränsad betydelse för de andra tidiga lexikograferna. 
Tillgängliga för efterföljarna var däremot de svensk-latinska in
dexen i Schroderus båda utgivna arbeten: Lexicon latino-scondi- 
cum (1637) och översättningen Comenij Janue lingvarum (1640).

Det verk som kom att bli utgångspunkten för de flesta av 1600- 
talets latinsk/svenska ordböcker är Lexicon Lincopense (1640). 
Johansson konstaterar att största delen av de svenska ord som utgör 
uppslagsord i det svensk-latinska indexet återgår på den latinsk-
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svenska delen av ordboken: ”i snitt ca 85% av orden i Sv[enskt] 
index återfinns i Linc.lat.” (d.v.s. den latinsk-svenska delen; Johans
son 1997:330). De svensk-latinska efterföljarna till Lincopensen 
håller sig ganska nära intill denna på så sätt att de övertar till stor 
del såväl ordförrådet i den svensk-latinska delen som sättet att 
behandla ordmaterialet (ib.:386f.). Den svensk-latinska lexikografin 
kan sålunda sägas ha utvecklats enligt metod (ii), d.v.s. i direkt an
slutning till den redan etablerade, kontinentala latinska traditionen.

Den svensk-tyska lexikografins framväxt belystes i den under
sökning som omnämnts ovan främst genom relationen mellan två 
svensk-tyska ordböcker: Olof Linds verk från 1738 och 1749 och 
den tredje, svensk-tyska, delen av J.G.P. Möllers ordbok från 1790 
(Hannesdöttir & Ralph 1988b). I uppsatsen återges Möllers om
döme om föregångarens verk: ”Huru ofullkomligt, otilräckligt och 
felacktigt [Linds] arbete emedlertid är, har jag ofta erfarit och 
beklagat. Författaren synes utom des icke hafwa warit rätt mägtig 
det Tyska språket” (Möller 1782:1). Trots denna kritik av Linds 
ordbok finns det gott om exempel hos Möller där artiklarna faktiskt 
är direkta överarbetningar av motsvarande artikel hos Lind: ”Möller 
clearly takes Lind as his point of departure” (Hannesdöttir & Ralph 
1988b:276). Den slutsats som kan dras om relationen mellan dessa 
två verk framstår som tämligen klar: ”Möller borrows from Lind 
whenever he can” (ib.:278). Som Ralph senare har påpekat omfattar 
de analyser som utgör underlaget för denna slutsats dock huvud
sakligen material från alfabetets början, och han menar att Möller 
uppvisar en större självständighet längre fram i alfabetet:

Möller comes much closer to Lind at the beginning of the alphabet 
than towards the end. This observation may suggest that it would be 
too rash to draw any far-reaching conclusions about Lind’s influence 
on Möller in general exclusively on the basis of the rather superficial 
analysis offered here. (Ralph 1992a:502f.)

Det kan naturligtvis vara svårt att i varje enskilt fall avgöra hur 
lexikograferna faktiskt gick tillväga. Av undersökningen av Möllers 
och Linds ordböcker framgår det ändå klart att Möller har använt
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Linds ordbok. Bilden kompliceras emellertid av att Möller i sitt 
förord säger sig i första hand ha använt Adelungs stora tyska ord
bok, Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörter
buches des hochdeutschen Mundart (1774-80), som förlaga. Vis
serligen uppvisar Möllers ordbok en del likheter med denna, men 
”Möller’s dependence on Adelung is more theoretical in nature” 
(Hannesdottir & Ralph 1988b:278).

Möller har tydligen tillämpat tillvägagångssätt (iii) ovan: som 
förlagor har han använt ordböcker som innehållit svenska och/eller 
tyska. Att också Serenius använder denna metod har påvisats av 
Rogström (1998). Som utgångspunkt för sin engelsk-svenska ord
bok tar han i första hand ett franskoengelskt arbete, men han har 
bl.a. också använt material ur en tysk lärobok i engelska (Rogström 
1998:17f.).

Alla lexikografer som skrev ordböcker mellan svenska och ett 
annat språk än latin nöjde sig emellertid inte med verk som innehöll 
det ena eller båda de inblandade språken. Som framgår av Ralphs 
ovan citerade uppsats har också den fransk-svenska ordboken 
Parallèle des langues françoise & suédoise (1795) hämtat material 
från Adelungs tyska ordbok (Ralph 1992a:505). Till och med Dalin 
— i sin pionjärinsats för den enspråkiga svenska lexikografin — 
har i grunden lånat material från Franska Akademiens ordbok har 
också påvisats (Malmgren 1988:208f., Hannesdottir 1991a). Också 
princip (iv) ovan, ”en ordbok är en ordbok”, finns alltså represente
rad i den svenska lexikografins framväxt.

För de ordboksförfattare som skriver periodens tysk-svenska och 
svensk-tyska ordböcker kan en genomgående tendens urskiljas 
beträffande deras inställning till det egna verkets föregångare. 
Sålunda förankrar den förste svensken, Olof Lind, sin ordbok i den 
kontinentala, tyska lexikografin genom att ange i Sverige välkända 
tysk/latinska och tysk/franska ordböcker som förlagor. Lexiko
graf erna tycks söka höja den egna produktens status genom att 
hävda en betryggande anknytning till de internationellt ledande 
verken. De första tyskarna som skriver tysk-svenska och svensk-
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tyska ordböcker, J.C. Dähnert och J.G.P. Möller, är däremot noga 
med att ge sina verk en svensk anknytning, och de redogör i sin 
inledning utförligt för vilka svenska arbeten de har använt som 
förebilder och källor. I sitt andra arbete, Kurzgefasstes Deutsches 
und Schwedisches Hand-Lexicon (1784), rosar Dähnert Sahlstedts 
ordbok (Dähnert 1784:IV), och Möller räknar upp så gott som alla 
svenska ordböcker från 1700-talet samt en mängd svensk facklitte
ratur som sitt referensmaterial. De tar dock båda direkt avstånd från 
den gemensamma föregångaren inom den egna genren, Linds ord
bok, liksom Möller också avsvär sig allt beroende av Dähnerts för
sta verk, Liber memorialis germanico-latino-svecicus (1746).

Denna attityd visar sig vid en närmare sammanställning vara 
signifikativ. Det är mycket sällan och först på 1800-talet som för
fattarna uppger att de använt sig av tidigare kollegers verk, om 
dessa omfattar samma språk som den egna ordboken, även om en 
granskning av deras arbeten påvisar ett tydligt beroende av de 
nedvärderade föregångarna (Hannesdöttir & Ralph 1988b).

Att det inte bara var de svenska lexikograferna som hade denna 
inställning till sina föregångare går att utläsa ur exempelvis den 
franska lexikografihistorien. Laurent Bray har undersökt hur de 
ordböcker som helt tydligt bygger på Richelets Dictionnaire 
françois (1680) redovisar sitt beroende till denna. Medan tyskarna 
Johann Rädlein i sin Europäischer Sprach-Schatz (1711) och 
Matthias Dramer i Dictionarium [...] frantzösisch-teutsch (1712) 
uppger att de använder Richelets arbete som förlaga för sina verk, 
nämner de franska efterföljarna inte hans arbete med ett ord:

Richelet’s compatriots lacked the scruples to indicate their source. In 
the course of research today one stumbles across many dictionaries 
which — although they are presented as original works — are in rea
lity mere plagiarisms, more or less obvious, of Richelet’s dictionnaire 
François. (Bray 1986:15)

Också inom den brittiska traditionen finns sådan njugghet gentemot 
föregångarnas prestationer dokumenterad. Sålunda har lexikografen 
Richardson inte särskilt mycket till övers för självaste Dr. Johnsons
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ordbok. För dennes omdömen om Johnsons berömda verk redogör 
Beskow:

Sedan [Richardson] anfört en mängd misstag, tillägger han: ”It is 
needless, and it would be invidious, to accumulate especial instances 
of failure — the whole is a failure”. — Det är, säger han, Johnsons 
stora namn som skyddat verket: ”And so far the name of Johnson 
has been an obstacle to the advancement of Lexicography in this 
country: it has commended admirers and supporters, and it has de
terred competition”. New Dictionary; Preface, p. 39. (Beskow 1857: 
34, not)

De undersökningar som här omnämnts, liksom undersökningarna 
av Depkins ordbok (se avsnitt 2.4.6.1), utgår alla från respektive 
ordböckers innehåll, d.v.s. deras ordförråd, ekvivalenter, parafraser 
och språkprov eller den grammatiska information som ges. Ett 
annat sätt att undersöka hur lexikografin etableras för en ny språk
konstellation är att enbart ta fasta på den information som ordboks- 
författaren själv lämnar i titeln, förordet eller inledningen till verket. 
Det senare sättet är onekligen det lättvindigaste men kanske inte det 
tillförlitligaste av de två. Den explicita informationen har, på samma 
sätt som i Möllers ordbok, ofta som syfte att framhålla det aktuella 
verkets fördelar, och det åstadkommer man kanske bäst genom att 
ta avstånd från de direkta föregångarna och möjliga konkurrenterna, 
samtidigt som man med ett flitigt hänvisande till de stora utländska 
ordböckerna ger verket en förankring i den etablerade kontinentala 
traditionen. En undersökning av författarnas egna uppgifter kan 
sålunda ge en uppfattning om vilken tradition författaren vill räknas 
till, men den resulterar inte nödvändigtvis i en rättvisande kartlägg
ning av de verkliga beroendeförhållandena. Då dessutom långtifrån 
alla författare skriver förord och inte alla de som skriver förord läm
nar någon information om förlagor och källor, är det endast ett rela
tivt litet antal verk som kan göras till föremål för undersökningar av 
detta slag. Med utgångspunkt enbart i lexikografernas egna uppgif
ter kan man i viss mån utläsa hur de ordböcker som omtalas i förord 
etc. uppfattades av de samtida kollegerna. Det gäller emellertid att
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vara medveten om att syftet med den bild lexikografen målar upp 
kan vara att den i första hand skall fungera som försäljningsargu- 
ment och att den inte alltid kan antas återspegla den verkliga till
komsthistorien särskilt troget. De gamla lexikograferna tycks ha ut
nyttjat de arbeten de har haft tillgängliga och på det sätt de har 
funnit lämpligt. I efterhand kan det vara nog så svårt att i detalj 
rekonstruera hur de faktiskt har gått tillväga.
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3. Lexikografiteoretisk diskussion

3.1. Inledning

När den enspråkiga svenska lexikografin vid 1800-talets mitt väl var 
etablerad kom den tvåspråkiga att hamna helt i skuggan av denna. 
Den lexikografiska beskrivning av svenskan som utvecklats i 1700- 
talets och det tidiga 1800-talets tvåspråkiga ordböcker hade då 
resulterat i en lexikografisk teknik och metod som kunde användas 
också för att beskriva svenskan lexikaliskt i alla sammanhang, ock
så i enspråkiga ordböcker. Samtidigt hade denna typ av lexikografi 
lämnat viktiga bidrag till beskrivningen av det svenska språket (se 
kap. 9 nedan).

Under senare delen av 1800-talet samverkar olika faktorer på ett 
sätt som gör att den tvåspråkiga lexikografins betydelse för beskriv
ningen av svenskan avtar markant. Den akademiska uppbyggnaden 
av modersmålsämnet ”nordiska språk” sammanfaller med att Sven
ska Akademiens ordboksprojekt övergår från ren planering till fak
tisk verksamhet som naturligt nog krävde en del personella resurser, 
vilket absorberade en del av svenskspecialisternas kapacitet. Mo- 
dersmålsämnets historiska inriktning och intresset för folkmålen för
enades också i de akademiskt verksamma nordisternas priorite
ringar av uppteckningar och beskrivningar av dialekterna. Den aka
demiskt baserade lexikografiska verksamheten kom på så vis i stor 
utsträckning att handla om olika former av enspråkiga svenska ord
böcker. I den mån den tvåspråkiga lexikografin engagerade språk- 
forskarna över huvud taget var det främst särspråksspecialister som



66

intresserade sig för de tvåspråkiga ordböckerna, och då främst deras 
pedagogiska funktioner.

Det är inte förrän de senaste decennierna som man inom språk
forskningen åter kommit att uppmärksamma tvåspråkig lexikografi. 
Därvid har även olikheterna mellan enspråkiga och tvåspråkiga ord
böcker kommit att fokuseras. De skillnader som ordbokstyperna 
uppvisar i fråga om syften och funktioner har lett till att den en
språkiga och den tvåspråkiga lexikografin numera uppfattas som i 
princip två skilda discipliner. Den enspråkiga lexikografin kan 
sägas ha som funktion att ur ett lexikaliskt perspektiv beskriva ett 
bestämt språk. Den enspråkiga lexikografins produkt är en ensprå- 
kig (monolingval) ordbok, och det språk som beskrivs i denna är 
vanligen modersmål (eller en variant av detta) för de användare 
ordboken är avsedd för. Den enspråkiga ordbokens syfte kan for
muleras som att den skall ”eliminera osäkerhet eller fylla ut en kun
skapslucka” hos användaren beträffande enskilda lexikaliska enhe
ter i modersmålet (Svensén 1987:10). En tvåspråkig (bilingval) ord
boks funktion anses däremot vara att utgöra ett hjälpmedel vid 
översättning av text (i vid bemärkelse, både talad och skriven) mel
lan modersmålet och ett annat språk som användarna inte behärskar 
lika bra. Dessa användare antas däremot behärska sitt modersmål 
fullständigt.

De konstitutiva skillnader som lätt kan konstateras mellan den 
enspråkiga och den tvåspråkiga ordboken och den skillnad som 
föreligger i deras respektive syften och funktioner har gjort att man 
också uppmärksammat vissa grundläggande teoretiska skillnader 
mellan enspråkig och tvåspråkig lexikografi. Detta kapitel handlar 
om hur synen på den tvåspråkiga lexikografin har utvecklats — och 
skulle kunna utvecklas ytterligare. Med utgångspunkt i en tidig dis
kussion om skillnaderna mellan enspråkiga och tvåspråkiga ord
böcker förs det också ett resonemang kring synen på betydelsebe
skrivning i enspråkiga ordböcker.

Det bör här sägas uttryckligen att i denna avhandling är det en
dast den s.k. ”traditionella” lexikografin som avses, d.v.s. den som
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utmärks av att den lexikografiska informationen presenteras i bok
form. Den utveckling av den tvåspråkiga lexikografin och den kon- 
trastiva lexikologin som äger rum inom områden som maskinöver
sättning och datalingvistik i allmänhet lämnas i detta arbete utanför 
diskussionen.

3.2. Lexikografi och svensk språkforskning vid 1800-talets mitt

Som framgått i föregående kapitel har den tvåspråkiga lexikografin 
betydligt äldre anor än den enspråkiga. För Sveriges del förflöt ca 
400 år med en successivt tilltagande tvåspråkig lexikografisk verk
samhet, innan den första verkligt enspråkiga ordboken år 1850 bör
jade publiceras.1 Den enspråkiga lexikografin kan antas vara ut
vecklad ur den tvåspråkiga och de första enspråkiga ordböckernas 
lexikografiska beskrivning av språket är då en direkt fortsättning på 
den tradition som utvecklats i de tvåspråkiga verken.

Den tvåspråkiga lexikografins fortsatta öden framstår mot denna 
bakgrund onekligen som anmärkningsvärda. Från att ha varit ett 
viktigt led i utvecklingen av den lexikaliska beskrivningen av det 
svenska språket försvann den så gott som helt från den akademiskt 
förankrade språkforskningen. 1 den mån lexikografiska frågor till
drog sig uppmärksamhet alls gällde de uteslutande den enspråkiga 
lexikografin.

Det är kring mitten av 1800-talet som forskningen kring det sam
tida nationella språket utvecklas till en, i modern mening, veten
skaplig disciplin. I sitt inträdestal till Vitterhetsakademien, den 2 
juni 1849, redovisar Johan Erik Rydqvist sin syn på modersmåls
studiet, både som ämne inom den allmänna skolundervisningen och

1 Liknande förhållanden kan sägas gälla för länder som Danmark, Finland och 
Tyskland. Den danska lexikografins utveckling beskrivs av Poul Lindegård 
Hjort i HSK 5:2 (s. 1913-1922) och Jens Rasmussen i HSK 5:3 (s. 3051-3061); 
den tyska lexikografins utveckling av Peter Kühn och Ulrich Püschel i HSK 5:2 
(s. 2049-2077). För de finska förhållandena se översikt av Jarmo Korhonen & 
Ingrid Schellbach-Kopra i HSK 5:3 (s. 2383-2388) samt kap. 2 ovan.



som ett objekt för undersökningar på en mera avancerad teoretisk 
nivå:

Att vara väl hemmastadd i åtskilliga främmande tungomål, men vara 
en främling i sitt eget, eller en medvetslös eftersägare af dagens hug
skott, röjer en missbildning, som skall föranleda afvägar åt många håll. 
Likväl kan ej en rättvis förebråelse rigtas mot allmänheten, så länge 
grammatiken icke fullgjort sin pligt, att uppsöka och uppställa språ
kets lagar, der sådäna kunna spörjas: ordboken sin, att i de enskilda 
fallen visa tillämpningen af dessa lagar [...]. (Rydqvist [1849] 1863:
52)

Redan inledningsvis i sitt anförande har han deklarerat att språk
forskning, liksom all annan forskning,

måste på en gång vara rationell och historisk, i viss mening och till 
visst omfång. Rationell, emedan man, vid allt slags grundligare betrak
telse, bör utgå från grundsatser, och uppsöka sådana, der de icke 
förut äro gifna: historisk, emedan allt faktiskt, för att rätt begripas, 
måste ledas tillbaka till sitt ursprung, måste pröfvas i hänseende till 
sina orsaker och yttringssätt. (Rydqvist [1849] 1863:6)

Forskningen kring svenskan var vid denna tid starkt präglad av det 
dubbla perspektiv Rydqvist förespråkar. Upptäckten av sanskrit, 
som gjorde det möjligt att se systematiken i språkens historiska 
släktskap, och den snabbt etablerade språkhistoriska forskningen 
dominerade språkvetenskapen. Stor betydelse för disciplinens in
riktning hade också nationalromantiken, som spelade en framträ
dande roll i det samtida idéklimatet. Den nationalromantiska språk
synen betonade språket som ”det viktigaste uttrycket för national- 
karaktären” och dess ”egenvärde som självyttring av nationen” 
(Lindberg 1986:54). När det nya universitetsämnet nordiska språk 
inrättades vid mitten av 1850-talet, var det sålunda rimligt att man 
studerade de svenska dialekterna och det äldre svenska språket — 
inte bara i ett rent språkhistoriskt perspektiv utan också för att i 
nationalromantisk anda etablera en relation mellan det svenska 
språket och den svenska ”folksjälen”; dessutom kom språket i den 
isländska medeltidslitteraturen att utgöra ett centralt undersöknings-
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objekt inom den nya disciplinen (se Wollin 1988:32f. och Ralph 
under utg.).

De viktigaste hjälpmedlen i språkstudiet är, menar Rydqvist, en 
grammatik över språkets ”lagar” och en ordbok över språkets ord
förråd där ”tillämpningen af dessa lagar” visas för varje enskilt ord. 
Och lexikografin fick en given plats i det nya universitetsämnet. 
Svenska Akademiens uppdrag att skriva en ordbok över svenska 
språket stod under 1850-talet högt på Akademiens dagordning, och 
kontakterna mellan Akademien och universiteten var täta (Loman 
1986:8Iff.). De första innehavarna av de nyinrättade professurerna i 
nordiska språk var båda lexikaliskt verksamma. Carl August Hag
berg, som i slutet av 1858 tillträdde professuren i nordiska språk i 
Lund, hade redan 1855 utnämnts till redaktör för Svenska Akade
miens ordboksarbete. Hans efterträdare i ämbetet, Theodor Wisén, 
var den som 1883 väckte nytt liv i det då återigen slumrande ord- 
boksprojektet (Loman 1986:109f.). Också uppsalaprofessuren fick i 
Carl Säve en innehavare som kom att få sitt namn inskrivet i den in
hemska lexikografins historia. Den omfattande materialinsamling 
och de dialektuppteckningar han och brodern Per Arvid Säve gjor
de på Gotland kom senare att läggas till grund för den gotländska 
ordboken (se Gotländsk ordbok, band 1, 1918-40, s. [III]).

Den enspråkiga lexikografin kom sålunda att uppfattas som ett 
företag av hög nationell rang och som ett viktigt redskap för språ
kets vetenskapliga beskrivning. Den fick en självklar hemortsrätt i 
de akademiska miljöerna eller kom rentav, söm vid Svenska Aka
demiens ordboksredaktion i Lund, att bidra till att skapa vetenskap
liga miljöer. Trots denna officiella status var lexikografins anseende 
bland vissa språkvetare inte särskilt högt. I den inledande översikten 
över begreppet ’språk’ i första delen av Vårt språk (1903) behand
lar Adolf Noreen ordboken under paragrafen ”Grammatikens be
grepp och arter”. Där finner vi följande definition:

En osystematisk och såtillvida ovetenskaplig uppställning af gram
matikens innehåll, företagen i det ”praktiska” syft^ att åstadkomma 
en lättskött uppslagsbok och därför till utgångspunkt tagande ord-
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förrådet, ordnadt efter någon yttre synpunkt, vanligen den alfabe
tiska ordningsföljden hos de skrifna ordens begynnelsebokstäfver, 
kallas ordbok eller lexikon. (Noreen 1903:49, hans emfas)

En ordbok är sålunda, menar Noreen, en ”osystematisk” uppställ
ning av grammatikens innehåll. Med osystematisk avser han snarast 
att ordboken inte är uppställd så att språkets system återspeglas. 
Denna definition av begreppet ’ordbok’ såsom underordnat gram
matiken har senare följts av andra, snarlika. Den mest citerade är 
antagligen den som Bloomfield har formulerat: ”The lexicon is 
really an appendix of the grammar, a list of basic irregularities” 
(Bloomfield 1933:274), även om han där snarare avsåg det mentala 
lexikonet än en ordbok. Om definitioner av detta slag är representa
tiva för den rådande uppfattningen om ordböckernas beskaffenhet 
är det inte särskilt konstigt att forskarna i första hand kom att priori
tera andra områden av språkvetenskapen än just lexikografi.

33. Forskningens syn på tvåspråkig lexikografi

Om den enspråkiga lexikografin åtnjöt ett tvivelaktigt anseende 
som vetenskaplig disciplin kom den betydelse den tvåspråkiga lexi
kografin faktiskt hade haft att marginaliseras ännu mer. De ord- 
boksprojekt som kommit att bli stora nationella, forskningsbaserade 
satsningar har gällt enspråkig lexikografi, medan produktionen av 
tvåspråkiga ordböcker i princip blivit en ren förlagsangelägenhet 
utan någon bredare kontakt med de akademiska miljöerna och den 
språkvetenskapliga forskningen och egentligen utan explicit språk- 
teoretisk förankring.

Av svenska ordboksprojekt, pågående såväl som avslutade, är det 
naturligtvis verksamheten kring Svenska Akademiens ordbok i 
Lund som har den längsta traditionen. I samband med att data
maskiner togs i bruk inom språkforskningen generellt utvecklade 
man särskilda datalingvistiska metoder. Språkdata vid Göteborgs 
universitet kom att* bli tongivande i fråga om lexikaliskt inriktad
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datalingvistik. Men också i denna miljö har det huvudsakligen varit 
det enspråkiga lexikaliska perspektivet på den moderna svenskan 
som stått i fokus för verksamheten. Den senaste tidens utveckling 
inom datalingvistiken, bl.a. av metoder för att framställa och ana
lysera stora parallellkorpusar, har emellertid medfört ett ökat 
intresse för ett kontrastivt lexikaliskt perspektiv. Exempelvis be
driver Maria Toporowska-Gronostaj forskning inom kontrastiv 
svensk-polsk lexikologi med inriktning på den semantiska repre
sentationen i svensk/polska ordböcker (se Toporowska-Gronostaj 
1994).

Beträffande dagens tvåspråkiga ordböcker är det, som Kromann, 
Rüber och Rosbach påpekar, ”easy to demonstrate the empirical 
dependence of the large bilingual dictionaries on the major national 
monolingual dictionaries” (1991a:2714). Från att ha varit ett viktigt 
led i språkplaneringsarbetet och en verksamhet som förde språkbe
skrivningen framåt — och historiskt utgjorde den nödvändiga bak
grunden för den enspråkiga ordboken — kom den tvåspråkiga 
lexikografin sålunda att hamna i skuggan av den enspråkiga och 
betraktas som en i första hand pedagogiskt inriktad sidodisciplin till 
denna. Dessa ändrade omständigheter ledde naturligtvis till att de 
tvåspråkiga ordböckerna efterhand kom att drabbas av teoretisk 
stagnation. De framsteg som dagens tvåspråkiga ordböcker repre
senterar jämfört med 1700- och 1800-talsverken får betecknas som 
ganska blygsamma, och de har i stor utsträckning mera att göra 
med förlagsteknisk utveckling än med teoretisk eller innehållsmäs- 
sig förkovran (se Hannesdöttir under utg.).

Av de nordiska konferenser kring lexikografi som har hållits 
under 1990-talet framgår det tydligt att det inte bara är i Sverige 
utan även i resten av Norden som den forskningsbaserade lexiko
grafin huvudsakligen utgörs av enspråkiga ordboksprojekt,. Vid den 
sammankomst som ägde rum i Göteborg 1990 och som strängt 
taget utgjorde upptakten till ett mer organiserat nordiskt lexikogra- 
fiskt samarbete (se Lpland 1991:104f.) handlade endast ett av de 
tolv föredrag som hölls vid konferensen om tvåspråkig lexikografi,
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närmare bestämt om ett finsk-svenskt ordboksprojekt (se Lexiko
nord 1991). Ett liknande förhållande rådde vid de tre första stora 
nordiska lexikografikonferenserna (d.v.s. 1991, 1993 och 1995). 
Där var det endast en liten del av de föredrag som presenterades 
som behandlade tvåspråkig lexikografi — tyngdpunkten låg på 
olika aspekter av den enspråkiga lexikografiska verksamheten. Vid 
den senaste konferensen, som hölls i Esbo i Finland 1997 och där 
temat var Ordboken och användaren, handlade emellertid en be
tydligt större andel av föredragen om tvåspråkiga ordböcker än vid 
de tidigare konferenserna, och relationen mellan ordböcker och 
översättning fokuserades särskilt.

En viss uppmärksamhet har dock den tvåspråkiga lexikografin 
hela tiden ägnats av forskarsamhället, främst då av särspråksspecia- 
lister (d.v.s. andra än nordisterna). Det typiska är sålunda att för
lagen har anglister knutna till redaktionen för svensk/engelska ord
boksprojekt, germanister till svensk/tyska projekt etc. Mindre van
ligt har det varit att nordister eller allmänlingvister engagerat sig i 
den tvåspråkiga lexikografin. Möjligen kan tendenser skönjas till ett 
ökat sådant intresse på området nu. Exempelvis var temat för 
nummer 2 (1995) av tidskriften LexicoNordica just ”grammatik i 
nordiska bilingvala ordböcker”.

Enstaka tvåspråkiga ordböcker har trots allt utarbetats inom de 
traditionella nordistmiljöerna. Så är framför allt källspråksdelen i 
Svensk-isländsk ordbok (1982) sammanställd vid Institutionen för 
nordiska språk vid Lunds universitet (Svensk-isländsk ordbok: 
1982:[VII]f.). Annars är de tvåspråkiga ordböckerna som sagt i 
första hand förlagsprodukter med kommersiellt syfte, och forskarnas 
uppmärksamhet tycks inte alltid mottas enbart med förtjusning av 
förlagsvärlden (se Olofsson 1990 och 1994 samt ordväxlingen 
mellan Rudman och Olofsson i LexicoNordica 2, 1995).

I andra delar av västvärlden har emellertid frågor kring den två
språkiga lexikografin under senare delen av 1900-talet tilldragit sig 
ökad uppmärksamhet från forskarsamhället. Detta framgår bland 
annat av det ansenliga utrymme som tvåspråkiga ordböcker och
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tvåspråkig lexikografi tilldelats i den stora tyska encyklopedin HSK 
(1989-91).

Den första stora konferensen som hölls i västvärlden och som helt 
koncentrerades kring lexikaliska frågor ägde rum redan 1960 i 
USA.1 På denna konferens diskuterades såväl generella, lexiko- 
grafiteoretiska frågeställningar som problem specifika för den två
språkiga lexikografin och konkreta frågor kring ordboksproduktion 
som involverade särskilda språkpar. Konferensbidragen, som publi
cerades av Householder och Saporta 1962, gavs ut på nytt 1967, 
och många av dem citeras fortfarande flitigt i den lexikografi ska 
diskussionen.2

En av de aspekter av den tvåspråkiga lexikografin som diskutera
des på konferensen var vilka krav användarna kan ställa på en ord
bok och i vilken grad existerande ordböcker uppfyller dessa krav. 
Mary R. Haas diskuterade dem ingående och konstaterade sam
tidigt att hon inte kände till något existerande verk som uppfyller 
dem alla. Ett av kraven, det att ordboken ”ought to be equally ori
ented to speakers of both languages”, anser hon emellertid vara 
omöjligt att uppfylla, och med exempel från en thai-engelsk ordbok 
för thai-talande visar hon, att medan denna ordbok på ett adekvat 
sätt tillhandahåller för denna målgrupp relevant information är den 
inte på samma sätt till nytta för en engelsk-talande användare (Haas 
1962:45ff.).

1 Den situation som beskrivs här gäller som sagt i första hand västvärlden. Att 
den tvåspråkiga lexikografin tidigare uppmärksammades i Östeuropa, och att 
den även har åtnjutit en högre status där, framgår bl.a. av Kromann, Riiber & 
Rosbach 1991a samt av Zgusta 1971.
2 Exempelvis är betydelseindelningen i tvåspråkiga ordböcker, som på kon
ferensen diskuterades av Iannucci (1962), en återkommande fråga (se Iannucci 
1962 samt Kromann, Riiber & Rosbach 1984:192ff. och K. Norén under utg.).
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3.4. Användaraspekten

Användaraspekten är den kanske hetaste frågan i den nu pågående 
teoretiska diskussionen kring den tvåspråkiga lexikografin. Det 
hävdas bland annat att det är av avgörande betydelse för ordbokens 
utformning och arbetets uppläggning vilka användare ordboken 
vänder sig till, och om det är ordbokens källspråk eller målspråk 
som är dessa användares modersmål. Om vi tar språkkonstellatio
nen svenska-tyska som utgångspunkt har en ordboksanvändare 
med svenska som modersmål (Li) sålunda ansetts behöva en 
svensk-tysk ordbok (där alltså svenskan utgör källspråk) som hjälp 
vid (aktiv) produktion av text på tyska, som för denne rimligen är ett 
främmande språk (L2).1 En ordbok av detta slag brukar kallas aktiv 
ordbok eller produktionsordbok. En tyskspråkig användare skulle 
emellertid behöva en svensk-tysk ordbok för att förstå en redan fär
dig text på svenska. För denna typ av ordböcker används termerna 
passiv ordbok, avkodnings- eller receptionsordbok.

Att det är frågan om två skilda aktiviteter — att producera text på 
främmande språk respektive att förstå en redan färdig text på ett 
främmande språk — kan tyckas vara så självklart att det inte behö
ver påpekas. Att inte dessa två funktioner kan förenas i en enda 
ordbok hävdades först av den ryske lingvisten L.V. Scerba (se 
Kromann, Rüber & Rosbach 1984:166ff. och 1991a:2715, Mugdan 
1992 samt Tarp 1995). Scerba menade att en ordbok endast kan 
fungera väl om den är monofunktionell, d.v.s. den bör vara avsedd 
antingen för källspråksanvändare eller målspråksanvändare. En 
konsekvens av denna funktionsuppdelning blir också, enligt Scerba, 
att det för varje språkpar behövs fyra ordböcker. Om de inblandade 
språken är svenska och tyska, behövs således en svensk-tysk

1 Inom lexikografiteorin och även inom andraspråksforskningen används be
teckningen Lj för modersmål och L2 för det främmande språket. Dessa beteck
ningar kommer att användas på samma sätt här. En Lj > L2-ordbok är då en 
produktionsordbok (för översättning till det främmande språket), medan en L2 > 
L j-ordbok är en avkodningsordbok (för avkodning av text formulerad på ett 
främmande språk).
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produktionsordbok, en svensk-tysk avkodningsordbok, en tysk
svensk produktionsordbok och en tysk-svensk avkodningsordbok.

Det var 1936, i förordet till en rysk-fransk ordbok, som Scerba 
hävdade det önskvärda i en sådan strikt funktionsuppdelning mellan 
ordböcker avsedda för översättning från användarens modersmål re
spektive från ett främmande språk till modersmålet och därigenom 
formulerade det användarorienterade perspektivet inom lexikogra- 
fin. I en uppsats från 1940 utvecklar han detta perspektiv vidare. 
Hans viktiga bidrag till den tvåspråkiga lexikografiteorin kom dock 
inte att tilldra sig västerländska forskares intresse förrän under 
1980-talet, trots att hans arbeten i och för sig hade uppmärksam
mats dessförinnan (se Kromann, Rüber & Rosbach 1984:166ff.). 
Hans uppsats recenseras exempelvis i den amerikanska tidskriften 
Word 1947, där hans typologi för olika slags ordböcker diskuteras. 
Recensenten omnämner Scerbas distinktion mellan definitionsord- 
bok och översättningsordbok, men hans påpekanden om att ord
böckerna borde ta hänsyn till om översättningen görs till eller från 
användarens modersmål redovisas inte (se Garvin 1947, Kromann, 
Riiber & Rosbach 1984:166). Att Haas i sitt föredrag 1960 så starkt 
framhåller användarperspektivet i tvåspråkig lexikografi tycks 
sålunda inte ha något samband med Scerbas arbeten.

Scerbas idéer var däremot välkända i lexikografi ska kretsar i 
Östeuropa. I sin stora manual för lexikografiskt arbete hänvisar 
Ladislav Zgusta till Scerba. Han påpekar:

Probably the most important dimension of the typology of the 
bilingual dictionaries consists in the lexicographer’s intention to 
compile the dictionary either as an aid to the comprehension of texts 
in the source language or of the description of the source language, 
or as an aid to the generation of texts in the target language. (Zgusta 
1971:299f.)

I en dithörande not hänvisar han vidare till Scerba, ett bidrag av 
Feldman vid en konferens om lexikografi i Bratislava 1951 samt till 
artiklarna av Harrell och lannucci i Householder & Saporta 1962
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(se Zgusta 1971:300). Någon närmare precisering av dessa forska
res diskussion ges emellertid inte.

I sin monografi om tvåspråkig lexikografi redovisar Ali Al- 
Kasimi likaså Scerbas typologi över ordböcker (Al-Kasimi 1977: 
12f.). Antagligen får han sin information om Scerbas idéer från 
Garvins recension i Word, och han uppfattar typologin som täm
ligen konventionell.

Den terminologi som kom att utvecklas för de olika typerna av 
ordböcker, aktiv respektive passiv ordbok, kom under en period att 
tillskrivas Scerba, även om det senare har påpekats att det faktiskt 
inte är han som är upphovsmannen till just termerna. Trots att 
Scerba uttryckligen betonar vikten av användarnas skilda behov 
och den betydelse detta har för lexikografin, använder han inte 
termerna aktiv och passiv i samband med ordböcker (se Mikkelsen 
1992, Mugden 1992). Distinktionen aktiv-passiv förekommer 
visserligen i Scerbas förord till ordboken 1936, och ”these notions 
are very important for his general language theory as such, and for 
its various applications, e.g. in pedagogics”, men han använder dem 
alltså inte om ordböcker (Mikkelsen 1992:35). Scerba var klart 
pedagogiskt inriktad, och han ser behovet av ordböcker speciellt för 
översättning till det främmande språket som en följd av studenternas 
bristfälliga språkkunskaper, vilka i sin tur berodde på dåligt utveck
lade undervisningsmetoder (se Mugdan 1992:19). Enligt Kromann, 
Rüber och Rosbach uppmärksammades Scerbas användarperspek
tiv inom den östtyska lexikografin, och där tillämpades det också 
praktiskt. Det var där termerna aktiv och passiv ordbok etablerades, 
närmare bestämt av den grupp som under ledning av R. Lötzsch 
arbetade med en tysk-rysk ordbok (se Kromann, Riiber & Rosbach 
1984: 166f., 1991a:2715).

Det användarperspektiv som Scerba var den förste att renodla och 
som har etablerats i distinktionen aktiv-passiv präglar den teore
tiska diskussion som för närvarande pågår inom den tvåspråkiga 
lexikografin. En del av Scerbas idéer har modifierats och omprö
vats. Hausmann (1977) hävdar till exempel att det inte behövs fyra
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ordböcker per språkpar utan åtta (se Mugdan 1992:19f.)- Han 
urskiljer fyra behov hos användaren som alla kräver sin speciella 
ordbok: att förstå en text på L2 utan att översätta den till Li, att 
översätta en text från L2 till Li, att skapa en text i L2 utan 
utgångspunkt i Li och att översätta text från Li till L2. För ett språk
par behövs för varje typ en ordbok i varje riktning. De ordböcker 
som motsvarar de två första behoven, där L2 är källspråk, kallar 
Hausmann ”Lesewörterbuch” och de som svarar till de behov där 
L2 är målspråk kallar han ”Schreibwörterbuch” (se Mugdan 1992: 
20f.). Hausmann menar emellertid att det inte är klart att det alltid är 
en bilingval ordbok som ger den bästa hjälpen vid dessa olika 
aktiviteter. Vid produktion på L2 kan i stället en enspråkig ordbok 
vara att föredra liksom också vid reception på L2 utan att över
sättning till Li genomförs (se Tarp 1995:22).

Senare har det av Hausmann föreslagna antalet ordböcker som 
således skulle vara tänkbart per språkpar reducerats från åtta till sex 
(Duda et al. 1986; enl. Mugdan 1992:19). Förutom en aktiv över
sättningsordbok och en passiv översättningsordbok i varje riktning 
behövs också en särskild förklaringsordbok för reception; en i varje 
riktning mellan de inblandade språken. I ett sådant resonemang lik
ställs å ena sidan språklig produktion i vid bemärkelse med över
sättning, och å den andra sidan upprätthålls en distinktion mellan 
översättningsproduktion och reception utan översättning.

I en uppsats från 1995 tar Martin Gellerstam fasta på distink
tionen mellan avkodnings- och produktionsordböcker.1 Han disku
terar två tillvägagångssätt som har syftet att förbättra produktions- 
ordböckerna. Dels, menar han, kan den kontrastivt baserade språk
beskrivningen fördjupas inom ordbokens ram, dels kan autentiska 
texter på båda de aktuella språken, i form av parallellkorpusar, 
användas. Som exempel på hur den kontrastiva beskrivningen kan

1 Gellerstam vill undvika termerna aktiv respektive passiv då de ”för tankarna 
till en skillnad i graden av aktiv insats från användarens sida” (Gellerstam 
1994:43).
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fördjupas presenterar han Toporowska-Gronostajs svensk-polska 
projekt (Gellerstam 1994:47f).

Nödvändigheten av funktionsuppdelningen aktiv-passiv har å 
andra sidan kommit att ifrågasättas. Särskilt gäller detta för språk 
med ett mindre antal talare och stora ordböcker där behovet av ord
böcker mellan språken inte är ömsesidigt. För sådana språkpar vore 
det angeläget att utveckla en typ av ordbok som inte bara ”incon
sistently mix[es] features of active and passive dictionaries” utan 
som ”actually caters for the widest possible variety of user needs” 
(Mugdan 1992:23).

Även Valeriy Berkov påpekar att den strikta funktionsuppdel
ningen i aktiva respektive passiva ordböcker egentligen bara är 
lyckad om en ordbok endast är att betrakta som (nybörjar)hjälp- 
medel för översättning och inte som ”the most important textbook 
of a foreign language” (Berkov 1996:550). De stora tvåspråkiga 
ordböckerna bör av praktiska skäl (som t.ex. ekonomi och efter
frågan) kunna användas av talare av båda de inblandade språken, 
d.v.s. både för produktion (Lj > L2) och för avkodning (L2 > Li), 
och det är inget som hindrar att en ordbok kan innehålla all relevant 
information för båda användargrupperna. Denna inställning har 
redan manifesterats i Berkovs egen Russisk-norsk ordbok (1987, 2 
uppl. 1994) och nu även i Helgi Haraldssons Russnesk-islensk 
oröabok (1997). Berkov sammanfattar sin syn på följande sätt: 
”Completely passive or completely active dictionaries are mostly fit 
for beginners. Large dictionaries must be bidirectional” (Berkov 
1996:550). Det är kanske just denna syn på de tvåspråkiga ord
böckerna som är nödvändig för att de inte längre skall uppfattas 
som sekundära i förhållande till de enspråkiga ordböckerna. Det 
ömsesidigt kontrastiva perspektiv som anläggs i en bidirektionell — 
eller snarare bifunktionell — ordbok kan avslöja teoretiskt intres
santa särspråkliga fenomen i de inblandade språken och kan däri
genom bidra till en adekvat beskrivning av drag som annars förbi
gåtts. Den tvåspråkiga lexikografin borde sålunda återigen kunna 
komma att betraktas som ett redskap för att föra språkbeskrivningen
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framåt. Därmed skulle också den tvåspråkiga ordboken på ett själv
klart sätt inkluderas i lisons berömda beskrivning av ordboken som 
”the most successful and significant book about language” (Ilson 
1985:1).

3.5. Betydelsebeskrivningen i tvåspråkiga ordböcker

Inom lexikografin är det viktigt att upprätthålla distinktionen mellan 
ordet, ordets referent och ordets betydelse. Betydelsebeskrivningen 
skall förklara uppslagsordets semantiska innehåll och inte själva 
ordet och heller inte beskriva ordets referent. I tvåspråkiga ordböc
ker generellt är dessa distinktioner ofta problematiska. I stället för 
att presentera den eller de lexikaliska enhet(er) som används i mål
språket för att beteckna uppslagsordets referent, ger man en över
sättning av själva uppslagsordet eller en beskrivning av referenten.

Arne Olofsson påpekar detta förhållande i sin recension av andra 
upplagan av Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (1993) och 
andra upplagan av Norstedts stora svensk-engelska ordbok (1993) 
(Olofsson 1994:287). Han exemplifierar sin kritik med det svenska 
uppslagsordet benskörhet, som översätts med brittleness of the 
bones. Det svenska ordet, säger Olofsson, ”används i ett enda sam
manhang, nämligen som beteckning på den skelettförsvagning som 
drabbar särskilt äldre kvinnor. Denna skelettförsvagning heter på 
engelska the brittle-bone disease” (1994:287). Uppslagsordet upp
fattas här som en genomskinlig, semantiskt regelbunden samman
sättning och förses som sådan med en målspråksenhet som kan 
sägas vara en formell ekvivalent (se 3.5.1 nedan). Här har ordboks- 
redaktörerna förbisett att ordet endast har en lexikaliserad betydelse. 
Ordet har sannolikt uppstått genom det Rogström kallar lexemise- 
ring, d.v.s. för att täcka en lexikalisk lucka i språksystemet (se 
Rogström 1998:205). Som Olofsson påpekar har det alltså inte 
någon regelbunden betydelse ’egenskap hos ben att vara skört’.
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I äldre tiders ordböcker är det mycket svårt att avgöra hur denna 
distinktion mellan uppslagsordets formsida, dess innehållssida och 
dess referent upprätthålls. Det är svårt att bedöma den aktuella lexi- 
kaliseringsgraden hos det svenska uppslagsordet och ännu svårare 
att avgöra graden av ekvivalens mellan uppslagsordet och den givna 
målspråksenheten. För en utförlig diskussion av lexikalisering och 
hur graden av lexikalisering kan bedömas hänvisas till kapitel 9 i 
Rogström 1998.

3.5.1. Ekvivalens

Den tvåspråkiga ordbokens främsta funktion sammanfattas vanligen 
som den att bistå användaren vid översättning av texter från ett 
språk till ett annat. Zgusta (1971:213) sammanfattar: ”The usual 
aim of a bilingual dictionary is to help in translating from one 
language into another, or in producing texts in language other 
[than] the user’s native one, or both”. Längre fram preciserar han 
lexikografens uppgift som ”to find in the target language such 
lexical units as are equivalent to the lexical units of the source 
language, and to coordinate the two sets” (Zgusta 1971:312). Med 
ekvivalent enhet menar han ”such a lexical unit of the target 
language which has the same lexical meaning as the respective 
lexical unit of the source language” (ib.). Han betonar samtidigt 
komplexiteten i begreppet ’lexical meaning’, vilket han ägnar 
verkets första och mest omfattande kapitel åt att utreda. Också 
Kromann, Rüber och Rosbach framhåller betydelsen av ekvivalens 
i det givna sammanhanget: ”Equivalence is the axis about which 
the activity of translation turns” (1991a:2717).

Bo Svensén uttrycker den tvåspråkiga ordbokens uppgift på ett 
liknande sätt som Zgusta, nämligen att den skall ”förse ord och 
uttryck på källspråket med semantiskt och bruklighetsmässigt så 
likvärdiga motsvarigheter som möjligt på målspråket” (Svensén 
1987:134). Att detta kan vara förenat med vissa svårigheter framgår
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av fortsättningen: ”Men fullständig sådan överensstämmelse (ekvi
valens) mellan ord och uttryck i två språk är ganska sällsynt, på 
samma sätt som det är sällsynt med fullständiga synonymer inom 
ett och samma språk” (ib.). Ekvivalens är sålunda en relation eller 
överensstämmelse mellan enheter i de aktuella språken, eller som 
definitionen i NLO (1997) lyder: ”semantisk og funksjonsmessig 
overensstemmelse mellom ord eller uttrykk i to eller flere språk”. 
Denna relation realiseras lexikografiskt i ekvivalenten. Med ekvi
valent menas i lexikografiska sammanhang en språklig, främst lexi
kalisk, enhet i målspråket som i möjligaste mån uttrycker upp
slagsordets lexikaliska betydelse, eller enligt NLO: ”leksikalsk en
het som viser ekvivalens med en besternt leksikalsk enhet i et annet 
språk”. Då ekvivalens som sagt sällan är fullständig och lika sällan 
symmetrisk urskiljer man förutom fullständig ekvivalens också 
partiell ekvivalens och frånvaro av ekvivalens (se t.ex. Kromann, 
Rüber & Rosbach 1991a:2717f.). Ekvivalens och ekvivalenta, eller 
likvärdiga, enheter spelar sålunda en central roll inom den två
språkiga lexikografin och det har skrivits en del om fenomenet som 
sådant och också om olika typer av ekvivalens.1 Att begreppet 
ekvivalens inte är oproblematiskt diskuteras närmare nedan.

3.5.2. Tvåspråkig lexikografi och översättningsteori

Med tanke på att tvåspråkiga ordböckers främsta funktion är nära 
förknippad med översättning mellan språk är det egentligen an
märkningsvärt att man inom lexikografin inte närmare definierar 
vad man menar med just översättning. På senare tid har det visser
ligen gjorts en distinktion mellan reception och översättning re
spektive produktion och översättning (se avsnitt 3.4), men själva be
greppet översättning har lexikograferna inte diskuterat särskilt ingå-

1 Se t.ex. Ralph (1980) och Scholze-Stubenreéht (1994) om olika typer av 
ekvivalens, och för olika grader av ekvivalens, se de ovan citerade arbetena av 
Zgusta resp. Kromann, Riiber & Rosbach och Svensén.
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ende. Kromann, Riiber & Rosbach definierar översättning (trans
lationt) som ”a ianguage-pair-related unidirectional activity where 
the translator uses his or her native language as one of the two 
languages, translating to or from the native language” (Kromann, 
Riiber & Rosbach 1991a:2717), en tämligen vag definition. INLO 
återfinns uppslagsorden oversettelsesekvivalent och oversettelses- 
ordbok (jämte oversettelseslån, som emellertid är av annat slag) 
men inte något uppslagsord oversettelse. Det kan därför vara be
fogat att se något närmare på den språkvetenskapliga disciplin som
— i likhet med den tvåspråkiga lexikografin — arbetar med just 
översättning och ekvivalens som grundläggande begrepp, nämligen 
översättningsteorin. Möjligen skulle den diskussion och de defini
tioner som presenteras där kunna bidra till ytterligare uppstramning 
av teoribildningen inom den tvåspråkiga lexikografin. Det är inte 
avsikten att här redogöra i detalj för de olika teoretiska inriktning
arna inom översättningsteorin utan endast att påvisa att den där på
gående diskussionen torde vara relevant också för den tvåspråkiga 
lexikografin.

Inom översättningsteorin råder det naturligtvis inte någon allmänt 
vedertagen syn på hur översättning skall definieras, eller om det är 
processen eller produkten som är det centrala analysobjektet, och
— faktiskt — heller inte om översättning över huvud taget är en 
möjlighet. Vidare finns det skilda uppfattningar om huruvida över
sättning bör betraktas som en del av (den kontrastiva) lingvistiken 
eller som en form av kommunikationsforskning i allmänhet.

De talrika definitionerna av begreppet översättning avspeglar 
denna mångfald i den teoretiska synen på området. En tidig och i 
första hand lingvistiskt inriktad är J.C. Catfords numera klassiska 
definition.1 Han konstaterar att

1 Diskussionen om översättbarhet är naturligtvis betydligt äldre än här kan 
redovisas. Sålunda fördes intensiva översättningsteoretiska diskussioner i sam
band med 1500-talets bibelöversättningar (se exempelvis Wegener [1958] 1960: 
145ff.).
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Translation is an operation performed on languages: a process of sub
stituting a text in one language for a text in another. Clearly, then, 
any theory of translation must draw upon a theory of language—a 
general linguistic theory. (Catford 1965:1)

Han definierar sedan översättning som ”the replacement of textual 
material in one language (SL) by equivalent textual material in 
another language (TL)” (Catford 1965:20; hans kursivering). Hans 
termval, ”textual material” i stället för ”text” är avsett att under
stryka att det inte nödvändigtvis råder fullständig ekvivalens på alla 
nivåer mellan SL och TL, på vissa språkliga nivåer kan det tvärtom 
uppstå icke-ekvivalens. Detta exemplifierar han genom att jämföra 
den engelska satsen What time is it? med dess franska översättning: 
Quelle heure est-il?; han menar:

there is replacement of SL (English) grammar and lexis by equivalent 
TL (French) grammar and lexis. There is also replacement of SL 
graphology by TL graphology—but the TL graphological form is by 
no means a translation equivalent of the SL graphological form” 
(Catford 1965:20; hans kursivering).1

Också Eugene A. Nidas lika klassiska definition är lingvistiskt ba
serad, och i den fokuseras betydelsen särskilt: ”Translating consists 
in reproducing in the receptor language the closest natural equiva
lent of the source-language message, first in terms of meaning and 
secondly in terms of style” (Nida & Taber 1974:12). Vid översätt
ning av texter är det sålunda textens budskap som skall överföras 
till målspråkets närmaste naturliga ekvivalent. Denna naturliga ekvi
valent ligger på textnivå och kan följaktligen vara icke-ekvivalent 
på direkt språkliga nivåer, på så sätt att det inte alltid råder ett-till- 
ett-förhållande mellan måltext och källtext beträffande syntaktiska 
strukturer, morfologiska drag, de lexikaliska enheternas ordklasstill
hörighet etc.

Textperspektivet understryks ytterligare av exempelvis Werner 
Koller, som kommit att definiera översättning som ”das Resultat

1 Med graphological form avses här snarast grafisk form.
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einer sprachlich-textuellen Operation, die von einem AS-Text zu 
einem ZS-Text führt, wobei zwischen ZS-Text und AS-Text eine 
Übersetzungs- (oder Äquivalenz-)relation hergestellt wird” (Koller 
1997:16; hans kursivering). Koller uppehåller sig också vid begrep
pet textreproduktion, och han efterlyser en diskussion om gränsen 
mellan å ena sidan textreproduktion, som är det han menar över
sättning egentligen går ut på, och å den andra sidan textproduktion, 
textbearbetning, textförbättring, omformulering, sammanfattning 
och användarinriktad adaptation: ”In den gängigen Kommunika
tionsmodellen der Übersetzung wird dieser wichtige Aspekt über
sehen bzw. nicht tematisiert” (Koller 1997:196). Denna avgräns- 
ning av vad som är en översättning och vad som inte är det efter
lyses också av Anthony Pym i hans kommentar till Kollers dis
kussion av ekvivalensbegreppet. Han konstaterar att disciplinen be
höver en ”good working definition of non-translation” (Pym 1997: 
77; hans kursivering).

En som ser översättning som i första hand en form av kommuni
kation är norrmannen Sylfest Lomheim. Han menar att

i omsetjing gjeld det berre eitt krav, men det gjeld derimot alltid og for 
alle teksttypar - bodskapen skal overfprast best mogeleg til mot- 
takargruppa. Og slik er det fordi omsetjing berre er ein variant - om 
enn ein krevjande variant - av språkleg kommunikasjon[.] (Lomheim 
1996:30; hans kursivering)

Därför är frågor som ”kva er språkleg kommunikasjon?” och 
”korleis föregår språkleg kommunikasjon?” av avgörande bety
delse för forskning kring översättning över huvud taget (Lomheim 
1996:28).

Inom översättningsteorin är man alltså långt ifrån överens om vad 
som menas med översättning. Någon motsvarande problematise- 
ring av begreppet förekommer som sagt inte inom den tvåspråkiga 
lexikografin. Detta beror nog på att teoribildningen på området i 
många avseenden ännu är bristfällig över huvud taget snarare än på 
att man vid de tvåspråkiga ordboksredaktionerna skulle arbeta
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utifrån en entydig och allmänt accepterad definition av begreppet 
”översättning”.

Hur ser man då inom översättningsteorin på begreppen ekviva
lens och ekvivalent? Trots den betydelse de har för disciplinen är 
begreppen egentligen dåligt definierade också där. Catfords be
grepp translation equivalence och hans distinktion mellan textuell 
ekvivalens och formell korrespondens har, liksom Nidas distinktion 
mellan dynamisk ekvivalens och formell korrespondens, spelat en 
viktig roll. Med textual translation equivalent menar Catford ”any 
TL form (text or portion of text) which is observed to be the equi
valent of a given SL form (text or portion of text)” (Catford 1965: 
27), och ”SL and TL texts or items are translation equivalents when 
they are interchangeable in a given situation” (Catford 1965:49; 
hans kursivering). Formell korrespondens är däremot ”any TL 
category which may be said to occupy, as nearly as possible, the 
’same’ place in the economy of the TL as the given SL category 
occupies in the SL” (Catford 1965:32). Den formella korrespon
densen är alltså i första hand en relation mellan de båda språkens 
totala lexikogrammatiska system och den realiseras inte nödvän
digtvis på det lexikaliska planet.1

Nida ser dynamisk ekvivalens som en överensstämmelse på 
betydelseplanet, i motsats till korrespondens som är överensstäm
melse på formplanet. Med dynamisk ekvivalens avses ”the degree 
to which the receptors of the message in the receptor language 
respond to it in substantially the same manner as the receptors in 
the source language” (Nida & Taber 1974:24). Definitionen av 
dynamisk ekvivalens formuleras sedan som ”quality of a translation 
in which the message of the original text has been so transported 
into the receptor language that the response of the receptor is 
essentially like that of the original receptors” (Nida & Taber 1974:

1 Den formella korrespondensens representation kan sålunda vara asymmetrisk, 
t.ex. svenskans inte som motsvaras (åtminstone i skrift) av en diskontinuerlig 
enhet i franskans ne pas. Den kan också upprätthållas genom icke-representa- 
tion då obligatoriska element i källspråket inte realiseras lexikaliskt i målspråket.
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200). Formell korrespondens definieras däremot som ”quality of a 
translation in which the features of the form of the source text have 
been mechanically reproduced in the receptor language” (Nida & 
Taber 1974:201; se också Ingo 1991:225). Den distinktion Nida 
och Taber gör mellan ekvivalens och korrespondens har sedermera 
upphävts genom att distinktionen numera görs mellan dynamisk 
och formell ekvivalens (se t.ex. A. Chestermans inledning (s. 80) till 
Nidas uppsats från 1969, där den återges i Chesterman 1989). 
Centralt för den dynamiska ekvivalensen är sålunda föreställningen 
— hos både Catford och Nida — att originalet och översättningen 
är funktionellt utbytbara, att de på båda språken framkallar samma 
reaktioner hos mottagaren.

Koller har definierat ekvivalens som en relation mellan käll- 
språkstext (eller textelement) och målspråkstext (eller textelement), 
där relationen snarare föreligger på språkets tillämpningsnivå än på 
dess systemnivå. Relationen kan vara av olika slag, och han urskil
jer fem olika ekvivalensrelationer: denotativ ekvivalens, konnotativ 
ekvivalens, textnormativ ekvivalens, pragmatisk ekvivalens och for- 
mell-estetisk ekvivalens (Koller 1997:100 och 228ff.). Lomheim 
däremot menar att det är onödigt med karakteriserande adjektiv 
framför huvudordet ekvivalens, eftersom de kvaliteter de är avsedda 
att fokusera kan läggas in i själva definitionen av begreppet ekvi
valens. I sin definition framhäver han därför tre nyckelord:

- kommunikativt likeverd (ikkje semantisk likeverd)
- situasjonsavhengig likeverd, i den forstand at likeverdet ikkje er 
fastlagt, men relativt, sett i forhold til mottakarar, tid og stad (jf. at 
Bibelen må omsetjast på nytt med jamne mellomrom)
- intersubjektiv vurdering, ikkje objektive fasitsvar. Berre ei gruppe 
av presumptivt innsiktsfulle omsetjarar kan avgjera kva som er 
tilfredsstillande omsetjing. (Lomheim 1996:30; hans kursivering)

Han framhåller också det relativa i ”samma effekt” och ”samma 
reaktioner” hos mottagarna och påpekar att ingen kommunikation 
kart förutsättas fungera fullständigt (Lomheim 1995:28).
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De tvåspråkiga ordböckernas viktigaste funktion är som sagt att 
vara till hjälp vid översättning (i vid mening), d.v.s. vid översätt
ningsprocessen. Om det därmed menas översättning, d.v.s. textre
produktion, i motsättning till textproduktion, textbearbetning, tex- 
tadaptation etc. framgår emellertid inte, även om distinktionen kan 
läsas in i Hausmanns indelning i exempelvis produktion på L2 — 
d.v.s. textproduktion — respektive översättning från Lj till L2 — 
d.v.s. textreproduktion (se 3.4 ovan).

På liknande sätt förhåller det sig med ekvivalensbegreppet inom 
den tvåspråkiga lexikografin. Den enda ekvivalens som det är rele
vant att tala om på det lexikaliska planet ligger nära det Nida har 
definierat som formell korrespondens eller ekvivalens. En tvåsprå- 
kig ordbok ger i första hand en eller flera lexikaliska enheter på 
målspråket som i större eller mindre utsträckning är formellt ekviva
lenta med uppslagsordet, eller, som Zgusta uttrycker det på det 
ovan citerade stället: ”[a lexical unit] which has the same lexical 
meaning as the respective lexical unit of the source language” 
(Zgusta 1971:312, min kursivering). Det finns också i de tvåsprå
kiga ordböckerna en viss strävan efter att ekvivalenten skall ha 
samma formella egenskaper som uppslagsordet.

Som framgått ovan går översättning inte ut på att översätta lexi
kaliska enheter utan texter, på så sätt att textens budskap är det
samma i måltexten som i källtexten. En texts budskap är sällan 
summan av den lexikaliska betydelsen av de lexikaliska enheter 
som tillsammans utgör texten. Det vore därför rimligt att man också 
inom den tvåspråkiga lexikografin tog större hänsyn till distink
tionen mellan lexikalisk, eller formell, ekvivalens och dynamisk 
ekvivalens och tog konsekvenserna av den motsättning som finns 
inbyggd i exempelvis NLO:s definition av ekvivalens: ”semantisk 
og funksjonsmessig overensstemmelse mellom ord eller uttrykk i to 
eller flere språk” (min kursivering). Den lexikaliska eller formella 
ekvivalensen motsvarar egentligen enbart den ekvivalensrelation 
som Koller kallar denotativ, d.v.s. den relation som föreligger på det 
referentiella planet. Hans övriga relationstyper motsvarar sålunda
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främst den dynamiska ekvivalensen, som inte ligger på språkets 
lexikaliska nivå utan snarare på den pragmatiska och kontextuella 
nivån.1 .

Exemplen på att en lexikalisk ekvivalent inte leder till en idioma
tisk översättning är naturligtvis oändligt många. Ett fall som 
Lomheim använt för att illustrera detta är det franska ordet quai, 
som i norska (och på likartat sätt i svenska) har ekvivalenterna kai 
och perrong (på en järnvägsstation). Men till skillnad från ett 
franskt tåg som avgår från ”quai 2” avgår ett norskt tåg inte från 
”perrong 2” utan från ”spor 2” (Lomheim 1995:30f.). I fransk
norska ordböcker uppges emellertid inte spor som ekvivalent till 
quai — och på motsvarande sätt heller inte spår i de fransk
svenska ordböckerna. För översättaren är sålunda den semantiska 
överensstämmelsen ’quai’=’perrong’ i många fall ointressant, för 
”det som betyr noko, er å finna fram til språklege uttrykk som i ein 
gjeven situasjon har den same eller likeverdige kommunikative 
funksjon” (Lomheim 1995:31). En av anledningarna till att två
språkiga ordböcker så ofta lämnar översättarens problem olösta, 
trots att deras primära funktion är att vara hjälpmedel vid över
sättning, kan således sägas vara att den dynamiska ekvivalensen, 
eller den kommunikativa funktionen, i ordboken alltid är sekundär i 
förhållande till den formella ekvivalensen.

Ytterligare ett — mera subtilt — exempel på att den i ordboken 
så eleganta formella ekvivalenten ter sig bättre i ordboken än i fak
tisk översättning kan hämtas från Lomheim 1996. Han utvecklar 
där översättaren Trond Winjes anmärkningar mot författaren och 
EU-motståndaren Edvard Hoems översättning från danska till 
nynorska av ett EU-dokument. Winje diskuterar huruvida den 
norska frasen ”ein stadig snevrare union av europeiske folk” är en 
korrekt eller möjligen en (oavsiktligt) manipulativ översättning av

1 En handbok av ett nytt slag, som med utgångspunkt i pragmatiska och kon
textuella funktioner ger lexikaliska enheter på ord-, fras- eller satsnivå, är 
Collins COBUILD English Grammar (1990). Arbetet kan sägas presentera hur 
"important correspondences between structure and function” realiseras lexika
liskt (s. [v]).
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den danska källtextens ”en stadig snævrere union mellem de euro
peiske folk” (Lomheim 1996:27). Lomheim karakteriserar över
sättningen som ett ”illustrerande dpme på leksikalsk interferens” 
och kritiserar översättarens val att översätta snævrere med snevrare 
(Lomheim 1996:32). Trots den formella ekvivalens som råder mel
lan danskans snævrere och nynorskans snevrare tycks det sålunda 
föreligga en viss skillnad i deras betydelse. Den trilingvala ordlistan 
Norstedts Skandinaviska ordbok (1994) anger emellertid just 
snever som den enda norska ekvivalenten till det danska uppslags
ordet snæver och snæver som den enda danska ekvivalenten till det 
norska uppslagsordet snever. Att dessa enheter över huvud taget tas 
med i ordlistan beror antagligen på att det danska lexemet snæver i 
svenskan uppges motsvara dels trång, dels snäv (för snever uppges 
emellertid bara ekvivalenten snäv). Undersöker man en dansk en- 
språkig ordbok, t.ex. Politikens Nudansk Ordbok (1992), finner 
man mycket riktigt både en konkret betydelse som direkt motsvarar 
’snäv’, exemplifierad av språkprovet ”en s[næver] kjole”, och en 
överförd användning, exemplifierad av ”hans åndelige horisont er 
s[næverj”, som snarast motsvarar en betydelsenyans av trång-, ”ha 
[trångja vyer” (SOB 1986). Danska snæver har emellertid ytter
ligare en betydelse som varken motsvarar ’snäv’ eller ’trång’ i 
svenskan utan snarare en betydelsenyans av ’nära’: et snævert sam- 
arbejde ville være 0nskeligt. Går vi till en nynorsk ordbok finner vi 
att uppslagsordet snever har tre betydelser: ”1 liten, trong ei 
.sj never] dräkt [...] 2 indre, utvald, ein ,v[never] krins 3 trongt av- 
grensa ein Afnevcrj definisjon [...] småleg, trongsynt eit .v[never]/ 
mil]0 [...]” (Nynorskordboka 1993).

Om vi antar att Lomheim har rätt i sin slutsats att det faktiskt 
föreligger interferens mellan ”en stadig snævrere union mellem de 
europeiske folk” och ”ein stadig snevrare union av europeiske 
folk”, kan det diskuteras om interferensen enbart ligger på det lexi
kaliska planet. Översättaren kan ju ha använt snever i betydelse 2: 
’ein stadig meir utvald union av europeiske folk’. Lomheim på
pekar mycket riktigt också att förutom att adjektivet snever kan vara
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en olyckligt vald ekvivalent är valet av prepositionen av för danska 
mellem heller inte helt neutralt: ”Me lagar matretter av poteter, kj0t, 
gulrpter - det er verre å laga union av nasjonar” (Lomheim 1996: 
27; hans kursiv). Slutligen lanserar han också union som en faktor 
som möjligen bidrar till interferensen, då ordet faktiskt har ”ein 
annan valpr og status i norsk enn det tilsvarande ordet i fransk og 
engelsk” (Lomheim 1996:32).

Det är troligt att det är just union som på lexikalisk nivå är det 
största problemet i den norska frasen ”ein stadig snevrare union av 
europeiske folk”, och ordets konnotationer diskuterades också i den 
norska EU-debatten. Att det inte, som i danskan och de flesta andra 
språk, är ett neutralt uttryck för en bestämd typ av föreningar eller 
sammanslagningar kan utläsas av betydelse 2 och dithörande språk
prov i artikeln Union i Nynorskordboka: ”statslagning el. samband 
av fleire statar (med varierande grad av sjplvstyre for kvar stat) 
w[nion]en mellom Noreg og Sverige 1814-1905 [...]”, där det 
förtydligas att en union inte nödvändigtvis är på lika villkor för de 
inblandade staterna. Vidare tycks just den angivna unionen ha varit 
en så traumatisk upplevelse för norrmännen att den t.o.m. har satt 
sina spår i det norska språket på så sätt att ordet union tillförts kon
notationer som gör att det inte är likvärdigt med det danska ordet 
union.

Uppenbarligen är det så att den norska frasen ”ein stadig snevrare 
union av europeiske folk” möjliggör tolkningar som den danska 
källtexten inte lämnar något utrymme för. Trots att de två fraser som 
här har diskuterats uppvisar en acceptabel lexikalisk likvärdighet, 
tycks de ändå inte vara ekvivalenta. Det är därför tvivelaktigt om det 
här i första hand är frågan om just lexikalisk interferens. Snarare är 
de problem som tydligen föreligger ett ypperligt exempel på att 
översättning aldrig enbart kan gälla lexikalisk ekvivalens (eller 
interferens heller för den delen), utan att ekvivalens i sig innebär 
krav på kommunikativ och Situationen likvärdighet. Den interferens 
som tydligen råder här är sålunda inte i första hand en lexikalisk 
interferens i strikt bemärkelse utan den beror snarare på att de



91

kommunikativa och situationella aspekter som ingår i Lomheims 
definition av ekvivalens inte är uppfyllda.1

Som Svensén påpekar är det relativt sällsynt att det mellan lexika
liska enheter i två språk råder fullständig ekvivalens (1987:134) — 
eller ”interlingual synonymy” som Kromann, Rüber och Rosbach 
kallar det ( 1991 a:2718) — är. Vanligare är att det föreligger ett 
slags partiell ekvivalens mellan flera enheter i de båda språken. Det 
är emellertid också i detta sammanhang i första hand den formella 
ekvivalensen som avses, det är den som kan vara fullständig, partiell 
eller obefintlig. I ordboken redovisas sådana relationer vanligen 
genom en räcka av ekvivalenter, som tillsammans möjligen kan 
sägas täcka uppslagsordets hela lexikaliska betydelse (som t.ex. det 
danska sncever och det svenska trång, snäv, se strax ovan), eller, om 
det är uppslagsordet som endast täcker en del av ekvivalentens 
betydelse, genom en precisering av vilket moment av ekvivalentens 
betydelse källspråksenheten motsvarar. De subtila skillnaderna i 
ordens konnotationer i de olika språken låter sig emellertid inte 
fångas lika lätt i ekvivalenträckor. Där det inte föreligger någon 
ekvivalensrelation mellan källspråket och målspråket löser lexiko- 
graferna detta med en encyklopedisk förklaring av uppslagsordets 
referens.

Det finns som sagt oändligt många exempel på felaktiga över
sättningar som skulle kunna tillskrivas de tvåspråkiga ordböckernas 
snäva syn på fenomenet ekvivalens. Trots det tycks intresset för 
översättningsteori vara svalt från lexikografernas sida. De som mest 
ihärdigt har påpekat den tvåspråkiga lexikografins förenkling av 
ekvivalensbegreppet och olika ekvivalensrelationer samt de konse
kvenser detta får för de tvåspråkiga ordböckernas faktiska använd
barhet är i första hand översättningsteoretiker och översättnings- 
didaktiker. Sålunda diskuterar Snell-Hornby relationen mellan de 
två disciplinerna, och hon poängterar att

1 För en diskussion av översättning av stil som språklig nivå se Götzsche 1994: 
158ff. och 174.
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the bilingual dictionary will not fulfil its function completely if it 
remains merely a repository of isolated lexemes and static equivalents 
- it also needs to reveal the dynamic system of relationships within 
and between languages, the function of words in their contexts, and 
the interdependence of language, culture and social interaction. 
(Snell-Hornby 1984:279)

Hon återkommer till temat, bland annat i uppsatsen ”The Bilingual 
Dictionary - Victim of its own tradition?”, där hon härleder den 
tvåspråkiga lexikografitraditionen, via grekiskan, tillbaka till det 
forntida Mesopotamien vid tiden kring 2 000 f.Kr. Hon menar där 
att ”the bilingual dictionary should help to clarify alien concepts 
against their own cultural background and not limit language to the 
status of a mere code consisting of varying labels” (Snell-Hornby 
1986:216).

Också Lomheim har (indirekt) kontrasterat översättningsteorins 
begrepp ekxnvalens mot ordböckernas ekvivalens: ”Likt innhald er 
nyttig som orienteringsmerke og omgrep i kontekstfrie saman- 
hengar som ved utarbeiding av ordbökcr. I omsetjingspraksis har 
omgrepet berre avgrensa intresse” (Lomheim 1995:29; min kursi
vering). Det är mycket som talar för att han har rätt i sitt antagande 
att ”likt innhald” eller lexikalisk ekvivalens faktiskt inte är särskilt 
relevant i något annat sammanhang än det rent lexikografiska. Om 
de tvåspråkiga ordböckerna skall kunna spela den avgörande roll 
för det på senare tid allt viktigare tolknings- och översättnings
arbetet som man inom lexikografiska kretsar gärna ser att de gör (se 
t.ex. Ralph 1992b:29), krävs det nog att lexikograferna i större ut
sträckning för en dialog såväl med översättare som med översätt- 
ningsteoretiker.

3.53. Tvåspråkig lexikografi och kontrastiv lingvistik

De äldre tvåspråkiga ordböckerna fyllde en viktig funktion i 
beskrivningen av det svenska språket. På ett sätt kan de sägas ha 
varit fast förankrade i ett kontrastivt synsätt, även om en del då
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dominerande inslag i det jämförande språkstudiet med tiden kom 
att visa sig vara ohållbara. Exempelvis har den ambition vissa äldre 
tiders lexikografer hade att bevisa ett givet språks nära släktskap 
med urspråket inte varit gångbar på länge. Samtidigt med att den 
komparativa lingvistiken under det tidiga 1800-talet utvecklade en 
vetenskaplig stringens och utvecklade effektiva redskap som exem
pelvis junggrammatikernas teorier, avtog dock det språkvetenskap
liga intresset för och betydelsen av den tvåspråkiga lexikografin, 
varför den kontrastiva lingvistikens utveckling inte kom att medföra 
en parallell förbättring av de tvåspråkiga ordböckerna.

En självklar uppgift för en tvåspråkig ordbok bör vara att tydlig
göra kontaktytan mellan de båda språken, och med utgångspunkt i 
denna på alla plan redovisa vad som är språkspecifikt i de aktuella 
språkens användning av de enskilda lexikaliska enheter som be
handlas. Vissa av de språkspecifika egenskaperna ligger på språk
liga nivåer som låter sig beskrivas systematiskt inom ramen för det 
enskilda språkets grammatik. I ordboken framgår dessa egenskaper 
av de formaliserade böjnings- och ordklassuppgifterna. Andra 
egenskaper, som syntaktiskt beteende och selektionsrestriktioner 
liksom också egenskaper beträffande bruklighet, är inte lika enkla 
att systematisera, och de är inte lika lätta att redovisa i en strikt 
formaliserad form. Huruvida sådan information bör avse källspråket 
eller ihålspråket kan anses bero på varje enskild ordboks syfte, om 
den är avsedd att användas endast som avkodnings- respektive pro- 
duktionsordbok, eller om den är avsedd både för källspråks- och 
målspråkstalare (se t.ex. Svensén 1987:85ff.). Huvudsaken bör 
emellertid vara att den information som ges på alla nivåer fångar de 
skillnader som föreligger mellan just de båda inblandade språken, 
d.v.s. det som är specifikt för varje språk för sig i relation till det 
andra språket.

I en uppsats från 1988 diskuterar Toporowska-Gronostaj kon
trastiv gammatik och valens i tvåspråkiga ordböcker. Hon påpekar 
att den grammatiska informationen i de flesta fall avser uppslags
ordet och att motsvarande information om ekvivalenten saknas —
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oavsett om ordboken är avsedd som avkodnings- eller produktions- 
ordbok (Toporowska-Gronostaj 1988:342). Med utgångspunkt i 
exempel ur en svensk-engelsk produktionsordbok konstaterar hon 
följande:

It seems rather difficult to accept the fact that the dictionary user is 
given less information on the foreign language, which is of primary 
concern in the active bilingual dictionary, than on his native 
language. (Toporowska-Gronostaj 1988:346)

I sin översikt över grammatiska konstruktioner i tvåspråkiga ord
böcker diskuterar Kromann, Rüber & Rosbach olika slags kon
struktionsuppgifter. De urskiljer dels grammatiska, dels idiomatiska 
konstruktioner. I deras framställning förefaller det som om det kon- 
trastiva perspektivet, som ju är utgångspunkten för hela tanken med 
den tvåspråkiga lexikografin, egentligen inte räcker längre än till 
makronivån: d.v.s. till uppslagsorden och ekvivalenterna. Deras 
resonemang har sin utgångspunkt i användarperspektivet och upp
delningen i produktions- och avkodningsordböcker och uppehåller 
sig huvudsakligen vid den tekniska presentationen av olika repre - 
sentationsformer i de olika typerna av ordböcker. Att det, som 
Toporowska-Gronostaj hävdar, krävs en avancerad kontrastiv ana
lys för att urskilja de språkspecifika drag som är relevanta i just den 
aktuella språkkonstellationen — och som därför skall redovisas i 
ordboken — framhålls inte särskilt (Kromann, Riiber & Rosbach 
1991b).

I ett tidigare sammanhang har jag diskuterat några av de äldre 
ordböckernas sätt att hantera för svenskan specifika drag hos några 
ord, såväl explicit, genom ordklassangivelser och andra gramma
tiska eller syntaktiska markörer, som implicit med hjälp av språk
prov (se Hannesdottir 1991b). Huvudsyftet med undersökningen 
var att visa i vilken utsträckning ordböckerna utnyttjar de språkprov 
som ges för att belysa sådana drag och egenskaper som inte låter 
sig överföras direkt och som inte låter sig formaliseras. Där under
söktes huruvida ordböckerna anger de konventionaliserade kon-
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struktioner som ordet ingår i. Såväl grammatiska som semantiska 
kollokationer behandlades.1

Kollokationer är typiskt språkspecifika och sålunda mycket svåra 
att systematisera med hjälp av grammatiska eller syntaktiska krite
rier. I en ordbok bör de därför redovisas som en del av den rele
vanta lexikaliska information som ges om ett ord. Undersökningen 
visade en klar utveckling i hur ordböckerna utnyttjade den poten
tiella förklaringskraft som språkproven kan ha för att belysa ordens 
kombinatoriska egenskaper. Det framgick emellertid också att trots 
att språkproven utnyttjades bättre i 1800-talsordböckerna än i dem 
från 1700-talet så är dagens ordböcker inte i samma utsträckning 
överlägsna 1800-talsverken. De moderna ordböcker som i före
kommande fall användes för jämförelse utnyttjar inte alltid språk
proven särskilt effektivt, och de redovisar inte alltid konventionalise- 
rade konstruktioner på ett för ordboksanvändaren tillfredsställande 
sätt. Av undersökningen framgick också att de gamla tvåspråkiga 
ordböckerna kan utgöra en genväg till forskning kring denna typ av 
historisk närsyntax i det enskilda språket (Hannesdöttir 1991b).

I en artikel i HSK diskuterar R.R.K. Hartmann relationen mellan 
den kontrastiva lingvistiken och den tvåspråkiga lexikografin. Han 
konstaterar att det är långtifrån givet att man i tvåspråkiga ord
böcker kan avläsa resultatet av lingvisternas kontrastiva analyser. 
Han anser att det lika väl kan vara så att det är den tvåspråkiga 
lexikografin som tillhandahåller data för den kontrastiva lingvistiken 
som att den förra skulle vara avnämare till den senares resultat. Det 
är möjligt, säger han vidare, att ”further advances in contrastive 
lexical semantics, semotactics and pragma-lexicology may bring 
limited benefits to bilingual lexicography” (Hartmann 1991:2857). 
Det förefaller naturligtvis både rimligt och önskvärt att de båda

1 Med kollokation avsågs där en ”kombination av två (eller flera) ord som ofta 
uppträder tillsammans, där det inte är frågan om fria kombinationer; d.v.s. inget 
av orden är fritt utbytbart mot en stor grupp andra ord” (Hannesdöttir 1991b; 
165). Också i det här föreliggande arbetet används kollokation i denna be
tydelse.
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disciplinerna bidrar ytterligare till ömsesidig teoretisk utveckling. 
För att den tvåspråkiga ordboken verkligen skall inte bara exponera 
kontaktytan mellan de aktuella språken utan också redovisa språk
specifika drag på andra nivåer än makronivån krävs det en djup
gående kontrastiv analys. Om analysen utförs av lexikograferna 
eller om dessa utnyttjar den kontrastiva lingvistikens resultat är av 
underordnad betydelse.1

3.6. Betydelsebeskrivningen i enspråkiga ordböcker

När lexikograferna för första gången skulle beskriva de svenska 
uppslagsordens betydelse på svenska ställdes de inför delvis nya 
problem. En som tidigt diskuterade skillnader mellan den ensprå
kiga och den tvåspråkiga lexikografin var författaren C.J.L. Alm
qvist. I sin inledning till Ordbok öfver svenska språket ( 1842 [-44]) 
resonerar han kring de problem han förutser i samband med formu
leringen av definitionerna. Här nedan relateras hans utläggning till 
inslag i den pågående diskussionen om betydelsebeskrivningen i 
den enspråkiga lexikografin. Någon fullständig översikt över 
dagens forskningsläge har emellertid inte eftersträvats.

Betydelsebeskrivningen i enspråkiga ordböcker har som funktion 
att förse ordboksanvändaren med sådan information som är nöd
vändig för att han skall kunna förstå det förklarade ordets betydelse 
och därigenom också använda det rätt. Det varierar sedan hur den 
teoretiska utgångspunkten för hur betydelsebeskrivningen skall se 
ut är formulerad.

1 Att det kontrastiva perspektivet är fruktbart även för den särspråkliga gram- 
matiska språkbeskrivningen framgår av Malmgrens uppsats om Gustaf Sjöborgs 
svenska grammatik för tyskar (1796). Malmgren menar att ”Det kontrastiva per
spektivet har [...] gjort Sjöborg observant på många företeelser i svenskans 
grammatik som inte nämnts av tidigare grammatiker” (Malmgren 1991:155). 
Detta kontrastiva perspektiv bidrar till hans bedömning av Sjöborgs grammatik, 
att den ”med all säkerhet [är] den fullständigaste'och bästa svenska språkläran" 
för sin tid (Malmgren 1991:163).
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I inledningen till sin ordbok uppehåller sig Almqvist som sagt vid 
betydelsebeskrivningen och vid skillnaden mellan den tvåspråkiga 
och den enspråkiga ordboken. Han konstaterar: ”En ordbok af det 
förra slaget består i en kedja af öfversättningar, en af det sednare 
måste lemna definitioner” (s. [I]; hans kursiv). Han förtydligar 
längre fram att han i sin ordbok inte avser att anföra ordens ”sak
betydelse, utan blott språfcbetydelse” (s. XVII; hans kursiv). Med 
sakbetydelse menar han ordets encyklopediska sida, d.v.s. sådan 
information som egentligen hör hemma i ett ”Real-lexikon”. Han 
uppehåller sig sedan vid hur svårt det är i en enspråkig ordbok att 
komma ifrån ”realbeskrifningar” och enbart förklara orden genom 
definitioner, d.v.s. ”det linguistiska”. Dessa svårigheter föreligger 
inte, säger han, vid utarbetandet av tvåspråkiga ordböcker. Han för
klarar sedan sitt resonemang med ordet häst:

då Häst skall förklaras med svenska ord, så måste den linguistiska 
beskrifningen alltid till någon del bestå i en realdefinition; emedan 
annars ingenting blefve att säga om hästen. Om man likväl under 
ordet Häst anför detta djurs zoologi, i mer eller mindre grad; då har 
man skrifvit en artikel, tillhörande ett real-lexikon, men ej ett språklex
ikon. (Almqvist 1842:XVII)

Här är Almqvist inne på det centrala — för att inte säga eviga — 
problemet inom den enspråkiga lexikografin: den svåra gränsen 
mellan beskrivningen av ordets betydelse (”det linguistiska”) och 
beskrivningen av ordets referent (”sakbetydelsen”).

Nu är det ingalunda så att man sedan Almqvists dagar har lyckats 
finna en slutgiltig lösning på var gränsen mellan uppgifter om 
uttrycket, begreppet och referenten faktiskt skall dras i definitions- 
ordböcker; och infe, för den delen, i tvåspråkiga ordböcker heller 
(se 3.5 ovan). I den enspråkiga lexikografin är det särskilt vanskligt 
att formulera en definition som inte framstår som en beskrivning av 
referenten för ord som betecknar vardagliga begrepp, d.v.s. ord av
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typen häst.1 Ideallösningen i form av en analytisk, koncis, entydig 
och icke-redundant definition är möjlig bara vid ett relativt litet 
antal ord. I de allra flesta fall är gränsen mellan språklig och encyk- 
lopedisk information tvärtom mycket svår att dra, liksom också 
gränsen mellan nödvändig och redundant information. I NLO på
pekas något kryptiskt att ”1 praksis er skillet mellom redundante og 
ikke-redundante trekk vanskelig å trekke, da det ikke finnes klare 
kriterier for å trekke et skille mellom redundante og ikke-redun
dante trekk” (NLO 1997, s.v. analytisk definisjori).

I en uppsats från 1992 diskuterar Peter Widell olika teorier för 
definitioner i enspråkiga allmänordböcker. Han kontrasterar där den 
etablerade aristoteliska traditionen mot den stereotypteori som har 
den amerikanske filosofen Hilary Putnam som upphovsman.1 2 Det 
traditionella aristoteliska sättet att definiera ett ords betydelse är att 
ange det närmast överordnade begreppet samt ett eller flera särskil
jande kännetecken. Eller som det formuleras på ett mera ortodoxt 
sätt: definitio per genus proximum et differentiam specificam; och 
på ett mera tekniskt: i form av en analytisk definition. Detta defini- 
tionsbegrepp utgår ifrån två viktiga teoretiska antaganden: ”antagel- 
sen eller princippet om synonymi og antagelsen eller princippet om 
meningskompositionalitef’ (Widell 1992:145; hans kursiv). Trots 
att redan den franske grammatikern Pierre de la Ramée i sin magis
teravhandling (1536), lär ha hävdat att ”everything Aristotle said is 
wrong”(Robins 1979:102; ”quaecumque ab Aristotele dicta essent 
commentitia esse”), har det aristoteliska sättet att beskriva betydelse 
varit — och kan fortfarande sägas vara — det enda som tillämpats 
inom svensk lexikografi. I sin artikel ”Metoder inom lexikografisk

1 Här bortses frän de problem som är förknippade med den lexikaliska be
skrivningen av form- och relationsordens betydelse och funktion och som är av 
en helt annan art.
2 Med stereotyp menar Putnam ”an idealized mental representation of a normal 
case” (Lakoff 1987:116). För diskussion av stereotypbegreppet och förhållan
det mellan detta begrepp och lingvisternas prototypbegrepp, se Lakoff 1987:
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semantik” konstaterar Loman, mot bakgrund av arbetet på SAOB, 
följande:

En ordboks definitioner bygger på förutsättningen att ett och samma 
innehåll kan uttryckas på flera olika sätt. En annan förutsättning är 
att ett ords innehåll är sammansatt, att det kan upplösas i flera olika 
innehållselement, vilka i sin tur motsvaras av andra uttryck i språket. 
(Loman 1961:355)

Med utgångspunkt i antagandet om innehållselement eller betydel
sekomponenter faller det sig naturligt att se också språkets inne- 
hållssida som en helhet, där de enskilda delarna bildar samman
hängande, hierarkiskt ordnade system. Denna syn har vidareutveck
lats inom den postsaussurska strukturella semantiken, där grund
tanken är att ”det finns struktur i ordförrådet, konstituerad av lexi
kalisk opposition” (Jonsson 1991:181).

Stereotypteorin utvecklades ur den kritik mot synonymibegreppet 
som anförts av framför allt filosofen W. Quine. Denne menar att 
begreppet ’synonymi’ har sin upprinnelse i en felaktig teori om för
hållandet mellan språk och verklighet och att synonymibegreppet 
som sådant i själva verket är meningslöst. Denna syn leder enligt 
Widell till ett slags ”meningsskepticisme” som egentligen kan tol
kas som att betydelse över huvud taget inte existerar (Widell 
1992:148). Hilary Putnam ansluter sig principiellt till Quines kritik 
men han modifierar den samtidigt, ty ”faktisk lykkes det os jo nor
malt udmcerket at forstå hinan denalltså kan betydelsebegreppet 
inte avfärdas helt (ib.; kursiverat där). Däremot måste det omde- 
finieras, vilket Putnam också gör genom att i stället för betydelse- 
komponenter och synonymi utgå ifrån stereotyper.

Stereotypens relation till ett ords betydelse åskådliggörs enklast 
genom Putnams egen formulering: ”How do I convey the meaning 
of the word ’tiger’. I tell him what a tiger is” (Putnam 1981:147; 
citerat efter Widell 1992:149; kursiverat där). Putnam menar att det 
finns praktiska acceptabilitetskriterier för om en person har förstått 
ett ords betydelse eller inte, och att det för att uppnå förståelse 
räcker med att presentera en stereotyp, d.v.s. ”a normal member of
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the natural kind” (ib.; citerat efter Widell 1992:149; kursiverat där). 
De egenskaper som anförs i en definition som bygger på stereotyp
teorin är egenskaper som endast är relevanta för det stereotypiska 
begreppet och inte nödvändigtvis giltiga för varje enskild medlem i 
den naturliga klass stereotypen representerar. Definitionen ”en rund 
fragt, vi ofte spiser, som er spd og saftig, og som har en ganske tynd 
grön, gul eller r0dlig skal” gäller endast det stereotypiska be
greppet ’äpple’ och inte alla äpplen (ib.). Att denna definition också 
kan omfatta en del päron är egentligen inget problem, då avgräns- 
ningen av enskilda exemplar från varandra inte i första hand ligger 
på en språklig nivå. Det räcker att avgränsa de stereotypiska be
greppen.1

Med utgångspunkt i de båda definitionsteorierna, den aristote- 
liska och Putnams, diskuterar sedan Widell hur definitionerna i 
enspråkiga allmänordböcker skulle kunna förbättras. Sammanfatt
ningsvis framhåller han att

selv om Putnams stereotypiteori indebærer et opgör med det klassiske 
definitionsbegreb, er der på ingen måde tale om nogen forkastelse af 
begrebet. Tvaertimod står ideen om definition ved genusbegreb og 
adskillende kendemærke i en vis forstand styrket. Ganske vist kræver 
det så til gengaeld, at man tager hensyn til de præciseringer, der kan 
udledes af Putnam’s teori, og - ikke mindst - at man afstår fra tilbpje- 
ligheden til at pseudopræcisere og pseudovidenskabeliggpre.
(Widell 1992:153)

Det finns sålunda ingen anledning, säger Widell, att förkasta det 
aristoteliska sättet att definiera ords betydelse. Den för lexikografin 
avgörande slutsatsen av Quines och framför allt Putnams kritik är 
emellertid den att det inte längre går att betrakta språket i sin helhet 
som en enda struktur annat än genom idealiserande abstraktioner

1 Putnam ifrågasätter grunden för det traditionella betydelsebegreppet och 
hävdar att ”the relationship between symbols and the world does not charac
terize meaning” (Lakoff 1987:229). För en översiktlig diskussion av den bety
delse Putnams teori får för den semantiska teorin generellt se Lakoff 1987, kap. 
15.
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och att man i betydelsebeskrivningen sålunda inte bör sträva efter 
uttömmande entydighet (ib.).

Det perspektiv som NLO representerar är helt och hållet det 
klassiska. Sålunda definieras definisjon som ”beskrivelse av inn- 
holdssiden i en leksikalsk enhet”; analytisk definisjon som ”defi
nisjon der definiens angir alle de betydningsenhetene som er npd- 
vendige for å kunne bestemme definiendum helt uttpmmende, og 
bare disse, og slik at det er total ekvivalens mellom definiendum og 
definiens”. Vidare definieras leksikografisk definisjon som ”beskri
velse av innholdssiden av en leksikalsk enhet ved hjelp av en betyd- 
ningsparafrase” och betydningsparafrase som ”parafrase av inn- 
holdet i en leksikalsk enhet formulert slik at brukerne får opplys- 
ninger om betydningen av den leksikalske enheten”. Att det fort
farande är svårt att både beskriva ords betydelse i enspråkiga ord
böcker på såväl ett praktiskt lexikografiskt plan som ett teoretiskt 
metaplan framgår tydligt av en genomgång av hur termer som de 
ovan behandlas i NLO. Det krav redaktionen tycks ha haft på sig att 
presentera just uttömmande och entydiga förklaringar leder ibland 
till formuleringar som ställer Almqvists resonemang i ett förklarat 
skimmer. Så lämnas i artikeln Betydningsparafrase, förutom själva 
definitionen, en förklaring med följande lydelse:

En betydningsparafrase skal gi ordboksbrukeren kunnskap om den 
relasjonsregelen som eksisterer mellom et uttrykk og en referent, det 
vil si at det er selve begrepet som skal bli klart. Da man ved å lære 
kjenne et begrep og den relasjonsregelen som forbinder uttrykket og 
referenten, samtidig laerer noe om selve referenten, vil det i praksis 
være nærmest umulig å holde realdefinisjon og leksikografisk defini
sjon klart fra hverandre. (NLO 1997:83)

Den balansgång mellan ”sakbetydelsen” och ”språkbetydelsen” 
som Almqvist förutsåg skulle bli svår är uppenbarligen fortfarande 
ett problem inom den enspråkiga lexikografin.
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3.7. Sammanfattning

Detta kapitel handlar om den tvåspråkiga lexikografins teoretiska 
förankring. Enspråkiga och tvåspråkiga ordböcker tillhör numera 
två relativt åtskilda discipliner inom lexikografin. Medan enspråkig 
lexikografi, sedan den etablerades, ofta ansetts vara en nationell 
angelägenhet med hemortsrätt inom den akademiska forskningen, 
har den tvåspråkiga lexikografins språkteoretiska utveckling stagne
rat. Istället för att som tidigare fylla funktioner viktiga för språk
vetenskapens utveckling har den blivit en i första hand förlags- 
baserad verksamhet med primärt kommersiella syften.

De tvåspråkiga ordböckerna skiljer sig typologiskt från ensprå
kiga ordböcker i flera viktiga avseenden. Denna typologiska skill
nad avsätter sig också i de olika ordbokstypernas syften och funk
tioner och får därmed följder för ordböckernas uppläggning. De 
tvåspråkiga ordböckernas syfte kan formuleras som att de skall 
underlätta kontakten mellan talare av olika språk. De är sålunda 
avsedda att vara ett hjälpmedel vid översättning i vid bemärkelse.

I den tvåspråkiga ordboken förses uppslagsordet med en ekvi
valent enhet på målspråket. Mellan källspråksenheten och mål- 
språksenheten råder i idealfallet ekvivalens. Trots att ”ekvivalens” 
är ett centralt begrepp inom den tvåspråkiga lexikografin är det 
dåligt definierat. Även om det överordnade syftet med tvåspråkiga 
ordböcker är att vara hjälpmedel vid översättning har man inom 
disciplinen inte nämnvärt intresserat sig för den forskning som be
drivs inom ramen för översättningsteori. Den ekvivalensrelation som 
realiseras lexikaliskt och som redovisas lexikografiskt är endast en 
mycket begränsad — och vid översättning tämligen irrelevant — 
form av ekvivalens. Noga taget sysslar man inom den tvåspråkiga 
lexikografin huvudsakligen med sådan ekvivalens som egentligen 
bara är intressant i tvåspråkiga lexikografiska sammanhang. De 
krav som en översättning ställer på såväl kommunikativ som Situa
tionen likvärdighet realiseras emellertid på textnivå och inte bara 
(eller ens huvudsakligen) på den lexikaliska nivån. Därför är de
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traditionella tvåspråkiga ordböckernas användbarhet vid översätt
ning dessvärre ganska begränsad. Den kan snarast definieras i för
hållande till vissa pedagogiskt motiverade situationer.

Relationen mellan den bilingvala lexikografin och den kontras
ti va lingvistiken diskuteras. En självklar uppgift för en tvåspråkig 
ordbok bör vara att tydliggöra kontaktytan mellan de båda språken 
och med utgångspunkt i denna på alla plan redovisa vad som är 
språkspecifikt i de aktuella språkens användning av de enskilda 
lexikaliska enheter som behandlas. För att detta skall vara möjligt 
måste det kontrastiva perspektivet vara genomfört inte bara i makro- 
strukturen utan också på de språkliga nivåer som behandlas i mik
rostrukturen, d.v.s. i själva ordboksartiklama.

Sist i kapitlet relateras den diskussion Almqvist för i inledningen 
till sin enspråkiga ordbok (1842[—44]) dels till den klassiska, stän
digt pågående debatten om den aristoteliska definitionen, dels till en 
betydligt senare (och nu i högsta grad aktuell) diskussion kring 
stereotypiska definitioner i enspråkiga ordböcker.

Beträffande de äldre tvåspråkiga ordböcker som beskrivs i kapitel 
5-8 är det avgjort så att de själva bidrog till att utveckla den veten
skapliga beskrivningen av svenskan och att de också försåg de sam
tida språkvetarna med material som främjade utforskningen av det 
svenska språket och förde språkbeskrivningen framåt (se Hannes- 
döttir under utg.). De kan därför sägas representera en parantetisk 
fas i den svenska språkbeskrivningens historia, en fas när den två
språkiga lexikografin faktiskt låg i språkforskningens absoluta front
linje.
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4. Ordböckerna och beskrivningsmodellen

I det här kapitlet presenteras kort vilka ordböcker det är som har 
undersökts och som beskrivs i kapitel 5-8 och 10 nedan. Den be
skrivningsmodell som har använts presenteras.

4.1. Ordböckerna

De tvåspråkiga ordböcker som jag valt ut som underlag för att 
belysa utvecklingen av svenskans lexikaliska beskrivning kan sägas 
vara 1700-talets och det tidiga 1800-talets viktigaste verk som 
involverar svenska och respektive språk. Bland dessa återfinns de 
ordböcker som av traditionen har utpekats som ”de första svenska 
ordböckerna” (se 1.5 ovan): Spegels Glossarium (1712), som 
egentligen inte är en regelrätt tvåspråkig ordbok, och Sahlstedts 
Swensk Ordbok (1773). De behandlade verken kan sägas utgöra 
kärnan i den svenska traditionens framväxt. Dessutom har jag 
undersökt de fragment till en enspråkig svensk ordbok som föregick 
Dalins OSS: Kindblads Ordbok öfver Swenska Språket (1840[- 
41]) och Almqvists Ordbok öf\>er svenska språket (1842[—44]).

Som framgått ovan beskrivs dels den första stora ordboken som 
har svenska som källspråk och tyska respektive franska som mål
språk, dels en senare ordbok som rimligen har fungerat som en för
bättrad, utökad ersättare till den första. Av svensk-tyska ordböcker 
beskrivs Linds (1738 och 1749) och J.G.P. Möllers bidrag (1790). 
De svensk-franska ordböckerna är L. Möllers (1745) och Westes 
(1807). Den nyligen redan undersökta svensk-engelska lexikogra-
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fin lämnas utanför denna genomgång (se Rogström 1998). Av 
svensk-latinska ordböcker beskrivs den första som anses vara 
självständig gentemot den etablerade kontinentala latintraditionen, 
d.v.s. Schenbergs Lexicon latino-svecanum (1739, 1747), Sahl- 
stedts Swensk Ordbok (1773) samt Lindfors Fullständigt Swenskt 
och Latinskt Lexicon (1815-24) (se 2.4.1 ovan).

Ordböckerna beskrivs i kronologisk ordning i de följande kapit
len. Då några av ordböckerna kom ut i två upplagor är det den 
undersökta upplagans publikationsår som avgör ordningen. När 
ordboken innehåller två delar, en där svenskan utgör målspråk och 
en med svenska som källspråk, är det endast delen med svenska 
som källspråk som undersöks. Uppgifter om ordböckernas innehåll 
och omfång sammanfattas i tabell 1 nedan. Verken uppträder där 
under upphovsmannens namn; deras fullständiga titlar ges endast i 
samband med att respektive arbete beskrivs i kapitel 5-8 nedan.

Den på många sätt märkvärdigaste svensk-latinska ordboken, 
Johan Ihres Glossarium Suiogothicum (1769), kommer inte att 
behandlas i denna avhandling.1 Ihres verk är i många avseenden så 
speciellt att det inte utan vidare låter sig inordnas i den samtida

1 Denna ordbok betraktades länge som det förnämsta inom den svenska språk
vetenskapen (se Beskow 1857, kap. 2 ovan). Noreen berömmer ordboken: ”Det 
hela är ett jätteverk i afseende på snille och lärdom samt [...] äfven metod” 
(Noreen 1903:212); men han påpekar också att ”Dess styrka står emellertid i 
nära sammanhang med dess begränsning. Denna ligger nämligen däri, att det är 
nästan enbart etymologiskt och på grund af denna uppgiftens koncentrering 
icke på långa vägar uppnår eller ens åsyftar fullständighet” (ib.).

Sin största betydelse har ordboken haft genom det bidrag till den jämförande 
språkforskningen som förordet utgör (Agrell 1955:143ff.). Ihre vidareutvecklar 
där Erik Benzelius tidigare upptäckter kring konsonantväxlingar i de indoeuro- 
peiska språken på ett sätt som antyder att han faktiskt ”har hat en anelse om 
betydningen av sine ’bogstavovergange’. Derfor er disse Ihres sammenstillinger 
alt andet end betydninglöse: de förer frem til Rasks og Grimms behandling av 
forholdet, og videre til den senere fulde erkjendelse av denne förste ’lydlov’ i 
indogermansk sprogvidenskap, slik som den endelig blev klarlagt av forskere 
som Raumer, Grassmann og Verner” (Sverdrup 1920:466). Hela verket Glossa
rium Suiogothicum är sålunda av en beskaffenhet som motiverar en betydligt 
grundligare undersökning och beskrivning än vad den hittills har gjorts till 
föremål för och vad som skulle kunna åstadkommas i det här aktuella samman
hanget.
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svenska lexikografiska verksamheten. Till skillnad från Spegels 
Glossarium, som även den anlägger ett delvis historiskt perspektiv, 
och Sahlstedts Swensk Ordbok, liksom Ihres Glossarium svensk
latinsk, tycks den heller aldrig av traditionen ha räknats som en 
”svensk ordbok” (se avsnitt 1.5 ovan). Med sitt jämförande och 
historiska perspektiv är den inte inriktad på det svenska samtids- 
språket och den kan inte antas ha spelat någon viktig roll i den 
svenska lexikografiska traditionens framväxt.

Undersökningen avser att belysa en aspekt av den framväxande 
lexikografiska traditionen, nämligen uppslagsenheternas lexikaliska 
beskrivning, främst beträffande deras formella egenskaper men i viss 
utsträckning även med avseende på deras innehåll. Den utveckling i 
den lexikaliska beskrivningen som äger rum under den aktuella 
perioden antas vara nära förknippad med och delvis överordnad den 
utveckling som den grammatiska beskrivningen av svenska språket 
genomgår under samma period.

Samtliga här behandlade ordböcker har kortfattat presenterats av 
Michael Jacoby (1990). Hans beskrivning är emellertid inte syste
matiskt genomförd, utan han ger huvudsakligen en generell karak
teristik av respektive ordboks ordförråd kompletterad med en del 
uppgifter om verkens tillkomsthistoria. I vissa fall koncentreras 
intresset till den del av verket där svenskan utgör målspråk snarare 
än till den där svenska utgör källspråk. Här beskrivs samma ord
böcker enligt en explicit angiven modell.

4.2. Ordbokens olika nivåer

Varje arbete beskrivs detaljerat. Beskrivningen tar fasta på de tre 
distinkta nivåer som kan urskiljas i ordböcker generellt, och som 
numera brukar kallas megastruktur, makrostruktur och mikro
struktur (t. ex. Svensén 1987 och NLO 1997). Av dessa ”struk
turer” förefaller mig en, nämligen megastruktur en, emellertid vara 
av ett annat slag än de båda andra. Med megastruktur avses van-
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ligen de olika delar som råkar finnas mellan den enskilda ordbo
kens pärmar. Då det egentligen inte är den överordnade struktur 
som de ingående delarna bildar som är relevant utan snarare ett 
konstaterande av vilka delarna är, kommer jag att tala om megaplan 
istället för att använda termen megastruktur.

När ordbokens megaplan behandlas, åsyftas sålunda ordbokens 
innehåll, dvs. samtliga dess ingående delar. Då även de lexikogra- 
fiska delarna, eller ordlistorna, här ingår i megaplanet, är det som 
synes inte riktigt detsamma som utanförtext (jfr NLO, s.v. omtext). 
Med NLO:s terminologi avser det som här kallas megaplan sålunda 
utanförtexten och lemmalistan i kombination. Med makrostruktur 
menas såväl ordbokens uppsättning av uppslagsord eller stickord 
som den inbördes ordningen mellan dem.1 Med mikrostruktur slut
ligen avses ordboksartiklarnas innehåll, d.v.s. den information som 
ges om uppslagsordet och formen för presentationen av denna 
information.

Beskrivningen av megaplanet och makrostrukturen i en given 
ordbok gäller i första hand den aktuella ordbokens disposition, och 
den är därmed inriktad på det enskilda verkets beskaffenhet. Under
sökningen av dessa nivåer avspeglar således ordböckernas utveck
ling som genre. Analysen av mikrostrukturen tar sikte på den språk
beskrivning som ordböckerna ger, och den skall klarlägga den 
språkteoretiska syn som ligger till grund för den information som 
ges om uppslagsordet.

4.2.1. Megaplanet

Till megaplanet hör — förutom själva den lexikografiska delen — 
eventuella dedikationer, förord eller inledning, lista över förkort
ningar samt de självständiga avsnitt av olika slag som kan före
komma i varje enskild ordbok. Vidare anges om ordboken inne-

1 I detta arbete används termerna uppslagsord och stickord helt synonymt, 
såsom utreds närmare nedan.
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håller mer än en lexikografisk del, d.v.s. om den också innehåller en 
del där svenskan utgör målspråk och eventuellt ytterligare delar av 
lexikografisk karaktär.

Till megaplanets beskrivning hör också en redovisning av om det 
i ett eventuellt förord eller i en inledning anges i vilket syfte ord
boken har tillkommit och efter vilka principer, om källor och före
gångare nämns eller om det sägs för vilka användare ordboken är 
avsedd. Trots att det inte är huvudsyftet med min undersökning och 
beskrivning av de här aktuella verken att avgöra huruvida de är 
tänkta för produktion eller avkodning av text, kan det vara intressant 
att se i vilken utsträckning denna distinktion är applicerbar på de 
gamla ordböckerna. Det är också a priori rimligt att även andra 
syften än det att vara ett hjälpmedel vid översättning uttrycks i för
orden och möjligen också framträder i ordböckerna.

4.2.2. Makrostrukturen

Sedan megaplanet redovisats beskrivs ordbokens lexikografiska 
makrostruktur med avseende på hur uppslagsorden är ordnade i 
förhållande till varandra. Det anges också hur de markeras grafiskt 
med hänsyn till den information som lämnas om dem, om en sådan 
distinktion över huvud taget görs. Två av de teoretiskt centrala ter
mer som används för att beskriva ordböckers makrostruktur, upp
slagsord å ena sidan och artikel å den andra, kräver en viss utred
ning.

Uppslagsord definieras vanligen såsom i SOB (1986:XII): 
”Uppslagsord är det som står med halvfet stil främst i en artikel”. 
För att denna koncisa definition skall vara tillfyllest krävs att också 
termen artikel är entydigt definierad.

Med artikel avses i denna avhandling en grafiskt markerad text
enhet, som inleds av ett oförkortat, med halvfet stil eller på annat sätt 
grafiskt markerat uppslagsord, som i sin tur inleder en rad, som 
antingen är utdragen eller indragen i marginalen i förhållande till de
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följande rader som innehåller den lexikografiska informationen. 
Enheter som inte påbörjar ny rad utan ges i direkt anslutning till 
behandlingen av det föregående ordet, inleder sålunda inte en egen 
artikel, och den information som bifogas en sådan enhet betraktas 
som en del av den artikel som inleds av det grafiskt markerade 
uppslagsordet. Artikeln delas in i tre delar: artikelhuvud, bestående 
av uppslagsenheten, en formell del som innehåller uppgifter om 
uppslagsordets formella egenskaper och slutligen en innehållsdel 
där de semantiska egenskaperna beskrivs.

Detta artikelbegrepp ansluter i princip till ett äldre bruk av termen 
artikel, som exempelvis tillämpas i Ekbo & Loman, Vägledning till 
Svenska Akademiens ordbok (1965) och även hos Lundblad (se 
Lundblad 1992:5, not). På senare tid har en term artikel kommit att 
kontrasteras mot stycke, där stycke snarast motsvarar den äldre 
användningen av artikel, medan den nyare användningen av termen 
artikel däremot avser en enhet bestående av ett uppslagsord jämte 
den information som ges om detta, oavsett denna enhets tillgänglig
het i makrostrukturen. Svensén räknar sålunda med följande alter
nativ för en ordboks makrostruktur: varje artikel kan ha ett eget 
stycke i ordboken (som t.ex. SOB), eller den kan sammanföras med 
flera artiklar i gemensamma stycken (se Svensén 1987:215). Inom 
den tvåspråkiga tillämpade lexikografin tycks artikel dock fortfa
rande användas i första hand i den äldre betydelsen, så exempelvis i 
andra upplagan av Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (1993). 
I stället för termerna stycke och artikel används där artikel och 
avdelning. I anvisningarna till ordboken anges klart att ”Varje upp
slagsord presenteras helt utskrivet och inleder ny artikel” (s. VIII), 
vilket sedan preciseras: ”När flera ordklasser finns representerade 
under ett och samma uppslagsord, har varje ordklass i regel tillde
lats en egen avdelning” (s. IX). INLO definieras ordboksartikkel 
som ”et lemma og de opplysningene som gis om det”, och där an
vänds artikelblock om det jag kallar artikel.

Den användning av termen artikel som tillämpas i denna avhand
ling får i sin tur följder även för användningen av termen uppslags-
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ord. Då de äldre ordböckerna inte uppvisar samma stringens och 
konsekvens som moderna ordböcker då det gäller att ordna de ord 
de behandlar och den information de ger om dessa ord enligt be
stämda och explicit redovisade kriterier, kan det vara motiverat att 
använda uppslagsord (eller stickord; se s. 109, not) i en något utvid
gad betydelse. Med uppslagsord kan här avses såväl det artikelin- 
ledande ordet som andra lexikaliska enheter som behandlas i en 
artikel. Där det är nödvändigt med en distinktion mellan artikelinle- 
dande uppslagsord och sådant uppslagsord som inte inleder en arti
kel används beteckningen primärt uppslagsord respektive sekun
därt uppslagsord. Med den första termen menas uppslagsord som 
inleder en grafiskt markerad artikel, medan sekundärt uppslagsord 
används om sådana lexikaliska enheter som upptas, och eventuellt 
också behandlas, i en artikel som inleds av ett annat ord och som 
således inte i samma utsträckning är direkt tillgängliga för använda
ren såsom de primära uppslagsorden. Med denna definition av upp
slagsord är det den lexikaliska enhetens tillgänglighet som avgör 
uppslagsordets status och inte mängden information somges om det.

Termen lemma används i denna avhandling om en i första hand 
morfologisk aspekt och inte om en lexikografisk enhet. Jag ansluter 
mig härvid till SOB:s definition: ”ordform som representerar samt
liga ett ords böjningsformer” (s.v. lemma) och ”en grupp ordformer 
som tillhör samma ordklass, ingår i samma böjningsmönster (para
digm) och har (så långt möjligt) samma uttal” (SOB\XII). Denna 
definition återgår på Alléns definition i Nusvensk frekvensordbok 1 
(1970):

Ett lemma kan kortfattat definieras som en grupp ordformer inom en 
ordklass vilka kan hänföras till antingen en och samma flexionsserie (i 
fråga om oböjliga ord endast omfattande grundformen) eller flera i tal 
och/eller skrift konvergerande serier vars divergenser visar rent fakul
tativ (fri) variation. (Allén 1970:XVIII)

I tvåspråkiga ordböcker är det, såsom framgår av citatet s. 111 från 
Norstedts stora engelsk-sv enska ordbok, långt ifrån ovanligt att ett 
uppslagsord representerar flera lemman. Också i äldre tid är detta
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vanligt, och så länge ordböckerna inte lämnar någon uppgift om ett 
uppslagsords ordklasstillhörighet är just det sätt på vilket de redovi
sar de olika lemman som ett uppslagsord kan representera ett in
tressant problem. Därför behövs här båda termerna lemma och 
uppslagsord.

Här används alltså inte den av NLO rekommenderade termen 
lemma för det som ”i verkstedsspråket og i ordbokers omtekst kal
les oppslagsord eller inngangsord” (NLO s.v. lemma); här används 
just uppslagsord eller stickord. Att den i NLO sålunda anses till
höra ”verkstedsspråket”, d.v.s. ”enklere type fagspråk som brukes i 
ikke-vitenskapelig sammenheng, og som ikke bygger på stringent 
begrepsdannelse og systematisk utarbeidet terminologi” må sedan 
vara hänt (NLO, s.v. verkstedsspråk).

Generellt sett kan de enheter som behandlas i en ordbok ordnas 
på flera olika sätt. Exempelvis kan makrostrukturen vara dels tema
tisk (se 2.5 ovan), dels alfabetisk. Även den alfabetiska ordningen 
kan följa olika principer. En särskild variant är den s.k. stamords- 
principen eller ordfamiljprincipen, som länge tillämpades i ord
böcker med latin som källspråk. I en ordbok ordnad enligt denna 
princip behandlas alla ord bildade till samma stam i en artikel; 
denna inleds med en extraherad stamform som kan vara helt olik de 
former som bildats ur den. Denna typ av makrostruktur förekommer 
inte i de arbeten som beskrivs här. Den alfabetiska makrostrukturen 
utgår vanligen från ett ord och inte från en representation av en 
abstrakt stam. Den alfabetiska ordningen kan då vara av olika slag, 
med den terminologi som lanseras i NLO: nästalfabetisk, nischalfa- 
betisk eller glattalfabetisk. I en nästalfabetisk ordbok behandlas av
ledningar och sammansättningar som sekundära stickord under sitt 
huvudord. Huvudorden bildar en alfabetisk makrostruktur, medan 
de sekundära stickorden kan vara hämtade från alfabetets olika 
delar. Också i en nischalfabetisk ordbok behandlas avledningar och 
sammansättningar som sekundära stickord. De sekundära stickord 
som ingår i nischen är emellertid underordnade samma makrostruk
tur som de primära. I den glattalfabetiskt ordnade makrostrukturen
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behandlas alla uppslagsord på samma nivå, d.v.s. som primära 
stickord.

Alla de här undersökta ordböckerna har en alfabetisk makro- 
struktur. Eftersom bokstavsordningen är ett av de drag som ut
vecklas och etableras under perioden från 1700-talets början till 
1800-talets mitt, hör ordböckernas alternativa sätt att ordna sina 
uppslagsord alfabetiskt till det som behandlas. De äldre ordböcker
nas makrostruktur förhåller sig emellertid ganska fritt till dessa 
principer på så sätt att i ett och samma arbete kan makrostrukturen 
vara ordnad efter samtliga principer: den näst-, nisch- och glattalfa
betiska. Olika varianter av dessa kan också förekomma. Ord
böckernas redovisning i makrostrukturen av olika morfologiska 
representationer av ett innehåll får också sin belysning; d.v.s. i 
vilken utsträckning avledningar, sammansättningar och oblika for
mer förekommer som primära uppslagsord.

Uppslagsordet beskrivs här både under makro- och mikrostruktu
ren. Under makrostrukturen är det främst de egenskaper hos det 
enskilda uppslagsordet som har relevans för den ordning upp
slagsorden presenteras i, d.v.s. för själva makrostrukturen, som re
dovisas. Under mikrostrukturen är det uppslagsformen som ut
gångspunkt för den information som ges om uppslagsordet som 
beskrivs.

4.2.3. Mikrostrukturen

Ordbokens mikrostruktur, d.v.s. artiklarnas struktur, redovisas med 
hjälp av en modell. Artiklarna beskrivs med avseende på den in
formation som de ger om uppslagsorden. Genomgången tar främst 
hänsyn till hur uppslagsordens formella egenskaper redovisas, men 
även ordböckernas behandling av uppslagsordens kombinatoriska, 
innehållsliga och pragmatiska egenskaper berörs. Den modell som 
har använts presenteras i 4.4 nedan.
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43. Olika modeller för att beskriva ordböcker

En undersökning av hur den lexikaliska beskrivningen av det sven
ska språket utvecklas i ordböckerna förutsätter att de verk som kan 
sägas etablera traditionen jämförs utifrån enhetliga kriterier. För 
beskrivning och klassificering av ordböcker över huvud taget har 
olika mallar, typologier och klassifikationskriterier uppställts. På 
svenskt område har Svensén ganska detaljerat beskrivit hur en ord- 
boksartikel bör se ut; beskrivningen är dock snarare avsedd som en 
vägledning för verksamma lexikografer än som utgångspunkt för en 
systematisk beskrivning av existerande arbeten (Svensén 1987: 
202ff.). Vid SAOB:s redaktion har under årens lopp en del vägled
ningar och beskrivningar sammanställts, men dessa har i första hand 
gällt just SAOB (Ekbo & Loman 1965, Lundbladh 1992).

Kerstin Norén (1991) har också konstruerat en beskrivnings
modell, som bygger på ”moderna lexikologers redovisning av vilka 
lexikaliska uppgifter som förekommer eller bör förekomma i 
ordböcker” samt på ”egna erfarenheter av lexikalt arbete” (Norén 
1991:109). Mallen är skapad i syfte att ge en systematisk beskriv
ning av artiklarna i den första svenska definitionsordboken, Dalins 
Ordbok öfver svenska språket (1850—53[—55]), och avser sålunda (i 
princip) bara ordbokens mikrostruktur. Noréns mall återges som 
modell (a).

Modellen konstruerades som sagt för att beskriva mikrostrukturen 
i en enspråkig ordbok, nämligen Dalins ordbok. Med utgångspunkt 
i min hypotes att den enspråkiga svenska lexikografin i alla avse
enden har utvecklats ur den tvåspråkiga torde modellen i allt väsent
ligt vara användbar också vid analys av de tvåspråkiga ordböckerna. 
I själva verket ligger det en poäng i att i historiska sammanhang lik
ställa de båda typerna av lexikografi. Den största diskrepansen 
mellan den analys som skulle kunna genomföras med modellens 
hjälp och den analys som de undersökta ordböckerna tillåter antas 
snarare bero på ordböckernas utvecklingsstadium i fråga om den 
lexikaliska beskrivningen än på deras typologiska status som två-



116

språkiga ordböcker. Då de här undersökta ordböckerna kan betrak
tas som representanter för olika stadier i själva den lexikografiska 
traditionens utvecklingsprocess snarare än som resultat av en etab
lerad tradition, kan stora skillnader förutsättas beträffande modellens 
grad av tillämpbarhet för en beskrivning av de enskilda ordböcker
na. Modellens användning kan just härigenom bidra till att åskåd
liggöra den utveckling som äger rum under 1700-talet och under 
första hälften av 1800-talet. Genom att utgå från Noréns modell är 
det också lättare att genomföra en systematisk beskrivning av sins
emellan tämligen olika verk och också att jämföra den lexiko
grafiska beskrivningen av det svenska språket i de tvåspråkiga 
ordböckerna med motsvarande beskrivning i Dalins OSS.

En modell särskilt avsedd för tvåspråkiga ordböcker presenteras 
av Al-Kasimi i hans monografi om tvåspråkig lexikografi. Denna 
modell kan användas vid ”preparing, selecting, or evaluating 
bilingual dictionaries” (Al-Kasimi 1977:109). Den är, till skillnad 
från Noréns, utformad så att den skall underlätta en beskrivning av 
verken med avseende på deras syfte, innehåll och format, d.v.s. såväl 
deras megaplan som deras makro- och mikrostruktur. I princip 
omfattar den del av modellen som gäller mikrostrukturen samma 
drag som Noréns modell: uppslagsordets form, enheter som utgör 
uppslagsord, fonetisk information, grammatisk information, seman
tisk information, bruk, språkprov, illustrationer och etymologi (Al- 
Kasimi 1977:109ff.)- Varje punkt specificeras också ytterligare. I 
Al-Kasimis mall utgör språkproven en egen punkt, där deras före
komst, utformning och funktion beskrivs, medan de hos Norén har 
reducerats till ett moment i den syntaktiska beskrivningen. I sin 
detaljrikedom utgör denna mall säkerligen ett utmärkt hjälpmedel 
såväl för produktion som för analys och beskrivning av någorlunda 
moderna tvåspråkiga ordböcker. För att vara tillämpbar på de äldre 
ordböckerna och för att kunna användas för att belysa hur den lexi
kografiska beskrivningen av svenskan utvecklas, skulle emellertid 
också den kräva en viss revision.
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MODELL (a)

1. Stickord: Stavning; finns avstavning? Böjningsstam? Stickords- 
varianter?

2. Uttak Fonematiskt eller fonetiskt? Prosodi? Alla ord eller ur
val? Hela ord eller delar? Uttalsvarianter? Speciella tecken?

3. Ordklass: Vilka ordklasser finns? Anges de alltid?
4. Morfologi: a) Böjning. Vilka former anges? Fullständig eller 

förkortad uppgift? Hänvisning till paradigm?
b) Avledningar. Vilken typ av avledningar? Urval eller försök 
till fullständighet? Status som stickord eller exempel?
c) Sammansättningar. För- eller efterledssammansättningar? Se 
f.ö. om avledningar ovan.

5. Syntax: Vilka syntaktiska funktioner anges? ”Vanliga exempel”? 
Valens? Konstruktioner? Fraser? Idiom? Direkta eller indirekta 
angivelser?

6. Betydelse: a) Klassifikation, t.ex. över- eller underordning?
b) Synonymer och antonymer anges?
c) Definition: analytisk, syntetisk, ostensiv eller denotativ? Para
fras? Allmän beskrivning av t.ex. användning?
d) Betydelsemoment eller andra underavdelningar av stickords- 
betydelse? Hur förhåller sig betydelseangivelsen till kravet på 
syntaktisk utbytbarhet med ordet i fråga?

7. Bruklighetsupp gifter! Angivande av användningsområden eller 
kontextuella uppgifter, t.ex. stilnivå, fackområde, frekvens, 
geografiska eller tidsmässiga inskränkningar, bildlig och över
förd betydelse etc.?

8. Etymologiska uppgifter! Ursprung? Paralleller i andra språk?
9. Encyklopedisk information?

10. Hänvisningar? Utformning och innehåll.

I en artikel från 1995 ger Henning Bergenholtz och Jens Erik 
Mogensen en översikt över dansk/tysk lexikografi. Med ett urval av 
tvåspråkiga allmänspråkliga ordböcker som utgångspunkt under
söks denna typ av lexikografi. Vid urvalet av verk har varken det 
som de kallar det ”monumentala sättet” (enbart de viktigaste ord
böckerna) eller det ”antikvariska” (så många ordboksarbeten som 
möjligt) tillämpats utan det ”kritiska” (Bergenholtz & Mogensen 
1995:192). Författarna är sålunda varken ute efter att beskriva tradi-
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tionens strikt kvalitativa utveckling eller att ge en heltäckande över
sikt över det kompletta dansk/tyska ordboksbeståndet. De utgår 
istället från att ”die Lexikographiegeschichte nicht .nur von Fort
schritt, sondern auch von Stillstand und Rückschritt berichtet” (ib.). 
Totalt undersöker de elva dansk-tyska och lika många tysk-danska 
arbeten. Dessa verk, som sålunda kan sägas representera den dansk/ 
tyska lexikografin från 1764 till 1993, analyseeras med avseende på 
typologi, innehåll, makrostruktur, ordförråd, ekvivalenter och bety
delseförklaringar, uttalsuppgifter, grammatiska uppgifter samt ex
empel och kollokationer. Typologiskt urskils — i enlighet med de 
användar- och syfteskategorier Duda et al. formulerar -— sex olika 
grundtyper av ordböcker, beroende på om de är avsedda för per
ception på Li respektive L2, produktion på Li respektive L2, över
sättning från L2 till Li samt översättning från Lj till L2.

Ordböckernas innehåll beskrivs med avseende på de icke-lexiko- 
grafiska delarna, d.v.s. utanförtexten eller det Bergenholtz och 
Mogensen kallar ”Umtext”. Utanförtexten kan vara av många olika 
slag, alltifrån självklara avsnitt som förord och förteckning över för
kortningar som förekommer i ordboken, till mindre vanliga delar 
som kartor och innehållsförteckning. Makrostrukturen beskrivs, och 
här urskiljer författarna en utveckling från en strikt glattalfabetisk 
ordning till en mera komplex makrostruktur och samtidigt en 
utveckling från låg texttäthet i de glattalfabetiskt ordnade artiklarna 
till en högre i de verk som har en mera komplex, nisch- eller näst- 
alfabetiskt ordnad makrostruktur. Denna utveckling är dock inte 
utan undantag; på 1990-talet publiceras för första gången sedan 
1827 glattalfabetiskt ordnade dansk/tyska ordboksarbeten (s. 207f.). 
Bergenholtz och Mogensens resultat angående ordförråd, ekviva
lenter och betydelseförklaringar etc. diskuteras närmare i kapitel 9 
nedan.

De ordböcker som ingår i Bergenholtz och Mogensens under
sökning täcker hela perioden från den första stora dansk/tyska ord
boken 1764 fram till 1993.1 flera avseenden framträder den roll den 
tvåspråkiga lexikografin har spelat som ett viktigt instrument i
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språkplaneringsprocessen. Efter en höjdpunkt vid mitten av 1800- 
talet tycks den dansk/tyska lexikografin ha genomgått samma fas av 
förenkling som den svenska tvåspråkiga, i takt med att den ensprå- 
kiga lexikografin utvecklades.

4.4. Noréns modell i modifierad form

För att systematiskt kunna jämföra de här aktuella verken sins
emellan och för att senare kunna jämföra dem med Dalins OSS har 
jag i min beskrivning haft Noréns modell som utgångspunkt. För att 
kunna fånga de äldre ordböckernas egenskaper behöver Noréns 
mall i vissa avseenden revideras och kompletteras. Med ett visst 
stöd i Al-Kasimis mall samt Bergenholtz och Mogensens beskriv
ning av de dansk/tyska ordböckerna har jag modifierat den för att 
den skall passa det historiska perspektivet och även fånga upp att så 
många av ordböckerna är tvåspråkiga. I första hand är det ord
böckernas olika utvecklingsstadium, såväl beträffande den lexiko- 
grafitekniska som den språkteoretiska nivån, som måste kunna 
åskådliggöras med mallen.

När det gäller information om ordens formella egenskaper kan 
denna i en tvåspråkig ordbok ha andra syften än vad den har i en 
enspråkig ordbok. I en enspråkig ordbok hänför sig denna infor
mation alltid till uppslagsordet, medan den i en tvåspråkig ordbok 
kan avse antingen uppslagsordet eller ekvivalenten; i princip skulle 
den också kunna fogas till såväl uppslagsord som ekvivalent. I en 
enspråkig ordbok formuleras denna information i det utnyttjade 
metaspråket, medan den i en tvåspråkig ordbok kan ges på käll- 
språket eller målspråket, beroende på om ordboken är avsedd för 
avkodning eller produktion. Enligt modern lexikografisk teori har 
den information som gäller uppslagsordet som funktion att hjälpa 
ordboksanvändaren att identifiera detta och på så sätt underlätta för 
denne att hitta rätt ekvivalent på målspråket. Då informationen bör 
avse det språk användaren behöver hjälp med hör information om
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uppslagsordets formella egenskaper egentligen bara hemma i en av- 
kodningsordbok. Antas uppslagsordets egenskaper vara självklara 
för användaren lämnas istället den information om ekvivalentens 
formella egenskaper som är nödvändig för att ekvivalenten skall 
kunna användas på ett korrekt sätt. Uppgifter om ekvivalentens 
formella egenskaper hör därför främst hemma i en produktionsord- 
bok.

Dessa aspekter var naturligtvis relevanta också för användarna av 
de tidiga ordböckerna — och därmed, åtminstone teoretiskt sett, 
också för lexikograferna. I dagens tvåspråkiga ordböcker är det 
naturligt att antingen målspråket eller källspråket används som 
metaspråk. Uppgifter om uppslagsordets eller ekvivalentens for
mella egenskaper, liksom andra metaspråkliga uppgifter, ges på det 
av språken som utgör de tilltänkta användarnas modersmål. Under 
den period som de här undersökta ordböckerna härstammar från 
kan metaspråket förutom källspråket och målspråket också vara 
latin. Vilket språk som används för de metaspråkliga uppgifterna 
anges i beskrivningen.

Under punkt (1), uppslagsord, (i Noréns mall stickord', se modell 
a) bör, förutom uppslagsordets stavningsvarianter, också dess form 
kommenteras. Sålunda bör såväl uppslagsordets grafiska represen
tation som dess morfologiska form uppmärksammas. Används alltid 
samma grammatiska formkategori som uppslagsform, eller vacklar 
bruket? Förekommer uppslagsord som består av mindre och/eller 
större enheter än ett ord? Noréns kategorier ”avstavning” och ”böj- 
ningsstam” torde däremot tillhöra ett senare skede i lexikografins 
utveckling än de här undersökta ordböckerna.

Under punkt (2), uttal, anges huruvida uttalsangivelser över 
huvud taget ges i ordboken, och i förekommande fall beskrivs till
vägagångssättet. I latinsk-svenska ordböcker förekommer marke
ring av vokallängd för det latinska uppslagsordet tidigt, t.ex. i Linco- 
pensen 1640. Någon motsvarande markering tilldelas inte de sven
ska uppslagsorden. Den teoretiska distinktionen mellan ljud och 
bokstav spelade ännu in på 1800-talet inte någon tydlig roll i den
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lexikografiska och grammatiska beskrivningen. Det är därför 
knappast realistiskt att vänta sig att de uttalsuppgifter som eventuellt 
förekommer i ordböckerna är särskilt stringent formulerade.1

Punkt (3), ordklassangivelse, behöver kompletteras. Vid perio
dens början baseras ordklassbegreppet, liksom den grammatiska 
beskrivningen generellt, helt på beskrivningen av latinet. Den 
grammatiska beskrivningen av folkspråken var under större delen 
av perioden ännu ofullständigt utvecklad. Redan ordens klassifi
cering medförde problem, och de olika ordklassernas grammatiska 
och syntaktiska egenskaper var dåligt kartlagda. Då ordklassan
givelsen är ett av de drag som utvecklas under perioden är det tro
ligt att denna information i de äldsta verken kan vara såväl knapp
händig som sporadiskt förekommande. I fall där ordklassangivelsen 
saknas i ordboken bör därför anges huruvida, och i så fall hur, ett 
uppslagsord eller en ekvivalent, som i själva verket representerar 
eller kan representera flera lemman, disambigueras med avseende 
på just ordklasstillhörigheten. Vidare redovisas om ordklassangivel
sen avser uppslagsordet eller ekvivalenten.

Även punkt (4), morfologi, behöver modifieras på liknande sätt 
som punkt (3). Det är i de här beskrivna verken som den morfolo
giska beskrivningen av svenska ord utvecklas. Några färdiga model
ler för analys och beskrivning fanns sålunda inte att tillgå.

De uppgifter av morfologisk natur som lämnas kan avse dels käll- 
språket, dels målspråket. Här anges också hur avledningar, sam
mansättningar och oblika former behandlas, d.v.s. vilken informa
tion som ges om dem. Deras status som primära eller sekundära 
uppslagsord hör däremot snarare till makrostrukturen, och detta 
diskuteras därför närmare där. Vidare anges på vilket språk even
tuell explicit information ges.

I de undersökta ordböckerna manifesteras den fas i språkplane
ringen som Haugen kallar lexisering, d.v.s. själva uppbyggnaden av

1 Bernt Fossest0l, som har undersökt norska grammatikor från 1800-talet, 
konstaterar att ”Vi finner ikke noe klart skille mellom lyd og bokstav, det h0rer 
en seinere tid til” (Fossest0l 1987:56).
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ett representativt svenskt ordförråd. Uppgiften om huruvida ord- 
boksförfattaren presenterar ett urval avledningar eller om han efter
strävar fullständighet har därmed mindre relevans för de äldre ord
böckerna än för de moderna. Denna aspekt beaktas därför inte sär
skilt i detta sammanhang.

Punkt (5), syntax, behöver inte revideras. Att systematiskt lämna 
information om uppslagsordens valens, konstruktioner och selek- 
tionsrestriktioner hör egentligen till ett betydligt senare skede i lexi- 
kografins historia än det här aktuella. Här anges huruvida uppgifter 
av detta slag över huvud taget förekommer i respektive ordbok.

Främst är det punkt (6) i Noréns mall, betydelse, som behöver 
modifieras med hänsyn till de gamla ordböckerna och deras syfte. 
Detta har att göra med den teoretiska skillnad som föreligger i den 
enspråkiga ordbokens betydelsebeskrivning jämfört med den två
språkiga ordbokens ekvivalentangivelser. I sin ordbokstypologi 
karakteriserar Svensén den enspråkiga ordboken så, att den ”be
skriver ett språk med hjälp av språket självt: den anger ordens 
betydelse med hjälp av definitioner eller förklarande omskrivningar 
(parafraser)” (Svensén 1987:18; se också Almqvists diskussion 
refererad i avsnitt 3.6 ovan).

För dagens språkbrukare är det vanskligt att bedöma hur de 
tidiga lexikografema faktiskt har lyckats hantera ekvivalensproblem 
av det slag som diskuterades i avsnitt 3.2.2 ovan, då varken upp
slagsordets eller ekvivalentens exakta lexikaliska betydelse är direkt 
tillgänglig för oss. Den detaljerade beskrivning av ordbokens redo
visning av uppslagsordens betydelse som eftersträvas under punkt 6 
i Noréns modell är därför inte aktuell för genomgången av inne- 
hållsdelen av de tidiga ordböckernas artiklar. Istället beskrivs i 
respektive ordboks presentation av ekvivalent eller ekvivalenter, 
dock utan att det görs någon närmare analys av ordböckernas sätt 
att hantera de olika ekvivalensrelationer som diskuterades i kapitel 
3 ovan.

En fråga som däremot är av stor betydelse när det gäller de två
språkiga ordböckerna rör vilket av de inblandade språken som
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ligger till grund för betydelseindelningen, och också på vilket språk 
den redovisas (se 3.5). Distinktionen källspråks- respektive mål- 
språksrelaterad betydelseindelning utgör alltså ytterligare en dimen
sion när det gäller att beskriva hur relationen mellan uppslagsordet 
och den angivna ekvivalenten redovisas i ordböckerna.

Beträffande metaspråket hävdar Al-Kasimi som en självklarhet 
att användarnas modersmål också skall fungera som metaspråk (Al- 
Kasimi 1977:22). Denna inställning förutsätter att ordböckerna är 
monofunktionellt upplagda, d.V.s. avsedda antingen för produktion 
eller för avkodning, ett synsätt som inte kan förutsättas vara anlagt i 
de här aktuella ordböckerna. Det kan ändå vara intressant att notera 
huruvida det är något av de båda inblandade folkspråken som 
utnyttjas som semantiskt metaspråk eller om det endast är latin som 
används i denna funktion.

Punkterna (7)—(9) kräver endast smärre tillägg. Förutom en redo
visning av i vilken utsträckning respektive ordbok ger information 
av pragmatisk natur anges på vilket av de aktuella språken informa
tionen ges, eller om den ges på latin, och om informationen avser 
uppslagsordet eller ekvivalenten. De uppgifter som punkterna (7)- 
(9) omfattar kan antas vara ganska sporadiskt förekommande i delar 
av det här aktuella materialet, och det är inte troligt att de bildar 
några konsekvent införda informationskategorier i de äldre ord
böckerna. Innehållet i Noréns punkt (10), hänvisningar, hör snarare 
till ordbokens makrostruktur än till dess mikrostruktur. Hur och i 
vilken utsträckning ordböckerna hänvisar från ett ställe i ordboken 
till ett annat uppslagsord redovisas därför inte under denna punkt, 
annat än vad som framgår under mallens moment (1) och (4), utan 
diskuteras i samband med ordbokens makrostruktur. Punkt (10) i 
Noréns modell utelämnas därför i min beskrivning av mikrostruktu
ren.

Den modifierade modell som används för beskrivningen av de 
tvåspråkiga 1700- och 1800-talsordböckemas mikrostruktur återges 
nedan som modell (b).
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MODELL (b)

1. Uppslagsord: Uppslagsordets typografiska form: versaler eller 
gemena? Uppslagsordets morfologiska form. Konsekvent ge
nomfört? Stavningsvarianter?

2. Uttal: Förekommer uttalsuppgifter? För uppslagsord eller ekvi
valent?

3. Ordklass: Anges ordklasstillhörighet? För uppslagsord eller 
ekvivalent? Vilka ordklasser finns? Anges de alltid? Om inte, 
åskådliggörs uppslagsordets ordklasstillhörighet på annat sätt? 
Vilket?

4. Morfologi: a) Böjning. Uppslagsordet eller ekvivalenten? På 
vilket språk? Vilka former anges? Fullständig eller förkortad 
uppgift? Flänvisning till paradigm? Konsekvent genomfört?
b) Avledningar. Vilken typ av avledningar? Vilken information 
lämnas om dem?
c) Sammansättningar. För- eller efterledssammansättningar? 
Vilken information lämnas om dem?

5. Syntax: Vilka syntaktiska funktioner redovisas? Uppslagsordets 
egenskaper eller ekvivalentens? Direkta eller indirekta angivel
ser? I vilken utsträckning ges uppgifter om särskilda förbindel
ser och konstruktioner? Förekommer språkprov?

6. Betydelsebeskrivning: a) Ekvivalenter? Parafras?
b) Indelning i betydelsemoment eller andra underavdelningar av 
uppslagsordets betydelse? Källspråks- eller målspråksrelaterad 
betydelseindelning? På vilket språk? Annat om metaspråket?
c) Synonymer och antonymer anges - till uppslagsordet? Till 
ekvivalenten?
d) Allmän beskrivning av t.ex. användning? På vilket språk?

7. Bruklighets u pp gift er ? Angivande av användningsområden eller 
kontextuella uppgifter, t.ex. stilnivå, fackområde, frekvens, 
geografiska eller tidsmässiga inskränkningar, bildlig och över
förd betydelse etc.? På vilket språk?

8. Etymologiska uppgifter? Ursprung? Paralleller i andra språk? 
På vilket språk?

9. Encyklopedisk informationi På vilket språk?

Alla dessa uppgifter är inte lika relevanta för samtliga ordböcker 
som jag har undersökt. En del av ordböckerna uppvisar också drag 
som inte fångas av modellen men som ändå förtjänar en beskriv-
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ning. I sådana fall kompletteras beskrivningen av verket ifråga med 
en diskussion utanför modellens ram. Trots att modellen inte i alla 
avseenden är tillämpbar på varje enskild detalj i de äldre ord
böckerna, och trots att de kan ha vissa egenskaper som mallen inte 
automatiskt fångar, måste det vara ändamålsenligt att genomföra en 
systematisk jämförelse av ordböckernas uppläggning. Därigenom 
kan inte bara förekomsten utan också avsaknaden av de faktorer 
som mallen omfattar systematiseras.

4.5. Modellens tillämpning

Vid den undersökning som genomförts på basis av mallen är det i 
första hand ordböckernas avsnitt på L som studerats. Det är natur
ligtvis svårt att hävda att just denna bokstav skulle vara den lämp
ligaste av alla bokstäver. Som argument för valet kan emellertid 
anföras att den är lätthanterlig beträffande andelen uppslagsord i 
förhållande till alfabetet som helhet, och den ligger någorlunda mitt 
i alfabetet och kan sålunda antas vara representativ för arbetets ton
givande lexikografiska princip. Det är inte ovanligt att ordböckerna 
uppvisar påtagliga skillnader i arbetets början jämfört med dess slut. 
Sålunda konstaterar redan Almqvist:

Om man vill efterse i äldre, äfven de bäst anskrifna ordböcker hos oss, 
skall man i redaktionsformen, uttryckssätten och bearbetningen upp
täcka flerfaldiga olikheter i begynnelsen emot för midtuti och vid slu
tet, hvilket allt tydligen visar, att förfrne under sjelfva arbetets fort
gång utvecklat och format sitt föredrag i mycket.
(Almqvist 1842: XXVI).1

Ordböckerna har emellertid undersökts ingående också utanför 
bokstaven L. Olika lexikaliska kategorier har granskats särskilt, t.ex. 
hjälpverben, pronomina, konjunktionerna, substantiv med omljudd 
pluralform, adjektiv och adverb som i sitt komparationsparadigm

1 Se också 2.6 ovan och Ralph 1992a:502.
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uppvisar omljudda eller oregelbundna former, starka verb och ord 
med potientellt supradentaliserade sekvenser.

Det måste understrykas att trots den eftersträvade systematiken i 
beskrivningen har det varit omöjligt att göra en fullständig genom
gång av samtliga ordböcker. De egenskaper och drag som redovi
sas som karakteristiska för varje ordbok har jag ansett vara repre
sentativa för verket. Då särskilt de äldsta arbetena präglas av ett stort 
mått spontanitet ifråga om lexikografisk. metod är det lätt att hitta 
exempel på andra metodiska grepp än dem jag redovisar som 
typiska. Allteftersom den lexikografiska metoden utvecklas tilltar 
stringensen i den lexikaliska beskrivningen. Variationen i beskriv
ningens utformning är emellertid av sådan omfattning att det inte är 
rimligt att beskriva ordböckerna i generaliserad, grafisk form eller 
genom att kvantifiera olika drag. De olika verken presenteras istället 
i resonerande form med beledsagande exemplifiering. Representa
tiva exempel på de olika lexikografiska drag som diskuteras har i 
första hand sökts under bokstaven L. Om jag har haft tydligare eller 
mer typiska exempel från andra delar i ordboken har istället dessa 
använts.

4.6. Sammanfattning

I de svenska ordböcker som beskrivs i det följande är det snarare 
Berkovs syn på en ordboks (möjliga) bidirektionella syfte som 
framträder än det strikt avgränsade användarperspektiv som till
skrivits Scerba (se avsnitt 3.4. ovan). De behandlade ordböckerna 
utgör viktiga led i den svenska lexikografiska traditionens utveck
ling mot en enspråkig ordbok, och det är bl.a. därför inte korrekt att 
alltför hårt tillämpa dagens kriterier för tvåspråkiga ordböcker vid 
bedömningen av dessa verk. Med tanke på att många av de två
språkiga lexikon som idag publiceras egentligen inte skiljer sig 
särskilt mycket från de mest avancerade av 1700- och 1800-talets



127

ordböcker kan det ändå vara intressant att ha användarperspektivet i 
åtanke vid den systematiska beskrivning som här följer.

Närmast följer en noggrann beskrivning av några av de viktigaste 
tvåspråkiga svenska ordböckerna från 1700-talet och det tidiga 
1800-talet. Denna beskrivning har två syften. Dels skall den bidra 
till att åskådliggöra den roll de aktuella ordböckerna har spelat i 
den svenska språkplaneringsprocessen eftersom de utvecklar den 
lexikografiska beskrivningen av det svenska språket, dels skall den 
belysa den utveckling som den svenska lexikografin genomgick. 
För att en systematisk beskrivning skall kunna åstadkommas, an
vänds den mall som diskuterats ovan.

Trots att min beskrivning är relativt detaljerad och har ambitionen 
att vara systematisk är det naturligtvis omöjligt att belysa hur 
respektive ordbok har förfarit i varje enskilt fall beträffande de 
generella drag och egenskaper som beskrivs. Snarare är det så att 
till varje exemplifierat drag finns det också gott om exempel på 
andra lösningar. Även om de drag och egenskaper som här redo
visas inte är fullständigt konsekvent genomförda är de ändå repre
sentativa för det aktuella verket. Det är därmed inte sagt att det 
saknas exempel på andra tillvägagångssätt. Ett av de äldre ord
böckernas mest framträdande drag är nämligen inkonsekvens — en 
egenskap som det av naturliga skäl är svårt att beskriva systema
tiskt.
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5. Haqvin Spegei: Glossarium - Sveo-Gothicum 
eller Swensk-Ordabook (1712)

5.1. Inledning

Den äldsta av de ordböcker som ligger till grund för min under
sökning av den svenska lexikografiska traditionens framväxt är 
Haqvin Spegels svensk-latinska ordbok, Glossarium - Sveo- 
Gothicum eller Swensk-Ordabook /Inrättat Them til en wällmeent 
Anledning / som om thet härliga Språket willia begynna någon 
kunskap inhämta (bild l).1 På flera sätt skiljer den sig markant från 
såväl sina föregångare som sina efterföljare (för en närmare be
skrivning av 1600-talets ordböcker se Johansson 1997). Som den 
första större ordboken som inte bygger direkt på den latinska tradi
tionen markerar den ett viktigt steg i den svenska lexikografins ut
veckling. Beskrivningen av Glossarium följer i allt väsentligt 
samma mönster som genomgången av de senare tvåspråkiga verken 
(kap. 6-8 nedan). För att fånga arbetets originalitet och de drag av 
enspråkig ordbok som det uppvisar uppmärksammas användningen 
av svenskan särskilt, och den svenska betydelsebeskrivningen 
diskuteras ingående.

De ordboksarbeten som publicerades i Sverige under 1500- och 
1600-talet karakteriseras av Adolf Noreen som ”praktiska hjälp
redor för inlärande af främmande språk, sålunda endast indirekt 
upplysande svenskan” (Noreen 1903:186). I dessa verk består den

1 För Spegels Glossarium - Sveo-Gothicum används ibland i det följande för
kortningen GSG.



129

Gloffarium • 
Gothicum ë>~d

■ ai oj

euer

iwnfbfirtwM/
3nr<5tt<rt

2bem til en måömeent 2(n(etmnW font om 
t()et Oärliga ©prdfet miüia bétonna xw 

ôonfunfïopinbâmtm
Utgifwenaf

HAQ: SPEGEL.

m « s? s/
äf Störab- çabereger/ Gub. cd[> Acad

Carol, S3wftr. $&t/ l7^z-

BILD 1. Titelsida i Spegels Glossarium - Sveo-Gothicum (1712).



130

svensk-latinska delen i princip av en enkel ordlista som snarast har 
karaktären av ett appendix till den latinsk-svenska delen. I Spegels 
ordbok över ”sveo-gotiskan” — där inte bara svenska utan också 
fornsvenska och isländska ord förtecknas — behandlas ordmateria
let betydligt mera ingående än i 1500-talets pionjärarbeten och i 
1600-talsverken. Vidare förefaller ordboken vara ett självständigt 
arbete, dels i förhållande till den kontinentala latinska traditionen, 
dels till tidigare svenska ordboksarbeten, som i sin tur egentligen 
samtliga återgår på det svensk-latinska registret i Lincopensen 
(Holm 1986 och Johansson 1997). Som Noreen också konstaterar 
innebär Glossarium ett tydligt brott med den kontinentala tradi
tionen, och verket har också allmänt kommit att uppfattas som den 
första svenska ordboken: ”Först i början af 1700-talet erhålla vi en 
något så när fullständig ordbok, som betecknar ett framsteg utöfver 
Lincopensens index, i och genom ärkebiskop Haqvin Spegels (d. 
1714) Glossarium” (Noreen 1903:189).1

Att eftervärldens åsikter om Glossarium är långtifrån samstäm
miga framgår av Lars Holms och Hans Jonssons översikt om 
svensk lexikografi i HSK 5:2. Där återger de Hesselmans omdöme 
om verket: ”i själva verket en tämligen diffus och godtyckligt hop
kommen samling av ’svenska’ ord från olika håll” (Hesselman 
1929:VI): ett omdöme som de också instämmer i: ”This criticism 
hits the mark” (Holm & Jonsson 1990:1935). De framför sedan 
ytterligare kritik mot Spegels ordurval: ”what is more serious is that 
he omits many common Swedish words in favour of archaic or dia
lectal curios” (ib.). En något annorlunda uppfattning har emellertid 
Spegels yngre samtida Sven Hof. I hans Swänska Språkets Rätta 
Skrifsätt (1753) presenteras Spegels Glossarium som ”en Swänsk 
glosbok ej allenast på de fläste nu allmänneligen brukeliga, utan

1 Också Nordisk familjebok uppger att "den första verkliga ordboken är 
Spegels Glossarium Sveo Gothicum eller Svensk Ordabook” (Nordisk fa
miljebok band XX 1914, s.v. ordbok). I artikeln hänvisas generellt till Noreens 
översikt i Vårt språk 1; det tycks alltså vara dennes omdöme som ligger till 
grund för att Spegels ordbok har tilldelats denna status. Se äv. Sigurd (1972:31).
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ock en stor hop gamla och talarts ord” (Hof 1753:275, se äv. The- 
lander 1985:128). Till denna tidiga åsikt sällar sig — betydligt 
senare — Sven Benson: ”huvuddelen av Spegels ordförråd [torde 
dock] vara typiskt för hans egen tid” (Benson 1951:46).

Förutom att uppvisa en självständighet gentemot den latinska 
traditionen är Spegels ordbok emellertid också synnerligen intres
sant just på grund av det ordförråd den presenterar. Den inte bara 
förtecknar en hel del vardagliga svenska ord, den förser också en 
stor del av dessa med en betydelsebeskrivning på svenska. Snarare 
än att, som i exempelvis Nordisk familjebok, bli betraktad som ”den 
första verkliga ordboken” kan GSG sålunda anses vara den första 
fullbordade ansatsen till en svensk enspråkig ordbok.1 Därför kan 
det vara motiverat att underkasta GSG en närmare undersökning 
beträffande det svenska språkmaterial som förekommer utöver 
själva uppslagsorden, d.v.s. i funktionen som definitionsspråk till 
svenska uppslagsenheter.

5.2. GSG — megaplan 

5.2.1. Ordbokens innehåll

Ordboken omfattar totalt 652 sidor (se tabell 1 ovan). Den största 
delen därav utgörs av den svenska ordboken som består av 579 
sidor och innehåller ca 5 000 primära uppslagsord. Själva ordboks- 
delen föregås av en opaginerad (32 s.) inledning, ”Företaal”, och 
följs närmast av en epilog, ”Slutelig Ursäkt” (s. 580-582). Efter 
epilogen (s. 583-602) följer en ”Förtekning på några Fransöska 
Ord som äro nu inblandade uti Swenskan / och kan hende af allom 
icke rätt förstås”. Denna förteckning följs av ett appendix med ord 
som av misstag inte kommit med i ordbokens huvuddel, ”Någre 
Ord som äro förgätna och bör wara införde hwart på sit Rum” (s.

1 Jfr diskussionen i avsnitt 1.4 ovan.
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602-619). Ordboken avslutas med en sida errata. Det exemplar av 
Spegels Glossarium som jag har undersökt tillhör institutionen för 
svenska språket i Göteborg.

5.2.2. Spegels språksyn och ordbokens syfte

För sin tid är Haqvin Spegels ordbok på många sätt ensam i sitt 
slag. Som framgått ovan (kap. 2) är den visserligen inte först med att 
ha svenska som källspråk, och den är heller inte den dittills största 
svenska ordboken.1 Dessutom kan den i sin historiska inriktning på 
sätt och vis betraktas som en fortsättning på den tradition som eta
blerades av Johannes Bureus och Georg Stiernhielm i deras re
spektive ordboksfragment.2 Denna tradition fullföljs sedan dels av 
Johannes Loccenius i hans Lexicon juris sveo-gothici (1 uppl. 
1651, 3 uppl. 1674), där de medeltida lagarnas termer kommenteras 
på latin och ibland också på svenska, dels av Olof Verelius stora 
ordbok över det nordiska fornspråket, Index lingvce veteris scytho- 
scandicæ sive gothicœ ex vetusti ævi monumentis [...] collectus 
(1691), där det nordiska materialet förklaras på latin. Det som 
emellertid gör Spegels ordbok speciell är att den huvudsakligen 
behandlar samtidsspråket och att i den förses en mängd vardagliga 
svenska ord med svenska närsynonymer eller med definitioner av 
ordets betydelse. Möjligen var den också avsedd att i första hand 
lämna information om det svenska språket på svenska; i varje fall 
gör arbetets svenska underrubrik en sådan tolkning möjlig.

1 Enligt Lars Holms ordförrådsundersökning är Wolimhaus Index svecicus 
(1652) det verk bland GSG.s publicerade föregångare som innehåller flest upp
slagsord. Av de 1 000 ord som utgör Holms referensmaterial innehåller Index 
svecicus 398 jämfört med GSG.s 277 (Holm 1986:111:92, tabell 17). För en kort
fattad presentation av Holms modell se avsnitt 2.2 ovan.
2 Bureus språkvetenskapliga verksamhet har bl.a. presenterats av Hjalmar 
Lindroth i SFSS 42 (häfte 140-141). Där beskrivs den i Kungliga biblioteket 
bevarade handskrift som innehåller Bureus lexikografiska verk, numera med 
titeln ”Lexicon Gothicum eller Göthiska och Svenska Lexicon” (se Lindroth 
1911-12).
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Medan 1600-talets ordböcker i princip hade som syfte att under
lätta svenskarnas studium av och kontakter med främmande språk, 
tycks detta endast i ringa omfattning gälla Spegels Glossarium. 
Ordurvalet, där svenska, isländska och föråldrade ord förekommer 
om vartannat, i kombination med den behandling uppslagsordet får 
i artiklarna, ger vid en hastig anblick i allra högsta grad ett intryck 
av godtycke, och varje form av genomförd systematik tycks lysa 
med sin frånvaro. I den omfångsrika (opaginerade) inledningen, 
”Företaal”, som är skriven på svenska och latin om vartannat, be
skriver emellertid Spegel planen för ordboken.

Altså hafwer jag anwändt några lediga stunder til at utsöka rätta 
sanningsgrunden / hwilken jag meente mig kunna finna / om jag (1) i 
ordning upteknade alla Swenska ord / som antingen nu i bruk äre / 
eller wore tå wår Helga Bibel uttolckades och språket icke war så 
mycket med främmande ord förblandat. (2) Bifogade them the gamla 
Göthiska orden / som finnas i Sagurna eller Sweriges åtskillige Lag
böcker och äre med stoor flit sammanhämtade och förklarade af Hr. 
Verelio uthi hans Lexico Scandico. (3) Jämförde begge delar med 
Tyska / Danska / Engelska / Holländska orden. (4) Förklarade them 
med Latin och ther af flytande Fransöska / Italianska / Spanska &c. 
(GSG, Företaal [s. 241)1

Denna beskrivning stämmer någorlunda väl överens både med det 
ordförråd som faktiskt presenteras i ordboken och med det sätt 
orden behandlas på. Författaren har naturligtvis inte upptecknat 
”alla Swenska ord” som då var i bruk, men tillräckligt många för att 
ordboken verkligen skall kunna anses vara intressant som en ord
bok över samtidsspråket (se Hofs bedömning ovan). Den jämförelse 
med tyska, danska, engelska och holländska som utlovas genomförs 
endast delvis. Spegel förefaller ha tillämpat två kriterier för denna 
jämförelse. Dels tycks han ha utfört en etymologisk analys, som går

1 Spegels svenska text är genomgående skriven med gotisk frakturstil. Den 
latinska texten, romanskt språkgods och språkbenämningarna skrivs med an
tikva. I citaten ur inledningen upprätthålls inte denna typografiska distinktion. I 
de artiklar som återges, liksom i citat ur ordbokens artiklar, redovisas emellertid 
denna fördelning, såsom framgått i avsnitt 1.6 ovan.
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ut på att visa det svenska ordets etymologiska släktingar i andra 
språk, dels tillämpas ett slags likhetskriterier, så att ordets inter- 
lingvala pseudohomonymer, d.v.s. till formen snarlika ord i andra 
språk, och deras betydelse redovisas. Slutligen är förklaringen på 
latin etc. av högst varierande slag, och det är långt ifrån alla ord som 
över huvud taget förses med en latinsk förklaring eller ekvivalent.

En förklaring till att de olika uppslagsorden behandlas på så 
skiftande sätt kan utläsas ur följande citat:

I synnerhet hafwer jag befunnit thet Swenska Språket wara mercke- 
ligen förandrat / sedan then H. Bibel, blef första gången år 1537 på 
thet samma aflat / i ty många ord / som tå woro brukeliga / äro nu 
blefne thet gemena folcket okunniga / och at några woro tå uti en 
helt annan mening brukade än the nu warda skrefne och talade; 
förthenskull hafwer jag tyckt thet wara mödan wärdt / at giöra en 
liten uttydning öfwer the sam[m]a / dels på thet the enfaldige måge 
them thes snarare förstå / dels och at sådana ord kunna åter uti almänt 
bruk effter handen blifwa wedertagne / förmodandes jag at mit wäl- 
mente upsåt må warda gunstigt ursächtat / som ingalunda syfftar ther 
til / at jag skal wilja lära them något uti Swenska Språket som i Swe- 
rige födde äre / utan allenast at underätta them / som i Skåne / Halland 
/ Blekind / Båhuslän och Gotland &c. födas / på thet the thes bettre 
måga kunna förstå somliga ord / hwilka the i Biblien läsa / och i prä- 
dikningar höra / men ellies i dageligit och almänt taal sällan före
komma.1 (GSG, Företaal [s. 26])

Syftet med ordboken uppges alltså vara trefaldigt. För det första vill 
författaren för svenskarna förklara vissa svenska ord som finns i 
Bibeln så att även ”the enfaldige” skall förstå dem. Mot bakgrund 
av detta är det i allra högsta grad motiverat att så många svenska 
ord förklaras på svenska i ordboken. För det andra vill han med sin 
ordbok återinföra i svenskan vissa tidigare vanliga men på hans tid 
försvunna ord. Detta förklarar i sin tur det ”götiska” inslaget, d.v.s. 
de fornsvenska och isländska orden, i ordboken. Det är intressant 
att Spegel här har en förhoppning om att dessa ord åter skall kunna

1 Spegel markerar ibland, som i samma ovan, ett geminerat m med ett streck 
över ett enkelt m. Denna förkortning upplöses här och i det följande och längd
strecket markeras genom [m]. Varför årtalet 1537 anges i samband med bibel
översättningen kommenteras inte av Spegel.
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komma i bruk i svenskan. Han följer därmed i Stiernhielms fotspår. 
Huruvida han lyckades i detta sitt uppsåt kunde vara värt en egen 
undersökning. En sådan ryms dock inte inom denna avhandlings 
ramar.

För det tredje vill Spegel underlätta för dem som liksom han själv 
genom de tidigare danska landskapens införlivande med det 
svenska riket nu hade svenska som kyrkospråk och inte, som 
tidigare, danska.1 Ordboken vänder sig sålunda inte i första hand till 
dem som i sina studier behövde praktisk hjälp med latinet. Men 
trots att Spegel i citatet ovan anger ett skäl till att jämte tyska, 
engelska och andra mera främmande språk också danskan har 
beretts plats i ordboken, ger han där ingen förklaring till sina 
principer för vilken behandling olika uppslagsord får. Vidare kan 
man fråga sig hur väl han har lyckats med att underlätta det 
språkliga umgänget med Guds ord för de tidigare danskarna. En 
beskrivning av danskan i ordboken följer längre fram.

I tillägg till den citerade planen över syftet med ordboken och 
genomförandet av arbetet innehåller ”Företaal” en forskningsöver
sikt över den gryende språkvetenskapens problemställningar, vilken 
i sig utgör en intressant encyklopedi över det språkliga vetandet vid 
det artonde seklets början.2 Förutom att ordboken därigenom sätts 
in i ett praktiskt och vetenskapligt sammanhang, redogör Spegel 
bl.a. för frågor som debatterats sedan antiken. Han diskuterar så
lunda den platonska språkteorin, enligt vilken språket är människan 
av naturen givet, d.v.s. ”i sjelfwa Skapelsen af Gudi them förlänt”, 
respektive den aristoteliska, som hävdar att språket är en konvention 
utvecklad av människorna, d.v.s. att de ”af Tilfälle / inbördes Um
gänge / och långwarig Wane hafwa sielfwe lärdt sig tala”, samt 
huruvida alla talade ett och samma språk före byggandet av Babels 
torn. I varje sammanhang rekommenderas vidare läsning av såväl 
antika som ”moderna” författare som bidragit till debatten. Spegel

1 Haqvin Spegel föddes den 14 juni 1645 i det då ännu danska Ronneby.
2 Spegels språksyn och de källor han använde diskuteras också — delvis mera 
ingående än här — av Michael Jacoby (se Jacoby 1990:136ff.).
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redovisar noggrant den internationella diskussionen, från de hed
niska skribenterna Platon och Aristoteles m.fl. till sin egen samtid. 
Han uppehåller sig också vid frågan om urspråket, en för den sam
tida språkvetenskapen central fråga.1

När man om alt thetta hafwer en grundelig Underrättelse / samt ther 
jämte weet / Språken nu för tiden wara / så åtskilliga / som margfalliga 
/ så befinner man utan twifwel / thet wara Fåfängt om icke Omöijeligt 
at wisa / huru thet ena är kommit af thet andra [...]. [— ] At thet är intet 
mindre dårskap säja / det andra Språk hwilka the hålla för Grund 
språk / hafwa alsingen gemenskap med Ebræiskan / eller ådt ther af 
något at inblanda i sit; än som thet är / at wilia leda alla ord genom 
margehanda Wändning och förändring utur Ebræiska språkets 
grund. Men dårachtigast synes then inbilning wara / at bewisa thet 
Ebræiska Språket är kommet af it eller annat Tungomål / som ännu är 
brukeligit och man likwäl wil hålla för thet alra äldsta. (GSG, Företaal 
[s. 6f.])

Spegel intar sålunda en skeptisk hållning i frågan om urspråkets 
relevans. De senaste forskningsrönen inom språkvetenskapen 
diskuteras vidare med hänvisningar till en rad avhandlingar och 
ordböcker på alla möjliga språk, på ett sätt som vittnar om 
författarens häpnadsväckande beläsenhet på området. Tvivelsutan är 
Atterboms bedömning riktig när han beskriver Spegel som den som 
efter Stiernhielm var ”den bland tidehvarfvets vittre grundlärdaste” 
(Atterbom 1862:145).

I inledningen gör sig Spegel också till talesman för dåtidens 
purism, som huvudsakligen — då lika väl som nu — vände sig mot 
de främmande orden i svenskan. Biskop som han är tar han natur
ligen Bibeln som utgångspunkt när han påpekar hur viktigt det är

At man så fulkomligen kan thet språket / hwilket man dageligen 
bruka måste / at man icke behöfwer inblanda några ord / som man af 
andra språk länt hafwe. Ty the som thet giöra / äre intet klokare / än 
the som lappa ihoop en klädning utaf allehanda klutar / ther the 
kunde hafwa en mycket bättre utaf et stycke / eller enahanda tyg. 
(GSG, Företaal [s. 9])

1 För ytterligare presentation och diskussion av 1600- och 1700-talets språk
forskning allmänt och även i denna enskilda fråga se Agrell (1955).
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I epilogen, ”Slutelig Ursäkt”, understryker författaren ytterligare 
vikten av att behärska och vårda sitt språk, och han angriper i 
skarpa ordalag (delvis på latin) särskilt prästernas skick att blanda 
in främmande ord i svenskan:

Men alraskadeligst och odrägeligst är thet / när Prester wilja pryda 
sina prädikningar (hwilka bör för Lärde och Olärde wara tydeliga) 
med mänga Ord / som äre fremmande och obekante / säijandes heller 
passage än gång / heller discours än taal &c. Och hwad behöfwas 
taga til låns utaf Tyskan sådana sälsamma Ord / som e.g. ergätzlighet / 
erkläckeligt / förklening / angenähm / bemantla / nachleßig / för- 
dächtig [...] när man hafwer äfwen så fagra och tydeliga Ord uti 
Swenskan. (GSG, Slutelig Ursäkt s. 580f.)

Som flera av 1500- och 1600-talets språkmän vänder sig således 
Spegel uttryckligen emot bruket att blanda in främmande ord i 
svenskan. Vad som däremot är originellt för honom är att han inte 
bara angriper det franska och latinska språkgodset utan även det 
tyska. Det var ovanligt för den tiden, då det var normalt att man såg 
tyskan och svenskan som ”twå fullbördige systrar” (Stiernhielm) 
eller ”Systrar huars Faar ok Moor äre längst döde”, såsom Colum
bus preciserar (efter Danielson 1976:23; se äv. Edlund & Hene 
1992:126ff. och där citerad litteratur).

Spegel var, liksom tidigare Stiernhielm, Columbus och Skogekär 
Bergbo, upptagen av frågan om det egna språkets duglighet i jäm
förelse med de klassiska språken, en fråga som, mutatis mutandis, 
under 1600-talet diskuterades flitigt i Europa.1 Diskussionen gällde 
bl.a. hur dessa språk skulle förnyas och kompletteras för att kunna 
användas i alla sammanhang — också till den förnämligaste av 
vittra språkliga genrer: den högstämda lyriken efter klassiskt 
mönster. I detta sammanhang hade man tre vägar att gå: att berika 
språket med egna arkaismer, uppta dialektala ord i allmänspråket/ 
diktningen och att efter klassiska förebilder genom sammansättning 
skapa nya, inhemska ord (Olsson 1963:290ff.). Om de arkaiska 
orden säger Spegel i inledningen:

1 För svenskans emancipation under 1600-talet se t.çx. Hansson 1984 passim.
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Men jag hafwer befunnit the flestes mening wara / at man heller skal 
nyttia sit eget / fast thet är gammalt och hafwer länge legat i förwar / 
ja warit lika som bortglömt / än läna och borga utaf andra / ändoch 
thet kan synas både nyare och behageligare: [...] men ellies är wist 
nog / at the gamla ord / hwilka höra til it språk / hafwa icke allenast 
en så merckelig betydning / utan och en så stor prydning / at the ofta 
synas så Täckeliga / som the woro Nya [...]. (GSG, Företaal [s. 29])

Att språket behövde förnyas var tydligen införstått, och det är som 
bidrag till denna process som de ålderdomliga och till och med 
bortglömda ord, de dialektala och de ”götiska” (vanligen isländska) 
ord som förtecknas i ordboken skall uppfattas.

5.3. GSG — makrostruktur

Själva ordboksdelen innehåller alfabetiskt ordnade artiklar som 
inleds med ett ord eller en annan typ av lexikalisk enhet som funge
rar som stickord.1 Artiklarna är uppställda i två spalter per sida (bild 
2). De olika bokstäverna bildar självständiga ”kapitel” som inleds 
med en rubrik, ”A.”, ”B.”, ”D.” etc. (för ”C”, se nedan). Spalterna 
har också en eller flera ledbokstäver.

5.3.1. Den alfabetiska ordningen

Grafemen <å> och <ä> behandlas i princip som varianter av <a>, 
men just i ordbokens inledande avsnitt är inte denna princip 
genomförd. Efter några ord inledningsvis, för vilka Spegel markerar 
långt vökalljud med dubbelteckning (aag, aal, aan och aas), följer 
ord inledda av ä, och dessa följs sedan direkt av ord inledda av å. 
På det sista av dessa ord, åtte, följer sedan resten av orden på a

1 Ibland har den strikta alfabetiska ordningen i Glossarium rubbats. I de fall där 
de här återgivna artiklarna inte står i den självklara ordningen ges i det följande 
sidhänvisningar.
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HJ X
Un.

mauvais, raffige, ruftique. 
mv Pan. firnil. Germ, fcilfct). 

Lut. caftus, pudicus. Gall, 
_ chafte. chaft, continent, 
undefiled, . cleane- Belg- 
kuyfich.
j?t)tîf)Ct/ caftitas, pudicitia. 
Belg, kuysheyt. Angl. chafie- 
ty, purery.

/ Sliernb. Gloff. p. 103. a. 
Vlpbd. Luc. 7. 'A 45. Kukjan. 
D/t». Angl. to Kiffe. Grxc. 
Kuircti. Lat. ofculari, baliare. 
Gall, bailer. Belg. Kuffen.
jU)ß. D4B.fiin.Gtr»). fuff L4<.
ofculum, bafium. lfland. foß. 
Angl, a Kiffe, a bufs. Belg. een 
ku (Tinge.

^Ofa ocß biffa 0: fiiôra la'bant 
biffe/ at nian genom lift (Ta
bac ctt annan. Angl- to chat, 
or cheat 0: dolofe alicui im- 
ponere. a cheater 0: impo- 
ffor. Etffa/ jafnftffa y. 
par pari referre, præfertim 
difteriis.

T. s. tranqvillus, mode-
dûs.
ffpcfifft a: tranqvillitas ; hinc 
Rex Norveg-LMagnw Kytre, 
otplacidust nonKyrre, ut re- 
centiores tradunt. 
üytto: tranqvillum.

° X
fa.
G <■«* ♦

S(î 0: f)aaf. H. S. lfland. (à o: un- 
da iluens. G. Mir. l)lâetlUli)> 
at Poêt o: undu; maris- qv,
bafmctd tôrtrar-
fabt Gothland. 0; tVärtibCll/
ta ftôn bltfroer cccn.

£aaf/ antre |lija logg / lanu
go herbarum.

£aaf. Dan. lat. hat. piger, fe- 
gnis, defies, fiocors, ignavus, 
iners, defidiofius, torpidus. 
Gall, oifieux 0: otiofius; oifif, 
idem. Aleman. laz 0: tardus. 
Germ, laß inerten o: laffdri, ut 
Luc. 18,1. Ulphtl. latgan 0: tar- 
dare. Luib,[a§t fglntc- Job.4.
v-4
fuatlfft/ liittta/ pigritia, fio- 
cordia, ignavia, torpor, de- 
fidia &c,

2atfl f)tnac met man fôtftglac
bref, cera gummata. 
facEao:fôr|tgla metlacf ob-
fignare.

oc§ liffeo.-allaljanbafmii- 
lecfi

£ûCfar/ tbet lacfaro: tlfftfat*
taé/ deficit vel deed ab æ- 

I qvo valore, veljuftamen-

BILD 2. Början på bokstaven L i Spegels Glossarium - Sveo- 
Gothicum (1712).
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(,abbor-axel) i alfabetisk ordning. I ord där <å> och <ä> före
kommer på annan plats än initiait placeras dessa bokstäver mellan 
<a> och <b> i den alfabetiska ordningen och <ä> konsekvent före 
<å>. Så följs daska av däggia, dänska av dålig och dåre av deeg. 
Medan <å> och <ä> verkar ha en något oklar alfabetisk status, 
räknas <ö> som en självständig bokstav, som tilldelas ett egét 
kapitel i ordboken, i den alfabetiska ordningen direkt efter <o>. Det 
sista ordet på <o>, oxel-trä, följs på så vis av en rubrik ”0”, som i 
sin tur följs av uppslagsordet ö.

Ingen skillnad kan upptäckas i den alfabetiska ordningen mellan 
<i> och <j>; i makrostrukturen används endast <I> initiait. Annars 
finns det en tendens till att <i> används för vokalljudet och <j> för 
det halvvokaliska ljudet, även om bruket är långt ifrån konsekvent. 
När det gäller <u> och <w> hålls dessa alfabetiskt åtskilda, så att 
ord som inleds med <u> föregår ord på <w>. Istället för sekvensen 
<kv> initiait används <qw>. Grafemet <v> förekommer inte i den 
gotiska stil som används. Ord som inleds av ett <d> som motsvarar 
ett äldre frikativt uttal inleds med <th> och återfinns därmed under 
”T”. Grafemet <c> inleder endast ord av främmande ursprung. 
Istället för ett kapitel ”C” ges därför en hänvisning: ”The orden 
som begynnas på C finnas i then följande Indice” (s. 74). Inte heller 
<z> förekommer som initiait grafem. Spegels alfabetiska ordning 
avslutas med <y>.

Artiklarna inleds av uppslagsord som (för det mesta) är satta med 
större stil än resten av artikeln, och de är utdragna i marginalen. 
Förutom det primära uppslagsordet kan en artikel även innehålla en 
rad sekundära uppslagsord i nischer eller i nästen. I nischartikeln 
Wjn behandlas således sammansättningarna wjn-anden, wjnbär, 
wjnbergning, wjnblad, wjndrägg, wjndrufwa, wjndrufwe-klase, 
wjnfaat, wjngård, wjngårds man, wjnranka eller qwist, wjnstock, 
wjntappare och frasen wildt wjnträ med sin drufwa. Artikeln Wjn 
följs sedan av artikeln Wind. Avledningar och sammansättningar 
ges i de flesta fall som sekundära stickord, men de förekommer 
även som primära uppslagsord.
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I många fall fungerar stickordet som inledning till en nästartikel, 
där hela betydelsefält behandlas. Härigenom redovisas ofta — för
utom sammansättningar och avledningar — verb, substantiv och 
adjektiv bildade till samma stam i en och samma artikel, som i Bad 
(ex. 1).

(1) ©ab / Angl. a bath. Gall. bain. Lat. balneum. Ital. bagno. Hispan.
banno.
ililnrmtmi) / thermae.
©alm / Angl. bathe. Gall, baigner. Lat. balneo lavari.
©abare. Angl. a bather. Gall, baigneur. Genn. ein babe t. Lat. 
balneator.
©abstugu / balneum. Germ, babëtube. Island, babêtofa.

Nästena kan också innehålla ord som är historiskt besläktade med 
det primära uppslagsordet men inte längre på något uppenbart sätt 
förknippas med ordet i fråga. I artikeln Nord uppförs exempelvis 
förutom sammansättningen nord-west också Norige samt norsk och 
norbagge.

Också homografer och ortografiskt snarlika men obesläktade ord 
kan påträffas under ett ord som det inte har något gemensamt med 
innehållsmässigt. Så behandlas i artikeln Rädas (ex. 2) även det 
transitiva verbet rädda i betydelsen ’frälsa, befria, hielpa utur faran’, 
där det kontrasteras med rädda i betydelsen ’skrämma’.

(2) 9töba§ o: fmcljta. Dan. rœbiô. A.S. ondrædian. Lat. timere, metuere, 
formidare. Angl. dread o: timor. Ebr. raad o: trepidavit.
SRöbb. Angl. afraid. Lat. pavidus, timidus.
Cväbb o: tljen Sont tutet fruct)tnr. A.G. andredandi. Lat. interritus.
©inbi / antiq. o: audacia. H.S.
Sînfe-fjoga. Dan. riebSel. Lat. timor, metus, terror, trepidatio, 
pavor.
tMribbn / Neh. 6, 9. o: skrämma / giöra frucfjtacf)ttg oelf räbb. Luth. 
furchtsam machen. Lat. terrefacere.
@tlteb bett)bcr täbba at friitsa / befria / ()ic(ba utur faran. îijer af 
Säger utan: ïl)et Sr ingen räbbning at inänta; nulla elabendi spes 
est.

Artiklarna Bad (ex. 1) och Rädas (ex. 2) återges här i sin helhet. 
Förutom de båda primära uppslagsorden bad och rädas behandlas i
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de två artiklarna ytterligare nio ord på samma sätt som de artikel- 
inledande, d.v.s. orden warmbad, bada, badare, badstugu, rädd, 
orädd, arädi, rädhoga och rädda. Någon principiell skillnad görs 
inte på den information som lämnas om primära respektive sekun
dära uppslagsord.

Genomgående i ordboken använder sig Spegel av tre varianter av 
alfabetet. För det svenska, annat nordiskt och det tyska språkmate
rialet utnyttjas generellt gotisk fraktur, det grekiska alfabetet för 
grekiska ord samt romersk antikva för allt annat språkmaterial. För 
språkangivelser används vanligen kursiv antikva. I de artiklar och 
citat som återges i det följande illustreras — som redan framgått — 
denna grafiska skillnad genom att den gotiska frakturstilen återges 
med en moderniserad frnhturätif.

5.3.2. Varianter och hänvisningar

Vid tiden för tillkomsten av GSG var den svenska språkplanerings
processen ännu i sin linda. Sålunda var ortografin ännu inte särskilt 
reglerad. Stavningsdebatten var visserligen i full gång, men i sin 
ordbok tycks Spegel inte ta någon hänsyn till den. Den ortografi 
han tillämpar är långt ifrån konsekvent, och den tycks ibland inne
hålla ett för stort mått av godtycke för att den skulle kunna vara ett 
resultat av ett medvetet ställningstagande. Jag har dock inte under
sökt hans ortografi närmare, endast hur hans stavning påverkar ord
bokens makrostruktur, d.v.s. det ordförråd han behandlar och i 
vilken inbördes ordning de enskilda enheterna tecknas.

De uppslagsord som uppvisar sådana variantformer som också 
redovisas i ordboken behandlas för det mesta bara på ett ställe, och 
varianterna följer direkt efter den form som utgör själva uppslags
ordet. I de flesta fall finns ingen hänvisning på den plats där variant
formen skulle stått till det redovisade uppslagsordet. Således finner 
vi verbet benda (nu bända) under formen benna: ”SBemta vel licnön 
o: tiöjo”, formerna bek och peck under bick: ”©ich / tick / pecft” och
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trull under troll: ”£roll vel teuU”. För det mesta behandlas inte de 
alternativa formerna alls. Det tycks huvudsakligen vara regionala 
uttalsvariationer som speglas i de alternativa formerna, men även 
synonyma ord, som trots att de uppvisar en viss ljudlikhet inte är 
bildade på samma sätt, behandlas i klump. Ett sådant exempel är 
”fthmö vel lilösu”. Det är inte så mycket att säga om detta tillväga
gångssätt hos Spegel — de variantformer som ges under ett upp
slagsord kan snarare anses utgöra kompletterande information till 
detta än ett eget ord värt separat behandling. På ett belysande sätt 
kompletteras uppslagsordet laaf genom att artikeln inleds ”8<taf / 
nttörc Sttjo logg”.

I dagens ordböcker eftersträvas en variantredovisning som inne
bär att variantformen står på sin alfabetiska plats som uppslagsord 
med en hänvisning till den form det behandlas under. Detta för
faringssätt tillämpar Spegel också ibland, dock utan någon uppen
bar systematik. Sålunda hänvisas läsaren från näf till näbb: ”'Jtnf o: 
rostrum avis. vid. sup. näbb”, och där återkommer näf: ”9léibb / al. 
näf”; däremot från nychter till nöchter, ”nt)d)tcr; vid. nöcfjtcr”, där 
variantformen nychter sedan inte nämns under nöchter. Vidare 
hänvisas från sönnan till sunnan, ”0ömiait. 0j 0unttan”, men där 
anges under sunnan bara att hos ”Esa. 21, I. êrôr ©imitent in Bibi. 
vema”. Det händer också att det ord man hänvisas till inte återfinns 
i ordboken: så uppmanas läsaren för närmare information om 
kippas att se kappas, som dock saknas.

Ibland behandlas emellertid de alternativa formerna relativt in
gående i separata artiklar, såsom framgår av artiklarna Rottna (ex. 
3) och Rutna (ex. 4).

(3) SRottna. Dan. »aatme. Germ, tierroteeit. Lat. putrescere. SRuteen.
Dan. raabcit. Lat. tabidus, putridius.

(4) Slutna / vel rotitn. Dan. ronönc. Germ, toertottcn. Belg, rot werden.
Angl, to rot, waxe rotten. Lat. putrescere.
9tuttenl)et i tea / caries, 

i blöte / putredo.
t Mr; sanies, tabes, purulentia, marcor. [...]
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Här bildar de olika stamformerna två — inte i alla avseenden helt 
lyckade — separata artiklar. Istället för en enkel hänvisning från det 
ena uppslagsordet till det andra upprepas en del av informationen, 
nämligen de danska, tyska och latinska ekvivalenterna. Spegel 
tycks inte ha utarbetat något mönster för hur han skulle behandla 
alternativa former utan snarare agerat mer eller mindre godtyckligt 
från det ena fallet till det andra. Särskilt vanligt är detta för ord som 
kan stavas med o eller å respektive e eller ä. Generellt kan det sägas 
om ordboken, att det sätt som alternativa former av uppslagsorden 
redovisas på inte alltid lyckas klargöra relationen mellan de olika 
formerna. Vissa former som skulle förtjänat en egen plats som 
primära uppslagsord försvinner i makrostrukturen bakom den 
variant som utgör uppslagsformen, medan andra redovisas två 
gånger i helt eller delvis överlappande artiklar, ibland på ett sätt som 
ställer den inte helt stringenta strukturen i informationsurvalet på sin 
spets. Att förutsätta att Spegel själv eftersträvat för oss självklar 
precision i betydelsebeskrivningen vore emellertid anakronistiskt.

5.3.3. Ordbokens ordförråd

Det ordförråd som presenteras i GSG tycks vid en första anblick 
vara en godtycklig blandning av fornsvenska och isländska ord 
samt för Spegels samtid på annat sätt ålderdomliga eller dialektala 
ord tillsammans med högst ordinära vardagsord. Som verkets latin
ska titel Glossarium - Sveo-Gothicum anger, är ordboken dock inte 
avsedd att omfatta enbart det (samtida) ”svenska” språket utan även 
det ”götiska”.

Det svenska ordförråd som redovisas i Spegels ordbok är inte 
särskilt stort. Av de totalt ca 5 000 behandlade orden kan, grovt 
uppskattat, ca 4 000 betraktas som svenska ord som kan antas ha 
varit välbekanta för den tidens svenskar. Även för en tidig 1700- 
talsordbok var detta ett litet ordförråd. I Lars Holms undersökning 
av delar av ordförrådet i de tidiga ordböckerna har Helsingius
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Synonymorvm libellvs (1587) det lägsta antalet ord, eller 135 ord, 
och Spegels ordbok det tredje lägsta antalet, 277 ord av de totalt 
1 000 möjliga (se avsnitt 2.2). Detta skall jämföras med det nästan 
samtida manuskriptet till Jesper Swedbergs opublicerade ordbok 
(1720-talet), som har det största antalet ord, eller 594, och Schen- 
bergs Lexicon latino-svecanum (1739), som har det näst största an
talet: 540 ord (Holm: 1986:111:92). Trots den begränsade ordmäng
den kan Spegels ordbok ändå sägas representera ett mycket moder
nare skede i den svenska lexikografins utveckling än Helsingius 
Synonymorvm libellvs.

De flesta orden och enheterna är hämtade ur den med Spegel 
samtida svenskan, men också en del fornsvenska ord från land
skapslagarna förekommer, liksom också isländska ord. Ofta anges 
med förkortningar varifrån ordet är taget. Förutom Bibeln är det 
bl.a. landskapslagarna, Olof Verelius då nyutgivna översättningar 
och utgåvor av isländska fornaldarsagor, Peringskiölds översättning 
av Heimskringla och Stiernhielms utgåva av Ulfila som har lämnat 
material till ordboken (Ståhle 1975:356f., där även Spegels be
roende av Stiernhielm generellt diskuteras). För ord som hämtats ur 
Bibeln hänvisas noggrant till ett eller flera bestämda bibelställen (se 
ex. 8).

Ordbokens självständighet gentemot sina föregångare framgår 
klart av det ordförråd som presenteras. Uppslagsord i form av fraser 
som egentligen har sitt ursprung i lexikografisk behandling av lati
net varvid svenskan utgjort målspråk, snarare än i primära förteck
ningar över svenska, förekommer ganska sparsamt. Artiklar som 
Lincopensens ”Book ther vthi allahanda ord förklaras / Dictiona- 
rium” och ”Gammal qwinna / Vetula” är visserligen inte helt borta; 
som sekundära uppslagsord under rutna (ex. 2) finner vi ”sRuttcnfyct 
i trä / caries, t Uiött / putredo. t éär; sanies [...]”. Sådana enheter är 
dock långtifrån lika frekventa i GSG som i Lincopensen och dess 
efterföljare under hela 1600-talet.

Förteckningen över franska ord innehåller drygt 100 enheter, de 
flesta av romanskt ursprung men förvisso av många olika slag.
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Sålunda finns här ord som armée, som enligt SAOB lånades in 
under 1600-talets början (s.v. armé). Spegel förordar i stället de 
svenska alternativen ”ItvigStyär / fjäréfttmi”. Också det för kristen
domen centrala closter finns med i förteckningen, trots att det varit i 
bruk sedan medeltiden och det inte fanns något inhemskt svenskt 
ord som användes parallellt. Båda dessa ord var vid den här tiden 
etablerade i svenskan och borde ha varit välkända av Spegels sam
tida. Annorlunda förhåller det sig med ord som caprice i betydelsen 
’dårachtig inbilning’ och esclave, som Spegel förser med såväl en 
svensk ekvivalent som en försvenskad variant: ”trat / vulgo 
Dessa ord har rimligen inte varit lika ofta förekommande och väl
bekanta som armée och closter. Som framgår av exempel (7)—(9) 
nedan behandlas en del av de franska — eller snarare romanska — 
orden utförligt. Liksom datum (ex. 5) förklaras en del på svenska, 
medan andra utreds på latin, såsom majestet (ex. 6). Ytterligare 
andra förses med en rad ekvivalenter, ibland också en svensk, som 
bagage (ex. 7).

(5) Datum, 2 Maccab. II, 21. o: gifluit elle* utfnrbnt / nnmtig bref citer
fiåbub &c. $Jjet orb bruhas efter ^JåioeSha Cancelliets styl, 
Ipuorcst fulmncljts bref oclj mtbrit förocbntngoc §ög§ tonrbn gtfnc / 
äuboel) tlje stuubom btjrt nog bctnlns moste : îljer of är oclj tljet 
snlsnmmn orbet / daterat, hornmet i brnh / Iptrnr mc b bctchnoS 
tiben oclj orten / nör oclj fjtonrcst något är obreftoet. SSår Bibels 
version Ijofloer efterfölgt tljen ît)èlia / oom oclj finftner orbet 
datum.
ïljet hon oel) Ijeitbo / ot DJinnhnr (;oflno toetot toto efter tljet Ebr. 
orbet / dat, o: log / fiöbub / ttj tljer meb l)oftno Israel i U öho honungar 
forbom olutit sinn bref oclj btobgor.

(6) Majestet. Lat. majestas. Gall, majesté. Ant. Goth, megin craft.
Angl. Saxon mægen dhrimness o: magnus ornatus vel ornatissi- 
mum fundamentum. getrimman enim est ornare & stabilire.
Grcec. geyakoxyuvri [sic; eg. geyakcoauvri] Ebr. 1, 3. & alibi in S.
S:ra sed in scriptorib. profanis peyaketorriç o: decus, magnitudo, 
dignitas, præstantia, excellentia, sive Imperatoris & Principis, sive 
senatus aut populi: Nam majestas est egregia aliqua auctoritas, 
potentia & amplitudo, vel (uno verbo) Jus summi Principis. vid. 
Lexica, & Grotii, Berneggeri, Bœcleri, Salmasii, Conringii,
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Brunnemanni, speidelii, Besoldi, Limnœi, Spiegeln &c. expli- 
cationes.
Quod Majestas sit Honoris & Reverentiæ filia facetissimis verbis 
expressit Ovid. libr. 5 fastorum.

(7) Bagage, vulgo pagase. Lat. vasa, sarcinæ, in primis militum. Le 
bagage des gens de guerre. Lat. impedimenta. Svet. trofj.

Trots att Spegel i epilogen uttryckligen vänder sig emot bruket av 
såväl tyska som franska lånord finns det gott om tyska ord i själva 
ordboken. De romanska orden lyser däremot så gott som helt med 
sin frånvaro. Några enstaka tas med och förklaras, exempelvis abri- 
cos, men i de flesta fall ges en hänvisning till den separata förteck
ningen: ’Spro^tjetertt; vid. Ind. seq.” och ”dtuittcra / CUoitto-brej / 
vid. ind. seq.” Trots Spegels angrepp på prästernas omotiverade 
bruk av lånord behandlar han dock de få ”franska” lånord som 
förklaras i själva ordboken på samma sätt som de andra orden, utan 
att på något sätt markera deras främlingsskap i det svenska språket.

5.4. GSG — mikrostruktur 

5.4.1. Uppslagsform

I de flesta fall redovisas uppslagsorden i sin grundform. Det finns 
dock ett antal exempel på att även andra former än grundformen får 
representera ett lemma, liksom att större enheter än ordet fungerar 
som uppslagsenhet. Ofta är det ord hämtade ur Bibeln som i sin 
funktion som stickord behåller den form det förekommer i på det 
aktuella bibelstället. Sålunda hittar vi substantiv i pluralis i stick
orden resenärar, med hänvisningen ”1 Chron. 19, 4. 2 Macc. 5, 2.”, 
stråtene ”Macc. 5, 4” samt roffare (ex. 8). Det sistnämnda kan ju 
lika väl vara singularis som pluralis, men det är tydligen pluralis i 
det aktuella sammanhanget, och den parafras som fungerar som 
betydelseangivelse står i pluralis.
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(8) SMoffnrc / 2 Reg. 23, 7.1 Reg. 14, 24. o: Sttjggciiga fjotftorinr. [...]

Också för verbens del förekommer det att böjda former ges som 
uppslagsform. Det vanligaste är då att det är presensformen som 
redovisas, som i enheterna jag får (ex. 9) och jag kan, inordnade på 
får respektive kan i den alfabetiska ordningen. Även andra 
oregelbundna böjningsformer kan fungera som stickord. Som fram
går av exemplet åtte (10) uppges ibland vilken form det är frågan 
om; i exempel (9) kan vi också se att hänvisningar till grundformen 
kan förekomma.

(9) ^$«*9 / verb. Dan. font* Germ, ici) fnljc / cmpfnlje al. ftricgc. Lat.
accipio, recipio, adipiscor, indipiscor, nanciskor, potior. Angl. I 
receive, vid. gåå.

(10) 3ltte Job. I. v. 3. (imperf: a verb: äga) o: possidebat.

För det mesta är det emellertid grundformen — nominativ singula- 
ris för nomina och infinitivfom för verben som används som upp
slagsform. Vad gäller adjektiven så är det i de allra flesta fall den — 
med dagens terminologi — starka böjningens grundform i utrum 
som används som uppslagsform. I några fall återges dock den 
gamla maskulina nominativformen: pigger, ramer, stadder, liksom 
någon enstaka komparerad form, som mera och mest. Även 
neutrumformen förekommer, som i artikeln Fornt (ex. 11), där 
också pluralformen tas upp speciellt, medan grundformen endast 
framgår av den isländska sammansättningen.

(11) f^otitt o: gammatt. Lat. antiqvum, vetustum, priscum.
tiorna o: garnia.
g-orn-minur o: gammal män. [...]
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5.4.2-3. Uttals- och ordklassuppgifter

I Spegels Glossarium lämnas ingen information om uttal. Vokal
längd markeras emellertid i vissa ord genom att vokalen dubbel- 
tecknas.

På grund av den begränsade informationen om uppslagsordens 
formella egenskaper är det inte aktuellt att tala om en formell del av 
artiklarna (se avsn. 4.2.2 ovan). Uppgifter om ordens ordklasstill
hörighet ges mycket sporadiskt. Syftet är i de flesta fall att skilja 
olika lemman åt, vare sig de behandlas som olika uppslagsord eller 
under ett och samma stickord: ”fÇà / (nomen.)”, ”?Çàà / (verbum.)”; 
”gttdr / (nomen)”, ”$ag gfår / verb.”; ”8eei» (nomen substant.)”, 
”SccÎJ (nomen adj.)”, ”8ee& / imperf., af Itf>a”. Däremot behandlas 
verbet hyra och substantivet hyra i samma artikel: ”£>t)rn «t [...] 
^tyra ! subst.” Ibland anges ordklass endast vid det ena lemmat: 
”2ïrm / brachium”; ”2lnn adject: o: fattig / u§äl.”

Endast undantagsvis förekommer ordklassuppgifter med annan 
funktion än att separera olika lemman. Särskilt tycks det vara 
adverb som förses med en ordklassmarkering: ”^ort / adverb o: 
tjaStigt”, ”WaitsUa / adverb.”. Ordklassbeteckningarna preposition, 
konjunktion och interjektion förekommer aldrig i GSG, inte heller 
kategorierna partikel och particip. Uppgifter om ekvivalenternas 
ordklasstillhörighet saknas helt.

5.4.4. Morfologiska uppgifter

Morfologiska uppgifter om uppslagsordet förekommer men utan 
någon uppenbar systematik: åtte ”imperf: a verb: äga” (ex. 10) jag 
får ”verb” (ex. 9). Dessa uppgifter syftar alltid till att sammanföra 
den aktuella enskilda ordformen med en grundform och inte till att 
inordna uppslagsordet i en underkategori inom ordklassen. Para- 
digmhänvisningar förekommer sålunda inte.
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Substantivens genustillhörighet anges aldrig och endast sällan 
lämnas det några uppgifter om oregelbunden pluralbildning: ”Sio 
[...] In plur. köor”, ”Kittel / Mtel vel kettel. plur. ftetélar”. Beträffande 
verben lämnas det ibland uppgift om tempusformen när annan form 
än infinitiv används som uppslagsform (se ex. 10). På samma sätt 
kan böjd form av adjektivet redovisas: ”SHeöt / superlat.”. Vissa 
pronomen subkategoriseras deras typ: ”£>îtiab. pronom, interrog.”, 
för den del andra, såsom annor (ex. 12), anges deras oregelbundna 
böjning:

(12) itnnof / nominat. cas, mc« annan / accus.

Även adverben kan i enstaka fall indirekt preciseras med avseende 
på klass, som ”.£>&»?” (genom frågetecknet).

Över huvud taget är emellertid en mera detaljerad grammatisk 
information mycket sällsynt. Uppgifter om ekvivalenternas morfo
logiska egenskaper förekommer inte.

5.4.5. Syntaktiska uppgifter

Explicita uppgifter av syntaktisk natur är sällsynta i GSG. Det före
kommer någon gång att uppgifter om reflexivitet och transitivitet 
framgår av valet av uppslagsenhet: ”23ctemnta 3ig”, ”dträtnn 3ig o: 
3örja”, ”33cfrijnba ett f)u3tru”. På samma sätt kan även annan in
formation om verbets närsyntax, d.v.s. det enskilda verbets valens, 
selektionsrestriktioner eller dess benägenhet att uppträda i fasta 
förbindelser, utläsas ur artiklarna: ”9Jtig ”Kela [...] Kela meb
battten”. Någon gång kan den grammatiska informationen dock 
lämnas explicit, såsom i artikeln Begifwa sig (ex. 13), där förutom 
den faktiskt förekommande preteritumformen även verbets egen
skap att kunna uppträda i opersonliga konstruktioner påpekas.
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(13) ©egifttia ëig fm vcêait. ©egaaf big på Hingen Latin, iter ingressus 
est.
Alias: {(an begaaf big d: Ijnn tät falla Sin Saaft; Lat. causam de- 
posuit, deseruit.
©Jen ©egaaf Sig äe od) impersonale, Såsom / tfjct begaaf Sig.
Luc.2. it. 17. & sæpius o: contigit, accidit.

Som framgått av några av de citerade artiklarna förekommer en del 
språkprov. Somliga formuleras på svenska. Ibland står dessa okom
menterade, andra gånger parafraseras deras betydelse på svenska, 
och ibland översätts de till latin. Språkproven kan också vara åter
givna bara på latin. Exakt vilken funktion de har, förutom att rent 
allmänt exemplifiera ordets användning, är det inte lätt att avgöra.

5.4.6. Betydelsebeskrivningen

Betydelsebeskrivningen i GSG avviker i flera avseenden från be
skrivningen i de följande tvåspråkiga verken (se kap. 6-8 nedan). I 
detta avsnitt beskrivs Glossarium som tvåspråkig, eller snarare fler
språkig, ordbok. De främmande ekvivalenternas förekomst och 
karaktär diskuteras. Särskild uppmärksamhet riktas mot det danska 
materialet i verket, då Spegel inledningsvis redovisar sina ambitio
ner att förklara svenskan för de tidigare danskarna.

De drag av enspråkig ordbok som Glossarium uppvisar diskute
ras separat i avsnitt 5.5 nedan.

5.4.6.I. Ekvivalenterna

I inledningen till sin ordbok påstår Spegel att han tänker jämföra de 
svenska orden med de besläktade tyska, danska, engelska och 
holländska ord som de sammanställs med, utan att närmare förklara 
våd denna jämförelse skall gälla och i vilket syfte. En undersökning 
av ekvivalenternas förekomst i ordboken avslöjar emellertid en viss 
systematik i det urval som presenteras. Det framstår tämligen klart
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att Spegel intresserar sig mer för ordens uttryckssida än deras 
semantiska egenskaper och att deras betydelse egentligen spelar en 
underordnad roll. Det viktiga är således inte att återge ordets bety
delse på ”tyska, danska, engelska och holländska” utan att räkna 
upp etymologiska — eller snarare morfologiska — släktingar i 
dessa språk och vidare att ge deras betydelse på svenska eller latin. 
I inledningen skiljer Spegel mellan dessa fyra språk å ena sidan och 
”Latin och ther af flytande Fransöska / Italianska / Spanska &c.” å 
den andra (Företaal [s. 24]), då de svenska orden skall förklaras 
med hjälp av de sistnämnda språken. Det enda språk som man kan 
säga att de svenska orden förklaras på — förutom svenska — är i 
själva verket latin, medan de andra här nämnda språken liksom en 
mängd andra bidrar med morfologiska släktingar.

I artikeln Rädas (ex. 2) illustreras Spegels princip för urvalet av 
ekvivalenter ganska väl. Det engelska dread och hebreiska raad 
uppvisar en viss formlikhet med rädas. Några tyska och franska 
ekvivalenter anförs inte. I Linds något senare svensk-tyska ordbok 
(1749) uppges däremot till rädas ekvivalenten sich fürchten, och i 
Westes svensk-franska (1807) craindre; inget av dessa ord företer 
någon morfologisk likhet med det svenska ordet. Observera att 
Spegel inkluderar den tyska ekvivalenten i artikeln Fruchta (ex. 14) 
och under fruchtan också engelskans fright, och franskan får bidra 
med dels ekvivalenten frayeur, dels dess närsynonymer peur och 
crainte.

(14) $ruct)to. Dan. frtjctc. Germ, forcijteu / fiirclpcii. Ulphil. faurthan 
[sic]. Lat. formidare, timere, pavere.
Gudafauhrts [sic], Luc. 2, 25. Deum timens, gu&fcucljtig. Germ. 
(Botteê jiircl|fig.
îyructjtnn Dan. îrljct. Germ. furcJjt. Angl. fright. Lat. metus, timor, 
pavor, formido. Gall, peur, frayeur, crainte. [—]

Det är emellertid snarast förbryllande vilken roll de valda ekvivalen- 
terna kan spela. I den för övrigt helt svenska artikeln Klicka (ex. 15) 
introduceras det engelska verbet to click jämte en svensk parafras 
av dess betydelse enligt följande:
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(15) ÜUicho sags en bpga / nöt fängeftrutet fattar ingen eJÎ» / eilet tänber
ingen elb på tpet aitbra brutet / oom ät i pipan. Angl, to click, tl)ct 
ät ftneppa / Sont ti)ct gibt i it utlnätcft.

Huruvida det engelska to click är ekvivalent till det svenska upp
slagsordets betydelse och dessutom betyder ’knäppa som en 
klocka’, eller om det enbart är en morfologisk motsvarighet till det 
svenska ordet, nämns inte explicit i artikeln. Det faktiska engelska 
uttrycket för betydelsen ’klicka’ är emellertid enligt Serenius 
svensk-engelska ordbok ”to miss fire, to fail” (Serenius 1741). Då 
detta uttryck inte uppvisar någon morfologisk överensstämmelse 
med det svenska uttrycket tar Spegel inte med det. Här illustreras 
sålunda hur Spegels syfte med de — förutom latinet — talrika 
främmande språk som representeras i ordboken främst tycks vara att 
påvisa morfologiska släktingar till de svenska orden och inte att ge 
de svenska ordens betydelsemässiga motsvarighet på andra språk 
än latin. Ofta sammanfaller naturligtvis morfologisk släktskap med 
någon form av semantisk likhet.

Spegel hämtar ekvivalenterna till de svenska orden ur samman
lagt ett tjugotal språk. Förutom de redan nämnda — danska, engel
ska, franska (”galliska”), grekiska, hebreiska, holländska, isländska, 
italienska, spanska och tyska — kan man också finna ekvivalenter 
ur eller hänvisningar till arabiska, ”belgiska” (som uppenbarligen 
avser någon form av nederländska; även ”holländska” åberopas 
stundom), finska, fornsvenska (Svet.), gotiska, ”longobardiska”, 
norska, polska, ”pommerska”, saxiska, ”syriska” och ungerska. 
Karakteristiskt för många artiklar är ett slags ekvivalentkedjor. Till 
uppslagsordet babbe (ex. 16) presenteras förutom en engelsk också 
franska, tyska och italienska ekvivalenter:

(16) Söabbe / Smoland. & Bleking. liten pilt / barn / gäfjc. Angl. a babe.
Gall, poupart, poupon o: petit enfant, mais en burlesque. Germ.
bnb / bube / betpber pd oumtigc orter en liten gage / på nitbrn en 
êftaUt eller boof. Ital. bambino, bambolo, bambolino: 3Men Babbo 
är êd mpclict dont ißappa.
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De ekvivalenter som anförs har en snarlik morfologisk form: engel
skans babe och franskans poupart, poupon. Då de franska ekviva- 
lenterna inte är allmänspråkets normaluttryck för ’barn’ ges även 
den franska approximationen ”petit enfant” med bruksmarkören 
”mais en burlesque”. Även i tyskan finns en snarlik form med en 
betydelse liknande det svenska uppslagsordets; att denna betydelse 
endast är regionalt förekommande redovisas, liksom den alternativa 
betydelsen ”éfwlft etter boof”. Därnäst går Spegel till italienskan där 
de med babbe snarlika bambino etc. fungerar som direkta ekviva
lenter. Dessutom finns i italienskan formen babbo, som påminner 
om babbe men har en annan betydelse: ’pappa’.

De främmande ekvivalenterna eller uppslagsordets morfologiska 
släktingar kan sålunda i sin tur förses med svenska parafraser eller 
ekvivalenter. I artikeln Wrafla förklaras det engelska brabbler med 
en svensk definition: ”a brabbler vel brawler o: ett orbgiutare / ett 
Sont tatet* illa / act) talat* «tan beSftcb”, och i artikeln Wräka behand
las det likaledes engelska wretch på ett liknande sätt: ”Angl. wretch 
d: en uéäl / obugelig / obtjgbig menniöhia”. Att det inte bara är engel
ska ord som på detta sätt förses med en svensk parafras, framgår av 
artikeln Datum (ex. 5), där det hebreiska ordet dat uppges vara det
samma som ”tag / pdbub”, och av artikeln Gerd (ex. 19 nedan), där 
de italienska orden guiderdone och guiderdonar förses med den 
svenska motsvarigheten ”betala iotb”.

5.4.6.2. Danskan i GSG

Som framgår ovan poängterar författaren i företalet att han inte avser 
att lära dem svenska som är födda i Sverige, mer än att han för 
”enfaldige svenskar” vill förklara ålderdomliga ord som före
kommer i Bibeln. För övrigt har ordboken som syfte att ”underrätta 
them / som i Skåne / Halland / Blekind / Båhuslän och Gotland &c. 
födas”, d.v.s. de som är födda i de tidigare danska landskapen (se 
5.2.2 ovan). Man kan fråga sig hur stor nytta de genom fredssluten
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nyblivna svenskarna och deras ättlingar verkligen har kunnat ha av 
ordboken. För en stor del av uppslagsorden gäller att de principiellt 
är desamma i danskan som i svenskan och därför inte är motiverade 
i en ordbok med det redovisade syftet. För en del av dessa ord mar
keras likheten med ”simil” e.dyl., för andra ord förbigås danskan 
med tystnad.

Många ord förses ändå med en dansk ekvivalent, men urvalet 
förefaller vara ganska godtyckligt. Sålunda är det sällan som det är 
ord som skiljer sig åt i danskan och svenskan som förses med en 
dansk ekvivalent eller förklaring. Långt vanligare är det att det i 
första hand är den snarlika danska formen till det svenska ordet som 
presenteras, d.v.s. att Spegel även här tillämpar principen att återge 
uppslagsordets morfologiska motsvarigheter. På så sätt kan banala 
relationer mellan den svenska och den danska formen av ordet, som 
huvudsakligen beror på olika ljudutveckling och grafiska eller orto
grafiska konventioner, beredas plats, t.ex. ”Jynd. Dan. fnlb”, ”5«9- 
Dan. jcjj”, ”Sfiöru. Dan. ftbre”, ”©aoft. Dan. êog”, / «$>$>«. Dan. 
poa”. Det är snarast i undantagsfall som den danska ekvivalenten 
verkar motiverad, t.ex. ”^eitêter. Dan. binJme.”, Sîorf / farcimen. 
Dan. p0l3e”, ”9tikMa [...] Dan. grîjnte” och ”SRäÖ-tjoga. Dan. 
rœbàd” (ex. 2). För det mesta tycks danskarna trots allt vara hän
visade till de svenska parafraserna som förvisso ibland tar hänsyn 
till danskan. Exempelvis förefaller (vid en hastig blick) en dansk så 
småningom kunna få klarhet i vad pojke heter på danska (ex. 17). 
Ordboken upplyser:

(17) Spoiftc êügê Jtmra it ^iitölit orö: ti) Finn. poiiut o: §on. 9Wen tijet ar 
intet oiiht tljet ©ngeléita orBct / boy a: goftc / puer, boyish o: 
intraëlig. S mol. pnft. Dan. pang o: (Jilt.

Vid närmare eftertanke kan man ändå undra om det inte snarare 
förhåller sig så, att det är svensken som får reda på vad det danska 
ordet paag betyder. Hur som helst så är det inte lätt att utläsa ur 
artikeln i vilket semantiskt förhållande det danska paag och det
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svenska po ike står till varandra. På likartat sätt är det i artikeln 
Famla (ex. 18):

(18) ffamla / Job. 5, 14. Esa. 59, 10. o: ftriitito för éig mci> fjönbcrnn / al.
trcftun. Lat. palpare. Luth, tofifjcn. Angl. fumble o: Stumma. Gall. 
begayer. Angl. etiam to fumble est Gall, tâtonner, chifonner, 
froisser. Dan. formule.

Relationerna mellan form och betydelse hos svenskans famla, 
engelskans fumble och danskans kramle är minst sagt invecklade.

Någon gång förekommer det trots allt att ett danskt ord förklaras 
ordentligt. Antingen förses det då med en svensk parafras, som i 
artikeln Gerd (ex. 19), eller med latinska närsynonymer, som för Fä 
(ex. 20):

(19) @crb o: almogcnS snmöhot tit foonungenö etter forigöfolfoetS
unbcrfyåtb. ant. Goth. lama.
Gallica vox guerdon ist)nes hxirit ttjet 2tuciiûho orbet tijti. Angl. 
guerdon, recompense, meed, reward. Gall, guerdonnè. Anglic. 
rewarded.
Ital. guiderdone, & guiderdonar o: lietnln Solb / qv. iuicbcrtljun.
Dan. gier vel gierb o: ttjen utgift Sunt lumbcu gior til (anböenö 
föröiuor / net) Itrigsfolhctö unbert)ått. Glossar. Weilii.

(20) [—] Dan. tiggenbe fœ o: opes pretiosæ, thesaurus.

För en stor del av det anförda svenska ordförrådet tas emellertid 
föga, om ens någon, hänsyn till de nyblivna svenskarna. För att för
stå flertalet av de svenska orden tycks de dansktalande vara hän
visade till sina förutsatta kunskaper i de klassiska språken, eftersom 
betydelseangivelserna är utformade på dessa språk, samt — para
doxalt nog — till sina kunskaper i svenska.

5.4.7. Bruklighetsuppgifter

Bruklighetsuppgifter av olika slag förekommer flitigt i GSG. Då 
Spegel har hämtat uppslagsorden ur Bibeln, dialekterna eller ut-
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gåvor av den isländska litteraturen eller direkt ur fornsvenska origi
naltexter, anger han källan. I vissa fall markeras att ordet är föråldrat 
(”antiq.”) eller att det tillhör det vardagliga eller familjära språket 
(”vulgo”). Vidare kan ekvivalenterna förses med bruklighetsupp- 
gifter, antingen på svenska eller på samma språk som ekvivalenten 
(t. ex. franskans poupart, poupon i ex. 16).

Trots att Spegel i förordet och epilogen redovisar en restriktiv 
inställning till främmande språkgods, märks i själva ordboken 
förvånansvärt litet av en uttalad puristisk eller ens normativ strävan. 
Visserligen kompletteras ibland uppslagsformen med en folklig 
variant, som i ”SfameUrtoma / vulgo humiltilomötcr” och ”fcad-^aclta / 
vulgo ftafjicfca”, men detta kan lika väl anses vara en upphöjning av 
den folkliga varianten som en nedvärdering av den. I enstaka fall 
anges en riktigare form: ”6ansa. [—] .£>a»Säll kalla* nu tf)cn förste 
penning Som tljc få ont tiogen / Iptiilhc något sälja; men otjnes rätteligen 
kallaS 0an§egiält>”. Någon gång lyser emellertid Spegels värde
ringar om företeelsen bakom ordet igenom; sålunda ”^lifja o: lee 
ol)iiflign / Som otucljtigt folclt plägar giöra”.

5.4.8. Etymologisk information

Ordboken innehåller en hel del etymologisk information. Somliga 
artiklar ger snarast mer etymologisk information än uppgifter om 
ordets samtida betydelse och bruk. I en del av dessa artiklar negli
geras stickordets ekvivalenter på andra språk. Istället behandlas 
ordets ursprung, d.v.s. vi får en etymologisk kommentar. Främst 
gäller detta lånord. Möjligen har Spegel ansett det vara mindre 
angeläget att utreda lånordens härkomst, då han ju vill belysa sven
skan. Ett exempel på en sådan artikel är Angenehm (ex. 21):

(21) 'llngciicljm är ttjsfit orb: bcttjbcr trtcft, bcl)ngclig. SWcnRom. 15. v.
16. étår anammelij). vid. superius.
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I några fall förlorar sig Spegel i etymologiernas virrvarr, och ibland 
drar han slutsatser som med utgångspunkt i dagens kunskapsläge 
förefaller lite tvivelaktiga och som det inte är helt lätt att ta ställning 
till. I artikeln Fansun (ex. 22) utreder han förutom detta ords bety
delse och härledning även ordet ofantelig och dess ursprung.

(22) ^oniun / Ezech. 43, II. ftallaé nu façon o: ntönéte* / förrnnt / 
sliafotab uti ljuset. Luth, bic tociSe unît muStcr bcë IjauscS. Angl. 
the form of the house and the fashion thereof. Ebr. zurath 
habbajith o: figura seu dispositio domus. Ital. la forma di casa, la 
figura, dispositione. Belg. fatsoen. gantSun ttjcftcS luiw|m ]n of it 
gammalt orb g-ottS cllcr gant o: sUtcIi / cit tittgS fwfunb / slicfjcloe: 
tljcr af ofantelig o: tljcit Som ingen proportion tjaftoer / Job. 40, 10. 
in glossa vernacula.

Vilka slutsatser man kan dra av Spegels notation är naturligtvis 
svårt att avgöra, och det är inte uppenbart i vilken relation han anser 
att formerna fansun och fantsun står till varandra. Om den grafiska 
notationen kan tas på allvar pekar dock frakturstilen mot tolkningen 
att det gamla ”Fans eller Fant” skulle vara ett svenskt, tyskt eller 
götiskt ord, som i varje fall fantsun skulle vara avlett av. Spegels 
betydligt senare kollega Elof Hellquist redovisar i Svensk etymo- 
logisk ordbok inget samband mellan ett äldre germanskt ord fant 
och fason. Han förbigår däremot inte Spegel helt:

fason, 1540-t., L. = ty. fasson, av fra. façon, av lat faetio (gen. 
-iönis), handlande, handlingssätt, till facere, göra (se f a c i t ). Jfr 
fashionabel. — Etymologiskt = ä. nsv. fansun (fantzun osv.) 
1544-1631 = ä. da., från mlty. Jfr Spegel Gl. 1712: 'fansun kallas nu 
façon’. Inskottet av n har försiggått i lty. o. är av samma slag som i 
ranson (lat. ratio). (Hellquist 1948)

Det Hellquist tar fasta på i artikeln i GSG är sålunda vittnesmålet 
om uttalsutvecklingen fansun > façon-, Spegels etymologiska för
klaringar lämnas däremot okommenterade.

Den explicita etymologiska informationen i Spegels Glossarium 
är genomgående av relativt ytlig och konkret karaktär, och för det 
mesta utgör den endast en liten del av den information som ges om



159

ordet. Att den ibland är diskutabel visar artikeln Fansun (22), och 
att Spegel i sin analys inte alltid kommer fram till samma resultat 
som senare etymologer framgår ytterligare av artikeln Klenät (ex. 
23), där ordet uppges vara av engelskt ursprung och inte tyskt som i 
Svensk etymologisk ordbok. I vissa fall återger Spegel Stiernhielms 
etymologiska analys av ett ord. Ett sådant exempel finns i artikeln 
Stamma (ex. 24).'

(23) Stciutt / in Gloss, vernac. ad I. Cor. 10, 17. äv et (SngclSW orb /
cleanet o: omå fiafutr utaf fint miöt / såsom gaufre är granéöäho 
o: bohelée / eller tunna ttafair / crustulum [...].

(24) Stamina / vel stn&nn a: Stå stilla [...] Stienih. menar or&ct rätteligen
Ijeta Stagna / oct) tljcrof ftomma tljct latinölia stagnare, ocf) stag- 
num. (s. 480).

Trots allt spelar den traditionella etymologin en förvånansvärt obe
tydlig roll i ordboken med tanke på att frågan om språkens släkt
skap och urspråket under en längre tid hade varit och fortfarande 
var en av de hetaste frågorna inom språkvetenskapen.

5.4.9. Encyklopedisk information

Encyklopedisk information förekommer frikostigt i GSG, och vissa 
artiklar innehåller egentligen enbart sådan information. Detta gäller 
bl.a. artiklar som behandlar ord för särsvenska eller särnordiska 
fenomen. Ett illustrativt exempel utgör artikeln Odin (ex. 25).

(25) ©bin o: Apollo seu Sol, qvi a Poëtis ethnicis dicitur Jovis oculus.
Idem qvi Ægyptiorum Osiris, de qvo Diod. Siculus L. I. c. 2. D. 
Huetuis in Demonstr. Evang. Gvichard. p. 95. Is ipse etiam 
Thuscorum Æsar, vel As, sive Phrygum Atys. vid. Lund. Xamol- 
sen. Arenkil de idololatr. Cimbr. Verel. Loccen. Schefferum in 
Upsal. ant. Samesii Angl. illustratam.

1 Artikeln avser egentligen ordet stanna, ett olyckligt tryckfel har smugit sig in 
i själva uppslagsordet.
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Odin sive Attin o: Sol vel Apollo hyperboreus, dictus postea As 
alfader o: pater omnium Deorum, ut habet Edda: Est igitur Odi- 
nus Scandianus & Appollo hyperboreus unus idemqve. Vid. 
Diodor & Hecatæus.
Angli dicunt Wodan, qvo etiam Mars indigitatur. Wednesday, 
nobis ©itinsîmg.
Odin Syriace dicitur Udino. Ehr. Adonai. Syri & Chaldæi Deum 
vocant Abuda. Arabes Abdi. Nabathæi Oboda.
Odini prosapiam vide in prolegomenis Resenii ad Eddam, p. I. 2.
& seq. in primis de ©attiamalä auctore.
Osiris videtur idem esse, qvi a Greeds vocabatur Sirius, de qvo 
vide Animadversa Hadriani Junii ex Svida, Archilocho, Lyco- 
phrone, qvod non tantum stellam, verum etiam Solem ipsum 
signif.
De Odino vide etiam Tormudum Torfceum, historiograph. Dan. 
item Eddam in Havamalum, sive Odini moralia.
Dicitur habitasse in Sigtuna & fuisse Asgards Jofur, & Wallhailar 
Wisir, h.e. Asgardi Rex & inferni Princeps, vel manium Dux & 
Dominus. Vossius autem dicit Odinum significare furiosum, 
insanum, pravum. 111. Ben. Sch. putabat Odinum rectissime deri- 
vari a Græca voce ôôôç [sic; eg. ôôôç] o: limen inferius.
Hinc ôôaloç Kpovtôriç [sic; eg. ôôaloç Kpovlôrjç] o: Pluto sub- 
terraneus, sicut Odinus voluit inferorum Dominus vocari.
Ebr. vox Adon videtur qvodammodo respondere vocabulo 
Grœco ôôôç [sic; eg. ôôôç], nam Adan, Schindlern teste, inter alia 
significat basin, imo limen, ut Exod. 26, 21. Adanim o: bases, 
limina. Hæc B. S. qvi hue trahi posse putabat, atri janua ditis, 
imo porta Ottomannica, qva denotatur non modo aula, sed & 
imperium Turcicum.

Som i exempel (25) kan företeelserna utredas på latin, ibland i 
långa artiklar med talrika referenser till andra författare runt om i 
världen och genom tiderna. Att den encyklopediska informationen 
kan vara av ett mera jordnära slag och formulerad på svenska fram
går bl.a. av exemplen (50)—(52) nedan.

5.5. Svensk betydelsebeskrivning i GSG

Enligt en grov uppskattning förses drygt 40% av uppslagsorden i 
GSG med något slags information på svenska. Ofta redovisas deras 
betydelse i form av en svensk närsynonym, parafras eller definition.
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I vissa fall förekommer regelrätta utredningar av ordens betydelse, 
där semantiskt närbesläktade ords semantiska relationer utreds. För 
polysema uppslagsord redovisas de olika betydelserna, ibland med 
viss omständlighet (ex. 45 krafs under krafsa), andra gånger mera 
strikt, t.o.m. i form av numrerade betydelser, som i råd (ex. 46) och 
achta (ex. 47). Den svenska informationens förekomst och form 
diskuteras i det följande.

5.5.1. Betydelsebeskrivningens förekomst

I förordet till Glossarium anger Spegel vilken typ av ord som skall 
förklaras i ordboken. I princip är det ord som finns i Bibeln i en 
annan betydelse än den för Spegels samtid vanliga samt gamla 
götiska ord som skall belyses (se 5.2.2 ovan). En granskning av de 
artiklar som i ordboken förses med en innehållsdel på svenska ger 
snabbt vid handen att denna princip inte följs. I de flesta fall är det 
ganska så vanliga ord ur allmänspråket som förses med närsyno
nymer eller en parafras av betydelsen, ofta i kombination med ekvi
valenter på andra språk och/eller utläggningar på latin. Det är också 
långt ifrån alltid som det hänvisas till Bibeln eller någon annan 
källa. Vissa ord som förklaras på svenska är av sådant slag att det 
förefaller osannolikt att de har tagits med i ordboken för att de på 
något sätt skulle vara föråldrade eller till betydelsen förändrade och 
av de skälen skulle behöva parafraseras. Sådana ord är exempelvis 
bannas ”o: étoärja ocf) låta itla", fladdra ”o: åmäftoa Jjijt ocf) bijt / 
Sont fiäöcr / paper eller aitbra lätta ting / »är tlje Itomtna up i luften” 
och sqwalpa ”o: Ijäftua it Itärillc så / at man spiller på pmëa brcööar”. 
För andra vardagliga ord ges däremot en bibelreferens, som för 
hicka ”Syrac. 31, 22”, och luden ”Gen. 25, 25”. Trots det angivna 
trefaldiga syftet med ordboken kan nog den flitiga förekomsten av 
dessa och liknande vardagliga ord — med eller utan bibelreferens 
— antas bero på att Spegel gripits av ett slags entusiasm inför



162

arbetet med det svenska materialet snarare än att de undergått en 
betydelseutveckling som gjorde en förklaring nödvändig.

5.5.I.I. Bibliska ord

I många fall upptas ord som verkligen förekommer i Bibeln i en 
annan betydelse än den allmänspråkliga, såsom Spegel själv anger. 
Vissa av dessa ord underkastas en noggrann semantisk analys där 
just den bibliska betydelsen kontrasteras gentemot ordets allmän
språkliga användning. I artikeln Alwar (ex. 26) får vi en noggrann 
semantisk utredning av alwarlighet relaterat till alfwarhet och 
alwarsamhet. I artikeln Lättferdig (ex. 27) kontrasteras det allmän
na bruket av ordet mot den mera specifika betydelse det har på det 
aktuella bibelstället.

(26) ‘iltnmr / Dan. aluorc.
'ilipuarljct / I. Maccab. 8. v. II. Luth, entât; Som bcttjöcr tljcf 
str«ngl)ct /nlluarsamt ««ang.
9tUioro / Island, est séria animi intentio. 2llöartegar o: serius.
'Jlluiniligl)ct / Act. 4. v. 13. October i tljct rummet icke ttjet 
sam[m]n Sont nitunrsaml)ct / utan frimo»igl|ct / fritaligijet / oför- 
slirncltt Stnnbacijtigfjct. [—] äJicningcn / Som 2tucuöftc uttolkaren 
fjaftoer meint mc» tfjctta bemalte or» gifma / är tljcuua / at 
•JlVostlnran me» or» ocij åt»äftoor »aftoa toisât / tljet tljc me» 
Ijicrtanô attuar tnlabc [...]

(27) Sättferbig sago gementiga uti en on» nicning / ocl) bctl)»cr o(tt)Sii /
otnel|tig / skamlös. Germ. lcici)tfcrtig. Dan. IretfcrSig. Lat. impu- 
dens, impudicus, lascivus.
Süctt ffittfcrbig Syrac. 19 v. 4. bettjber oforôicl)tig / lättsinnig / Sont 
intet eftertänker ijioab (foitom bör giöra.

Vidare kan olika bibelställen och utläggningarna av dem få illus
trera de olika betydelser ett uppslagsord kan ha. Ett exempel på 
detta ger artikeln Lida (ex. 28), där de olika betydelserna ’utstå 
plågor’, ’nalkas’ och ’gå’, som finns såväl i allmänspråket som i 
bibelspråket, förses med bibelcitat. I andra fall utelämnas den all-



163

mänspråkliga varianten helt, och det är endast ordets användning på 
det aktuella bibelstället som behandlas. Ett sådant exempel är arti
keln Bort-tagen (ex. 29).

(28) Siftn. Dan. lihc. Germ. Icljften. Ebr. 12. & passim bctgftcr utstå
plågor: sic Luc. 24. v. 26. Lat. pati, perpeti, tolerare, perferre.
Gall, souffrir. Angl, suffer. Holl. lijftcn.
Wien lifta Luc. 24. 28. & Act. 10. 9. bettyfter nudtaS / ëftt)nîin. tljct 
lifter åt aftonen o: aftonen titbtunftar. tljet bcgtyntc lifta til Stoften.
[...] Sagen förlccft fast: Jerem. 49. v. 30. låter lifta efter taftan o: 
iiaStcr tljcr ifro. Sifta af o: ftô. .©ait leeft af / Gen. 49. v. 33. o: Ijaii 
ftôftftc. [...]

(29) iöort-tagcn / Matth. 9, 2. Dan. iucrcftbruftcn. Germ, gicljt-brucljig.
[...] Ost.-Goth. nuntnten. Angl. sick of palsie, al. benummed. $ijen 
Sont f)ofmcr fått Slag / Så at alla lemmar öro ItraftlöSa / ocl) all 
bänSla är bort-tagen.

5.5.I.2. Götiska ord

En annan kategori av ord som enligt förordet har tagits med i ord
boken för att förklaras är ”the gamla Göthiska orden / som finnas i 
Sagurna eller Sweriges åtskillige Lagböcker”. Det är emellertid 
långt ifrån alla ”götiska” ord i ordboken som får en svensk för
klaring. Sådana uppslagsord kan antingen behandlas i självständiga 
artiklar eller beredas plats inuti en artikel som inleds av ett mera 
vardagligt svenskt primärt uppslagsord. Dessa ord förklaras an
tingen på svenska eller översätts till latin. Ett exempel på hur 
metoden tillämpas utgör artikeln Adel (ex. 30), där svenska allmän
språkliga ord trängs med föråldrade svenska och diverse isländska 
ord, ibland med en svensk förklaring och ibland med en latinsk 
ekvivalent (s.v. adel, s. 10):

(30) Slftcl / Lat. nobilis. vett. aftnl / aftljal / oftljal / oftol / oftcl / oftnl / oftl ; 
bctt)bcr fri. [—]
•liftad. Island, o: nobilis prosapia. Gudm. Andr. Lex:
•llftadtga o: fudbamtiga / fjcrltga.
•llftctbman. vett: Cftalb-maftur / o: fundi aviti possessor.
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(f&nlma&ur o: nobilis, generosus.
'îibclstccii / Germ, ebclêtciii. Lat. gemma, lapis pretiosus. [...]
Cbttl o: faêt arf act) egcitbom / Som någon friijct rncîi Sig fjaftoev. 
Cbnl-buriu o: tljcn sont nr burin oci) föbb tit Sinn fffäberS faSta 
arf. [...]

Det tycks ändå inte ha varit något övergripande mål att förklara de 
gamla götiska orden för svenskarna, och i vissa artiklar saknas 
svenskan helt eller så gott som helt. Utan latinet torde de dessutom 
ha varit tämligen obegripliga även för dem bland samtidens sven
skar som kunde latin. En sådan artikel är t.ex. Akafi (ex. 31):

(31) Slftafi o: impetus.
3 abafn o: cum impetu.
'Jllinfnstm- o: impetuosissimus. 
iHbafantnbur o: violentus vir, impetuosus.
'JllinfucS / Scanice o: ofömtobetiga / tjnötigt / att för mt)nbigt.
Stafme / W.Goth. tfjcn Som tinftucr nmlbc 
mafliga o: vehementer.

5.5.I.3. Andra ord

Förutom allmänspråkliga och bibliska ord kan man urskilja ytter
ligare några ordkategorier som får en betydelsebeskrivning på sven
ska. En sådan kategori utgörs av ord som uppges vara dialektala. 
Dessa är huvudsakligen hämtade ur de sydsvenska (då tills nyligen 
danska) dialekterna, men även ord ur andra dialekter (såsom norr
ländska och västgötska) förekommer (ex. 32). Till och med norskan 
bidrar: ”Cuucitn hnllnö uti SWorge en stor flunörn”. Även ord för före
teelser som kanske inte var så vanliga i de tidigare danska land
skapen bereds plats i ordboken, som exempelvis ordet skid (ex. 33). 
Ibland får dialektuttrycket en något speciell status, som i artikeln 
Bort-tagen (ex. 29 ovan). Där öppnar östgötskans nummen för den 
engelska ekvivalenten sick ofpalsie, med den med nummen morfo
logiska motsvarigheten benummed. Då betydelsen av nummen 
kanske inte var allom bekant, upptas uttrycket också som eget
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stickord (ex. 34). Även i andra fall kan allmänspråkliga ord förses 
med en dialektal — vanligen gotländsk — synonym, såsom ”Wåfjc 
[...] Gothl. Sorcft”, ”(Beet [...] (Bcctitbock. Gothland, geitetiucft.”

(32) ipiunba / StB. Wotl). o: toto antingen meB mnnncn / eller på något dpcel
/ når man toil tpdta Barnen.

(33) Sltib o: ligna fissa. 8ånga ocf) tunna trå / på pMitlha man dbiuter sig
fram på isen / eller öftoer Berg oclj marft / Som är mcB sttio 6c- 
täcbt. SåBane SliiBor (soleis ligneis) Bruka iRtjssar / finnar / 
gappar &c. til at fara långa toägar uppå om tuinteren. [...]

(34) SRumnteu / Ostro-Goth. Ballad tf)en Som paftoer fåöt Slag / tå någon
Beel af broppen SågS toara Borttagen / tljet är rörB af apoplexia.
Angl. benummed. Gall, engourdi, assoupi.

Det är dock långt ifrån alla av de ord som uppges vara dialektala 
som förses med en svensk parafras. För att förstå vad exempelvis 
småländskans och blekingskans fnaddas betyder måste man vara 
bevandrad såväl i latin som i grekiska.

En annan kategori av ord som rätt ofta får en svensk betydelse
beskrivning avser företeelser som inte kunde förutsättas vara allmänt 
bekanta, t. ex. prim-klocka (ex. 35). Även utvecklingen av ett ords 
betydelse kan utredas på svenska, som i fallet lura (ex. 36):

(35) iprint-BlocBa Ballad af tlje ‘fJåftocdhc tljcn lilla BlocBan / dom ringed /
tå folcBet är ingånget i Btjrhan / ocf| dången dBal Begpnnad: [...].

(36) Sura BetpBBe foriiom nädtan tfjct damma dom locBa. [...]
aWen lura BetpBer nu ((cmligcn at ioacpta på något. [...]
Surant ballad tljen i Äprbcor&n. p. 40. dom dtår på Inur ocl) porer 
efter pioab dom pemliga talad. Holl. lurendreger.

I Spegels ordbok är det särskilt en kategori av ord som mycket 
sällan behandlas på svenska i betydelsebeskrivningen, nämligen de 
grundläggande, frekventa orden. Dessa förses med ekvivalenter på 
latin, ofta på danska och för det mesta på diverse andra språk, men 
svenskan lyser i dessa artiklar med sin frånvaro. Detta gäller exem
pelvis ord som man, qwinna, barn; blifwa, finna, gå', färgbeteck-
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ningarna och formorden. Man kan således säga, att så länge det 
finns allmänspråkliga, frekventa svenska ord som kan användas som 
förklaringar så fungerar de svenska betydelseangivelserna. På 
samma sätt kan effektiva svenska definitioner och parafraser formu
leras så länge det finns svenska hyperonymer och närsynonymer att 
utgå ifrån. Men när uppslagsorden ligger så högt på abstraktions- 
skalan att de överordnade begreppen blir av typen ’varelse’, ’före
mål’ eller ’handling’, tar Spegel sin tillflykt till ekvivalenter på 
andra språk.

5.5.2. Betydelsebeskrivningens form 

5.5.2.I. Förklaringar

Vad som kännetecknar de svenska betydelsebeskrivningarna i 
Glossarium är att de är formulerade på ett i allra högsta grad spon
tant språk. Senare tiders strävan efter konsekvens, beskrivnings- 
ekonomi och formalism kan man givetvis inte hitta någon mot
svarighet till i detta pionjärarbete. Vissa tendenser till likartad, 
systematisk behandling av ord av samma typ kan dock urskiljas. 
Någon helt genomförd modell är det emellertid inte frågan om — 
och det kan det knappast bli, då representationen av språk i artik
larna är så varierande. Ett karaktäristiskt drag i hela ordboken är 
den fokusering av ordets uttryckssida som tidigare har nämnts 
(avsnitt 5.4.6.1). Detta påverkar också hur den svenska informatio
nen om ordet presenteras. En mängd artiklar eller betydelsemoment 
inleds med ”är it ord”, ”kallas” eller ”sägs om”, vilket klart indi- 
kerar att det är ordet som sätts i centrum och inte dess betydelse. 
Detta bidrar i hög grad till det intryck artiklarna ger av spontant 
språk i ordförklaringarna. I många fall, t.ex. i artikeln Balk (ex. 37), 
tillämpar Spegel den teknik som inom den senaste tidens lexiko- 
grafi förknippas med COBUILD-kretsen och deras brolexikon (se 
Hanks 1987 och Gellerstam 1995:160ff.).
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(37) ©alh / interdum signif. idem qvod biclhc ; interdum qvoqve parie-
tem: ®tcn balke Angl. is a ridge between two furrowes [...] a:
tl)Cit £$orf)S-rt)gg Som ät emedan iiucuitc form- Seillure edcr sillage 
hollas ocl) siclfltm forctt.

Den så gott som totala avsaknaden av en formell lexikografisk 
apparat bidrar också till det talspråkliga intrycket. Egentligen 
inskränker den sig till det enda tecknet ”0:”: (antecima eller ’id 
est’), som förekommer i vissa artiklar och står för just ’är det 
samma som’, ’kallas’, ’betyder’ el.dyl. Användningen av tecknet 
”o:” förefaller vara godtycklig, och det går inte att urskilja något 
mönster för när det används, när ”kallas” el.dyl. sätts ut, och när 
dessa markörer utelämnas helt, vilket framgår av följande artiklar 
där de olika teknikerna används (ex. 38-43):

(38) ©öda 0: rota Som Slujn.

(39) ©öla / Smol. rofm 80m en tinr. [...]

(40) idålin hallas ocl) tljet / Som bseS på tunna dier Shäpfm-måt / at tl)et
Stiger l)ögt öfmer lirebSnma [...]

(41) ëalla / êà'gê tlje små barnen / när tfjc begtjuna tala. [...]

(42) Suntja / sägs om tioeba oelj lata gioinfotb / Som ttiatSa fram oefj
Ipftöo ingen l)og. [...]

(43) 'Sältgia [...] Siagbcnga; är it Smäbc-orb / Som bruhaS om tlje gtoitt-
fotft / fpoilha äre lata / ocl) måste met) Ijugg eder trug brifioaS til 
arbete.

Däremot tycks Spegel huvudsakligen reservera användningen av ett 
uttryck ”betyder”, ”är detsamma som” eller liknande till polysema 
ord som echta, (ex. 44) eller till ord vars betydelse han utreder sär
skilt, som krafsa (ex. 45). Det finns också undantag från att ”be
tyder” reserveras för artiklar av detta slag. I vissa fall förtydligas 
polysemin ytterligare genom att de olika betydelserna numreras, 
som i artiklarna Råd (ex. 46) och Achta (47).
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(44) @d)ta betijbcr ichc nKennst gift / uton ocfj upricljttg / såsom ecl)ta
gulb / ecfjta ficrlar. [...]

(45) Strafen / Meant (jiitto / ttär tljc Mita hont. [...]
Strafe / ücttjbcr hätte siclftun gentittgen / ttär någott hrnfsar ocf) 
höher; ad) jänttoäl tfjet ham möboMmt Mmmanhhraftah. Stnåt 
hrnfê o: liten egenbont.

(46) 9tåb. [...] 9tåb hetljber (I) speréonerna / hont äro råtigifhiarc. [...] (2)
Siclfitm råhet etter unherrätteléen / o o tit man giftocr anhront. Sic 
gobt råb [...]. (3) IRuntntet / tljer råbélag Ijället ttmrber / e.g. ant- 
htarba eher in fiå sin råb [...].

(47) 'Jlclfta hctt)bcr (I) förittara / götttn / shiöta. [...] (2) f)cbra / l)ögt r-hntta
[...] Slcljta nftftå o: ntårba / anM. [...].

Den information som på svenska ges om uppslagsordet kan vara av 
olika slag och olika omfång. Den kan gälla allt ifrån ganska avance
rade utredningar av ordens betydelse till ”nakna” närsynonymer, 
och den kan även bestå av enbart en uppgift om deras regionala 
förekomst. För vissa ord lämnas ingen information annan än den 
svenska (ex. 38), för andra utgör det svenska inslaget endast en del 
av en artikel som huvudsakligen innehåller information på andra 
språk (ex. 19), och slutligen finns det artiklar där det inte före
kommer någon svenska alls utöver själva uppslagsordet (ex. 1 och 
25 ovan).

5.5.2.2. Definitioner och parafraser

En ganska frekvent typ av betydelsebeskrivning är den aristoteliska 
definitionen. Sålunda ges för många substantiv och verb ett över
ordnat begrepp (genus proximum) samt ett karakteristiskt drag 
(differentia specifica), en definitionstyp som ju fortfarande är den 
vanligaste i enspråkiga ordböcker (se avsnitt 3.6 ovan). För sub
stantiven finner vi sålunda ”Wateimav [...] o: barbare Ijafmot»”, ”@uêt 
o: êtarft blåit”, ”©ubbe o: gamma! man” ”GJumma o: gammal 
gininna” och ”§aga / Ijage o: iitetnugb tomt / omginrönö mareft” etc.
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En annan variant består i att definitionen kompletteras med en rela
tivsats, som i fallen ”[Runtiuf o: fhjcfjtig tiuf Som uttbuttrl) turner" och 
”9tyu o: it tiockt täcke Sont är no^ot”. Att den kompletterande 
karakteristiken utformas som en relativsats och inte som ett sido
ordnat adjektivattribut bidrar klart till det intryck av talspråklighet 
som ordboken ofta ger.

Alla substantivs betydelse låter sig emellertid inte definieras på 
detta sätt, och Spegel har flera olika metoder att beskriva deras 
respektive innehåll. Vissa substantiv förses med en extensionell 
betydelsebeskrivning, som exempelvis diskar (ex. 48}, och maal 
(ex. 49):

(48) ®iékor o: ntlnljanöa Uöltö-fiäril / sasunt foot oel) talrikar &c. som
mon krukor f»å kuröet tuii) måitikcn. [...]

(49) Skaal / små ängrar eller matkar Som äro i ktäker / maatlnarur oelj
annat [...].

Vanligt förekommande är också definitioner som är en kombination 
av angivelse av karaktaristiska semantiska drag och specificerande 
beskrivning av referenten. Sålunda beskrivs ordet häck primärt 
genom definitionen ”nugot runt nteb gftiälur ofbcclt”, men därjämte 
genom en specifikation av vad detta rum kan användas till: ”êuiont 
tljet ntun instänger ljön§ nti / eller giftocr Ijäötur fober uti”.

Det är också vanligt att ett ord explicit beskrivs genom en 
hyperonym modifierad av ett inledande ”ett slags”. De ord i ord
boken som endast förses med en sådan omskrivning är dels ord för 
främmande eller för svensken nya företeelser, såsom ”Slkricoé / it 
ålugg frentntunbe glouton/ men Botanici kullo tljcrn äftlon”, dels ord 
som faller inom områden som lätt låter sig ordnas i taxonomier, 
såsom djur- och växtbenämningar: ”Öuku / it êtogê fiök” respektive 
”2lé}> / it trä”, ett förfarande som fortfarande är mycket vanligt i 
enspråkiga ordböcker (se t.ex. SOB). Dessutom använder Spegel 
denna typ av betydelsebeskrivning också för ord inom speciella 
fackområden, som kanske inte alla kan förväntas vara så väl insatta
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i, såsom (historisk) sjöfart (ex. 50) och kokkonst (ex. 51). Ibland 
utreds uttryckets referent ytterligare genom en noggrann inplace
ring i sin art och, som i artikeln Nors (ex. 52), i sitt kulinariska 
sammanhang.

(50) £>uth / it èlagê fartijg tyo& tljc garnie. [...]

(51) SRå; it ëlagê tunna ha hur vulg. go-rå. Gall. Goffreau.
!)lä jem hallas tljci som tljc liahas «ti.

(52) ÎWorë / it olngs små fiöhar / hallas af några sarda minor : of auöra
halecula ; Sntct oljh tfjcn insgltnöc sm ii ötröm[m]ing / som hallas 
Gall, anchoie, oel) Germ. & Belg, anziowen. 9torê hallas Gall. 
eperlan. Angl, smelt. Ullen eljurutoöl stitn Strömming är (jonom 
intet oljh / Så Ijaftoer t)an Öodj annat namn / näml: arengus, vel 
celerinus minor. Angl. a pilchard. ®å&an St)nc§ oel) Sardeller 
hmra oel) English sprat o: sparling.

Till denna kategori skulle också ordet nitrum kunna räknas, fast i 
och med att det ges under uppslagsordet sall-peter (ex. 53) är det 
snarare detta ord som förklaras med en hyponym:

(53) 2nll-f>etcr. Lat. sal petræ; nitrum är it hcsljitncrligit slags salpeter.
[...].

Ytterligare modeller för verbalsubstantivens betydelsebeskrivning 
består i att man parafraserar betydelsen i form av en temporal bisats, 
antingen enbart, som i slagg (ex. 54), eller med en preciserande 
sammansättning som i sin tur parafraseras, som i glopp (ex. 55).

(54) ^fagg / när regn oel) sniö tilsnmmnn ncöergloftpar. [...]

(55) ©topf) / sntöglofif) / när regn oel) sniö hammer fjopetnlö sammau-
hlanbab. [...]

Beträffande verben är det en mindre andel av dessa än av substanti
ven som får en betydelsebeskrivning på svenska. Betydligt van
ligare är att de endast får en svensk närsynonym och/eller främ
mande ekvivalenter. Många verb får trots allt en betydelsebeskriv-
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ning på svenska. I många fall följs mönstret med genus proximum 
+ differentia specifica, t.ex. ”.£>totna o: låta illa”, ”.£>hnélta o: tala 
öadjta” och ”jammer [...] ^äntra §tg o: låta öntfceltga”. Definitio
nerna kan, liksom för substantiven, kompletteras med en specifice
rande beskrivning, såsom i artiklarna Dängla (ex. 56), och Kuffa 
(ex. 57):

(56) $öngta etter båitgta o: fjängia löst / So at tfjet Stenget ()jt oel) bjt. [...]

(57) Stuffa / är tttcb tfiigg oelj Stag Samt trug Dämpa någon. [...]

För en nutida läsare är det slående hur många karakteriserande och 
specificerande tillägg i definitionerna som hämtas från djurriket. 
Exempelvis kompletteras definitionen av flåsa ”puêta Ijårbt oelj 
ofta” med liknelsen ”Sont ijegitae när tJjc Sprungit Ijafttia”, och till de 
närsynonymer som ges till flämta (ex. 58) fogas en kommentar om 
att verbet används om ”tlje oskäliga bittren”. Många gånger ges på 
svenska inte någon annan beskrivning av uppslagsordets betydelse 
än just en sådan liknelse, som i fallet gnäggia (ex. 59) (vilket kan
ske ligger nära till hands) och krafsa (ex. 45 ovan). I exemplet 
gnäggia är liknelsen nog att betrakta som en del av uppslagsen- 
heten snarare än en specificering av den.

(58) flämta o: staita / pnêta / flåsa. Cctj sågs ont tffe oshaliga »inrett / at
tlje flämta / när tlje b taga efter anban / tå tffe mtfcftct Infot oelj 
Sprungit tfaftua / etter tunga los Dragit. [...]

(59) ©näggia sont tjeötar. Germ. toictfcm. [...]

För verben finns det också en tendens till en genomförd princip i 
betydelsebeskrivningen. Sålunda förklaras ofta ord som har en lik
artad semantisk struktur på ett enhetligt sätt, som i fallen ”©lätta o: 
gtöra ölätt” och ”iHttttba o: göra trin”. I dessa fall undviks en morfo- 
semantisk parafras av typen runda o: göra rund, genom att det inte 
är det definierade ordets morfologiska släkting — glatt respektive 
rund i exemplen — som ingår i parafrasen utan en närsynonym,
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slätt respektive trin. I fallet förringa (ex. 60) används däremot en 
morfosemantisk omskrivning, men den kompletteras då med en när- 
synonym:

(60) förringa o: göra ringare, alias förklena. [...]

För såväl substantiv som verb används ibland närsynonymerna inte 
enbart för att ange stickordets ungefärliga betydelse utan också för 
att åskådliggöra den ofta hårfina betydelseskillnad som råder mellan 
uppslagsordet och andra semantiskt närbesläktade ord. Genom en 
ingående, kontrastiv analys preciseras stickordets betydelse. I arti
keln Stapla (ex. 61) möter en definition med ett karakteriserande 
tillägg, medan betydelsen av ordet slinta (ex. 62) åskådliggörs 
genom en kontrastiv analys gentemot stapla. Ordet snafwa, som 
förekommer i båda betydelseutredningarna, behandlas i sin tur inte 
på svenska utan förses med diverse främmande ekvivalenter (ex. 
63).

(61) @tapfa / Psal. 73, 2. ötnplniiBc / Syr. 28, 30. c. 34, 19. o: Snafftm titeö
foten / at man nästan falle. [...]

(62) Slinta / Jer. 23, 12. etter Stiiiun / Deut. 32, 35 är nästan tljet Samma
Som önaftoa /stapla: men tå Sägö foten Slinta / när man går på 
tljet Som är tjaatt / al. gtifln [...]

(63) Snaftua. Lat. titubare, cespitare. Dan. Snukbte. Angl. to stumble.
Belg, strunckelen, stryckelen. Isl. Snanta o: nutare.

På liknande sätt förhåller det sig med orden loop (ex. 64) och span 
(ex. 65). Den måttenhet som respektive uttryck betecknar definieras 
i jämförelse med andra enheter på samma skala. Inte heller här är 
det fråga om en konsekvent genomförd princip; skäppa behandlas 
sålunda inte på svenska utan förklaras på latin och förses dessutom 
med diverse främmande ekvivalenter (ex. 66). Till uppslagsordet 
tunna (ex. 67) bifogas — förutom främmande ekvivalenter — också 
den östgötska varianten tynna.
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(64) 8oop. Gothland, vox, bctpbcr nngot meet; ön cn cduïppn / oclj nnstnu
öå rnpchct öom cn f)a(fi Cétcc-@ötl. [...]

(65) ®pan bctpbcr M mtjchct sont mon ntcb tum[m]en octj mebetfingret
tton Spänna / ptoilftet rnUnns för it quarter. [...]
Span bctpber oci) it mått / såsom en Ijalf tunnn. [...]

(66) Shäppa / Zach. 5,6. eller öbeppa / Som 2 Reg. 7, 1. Dan. Sbieppe.
Germ. Scpeffel. Lat. modinus, mensura qvædam continens 
quartam tonnæ partem. Angl, skep, a bushell, or a cornemeasure.
Belg, een schepel.

(67) Sunna o: dolium minus. Ost-Goth. tpnna. Dan. tpnbe. Germ, tonne.
Angl, a tunne. Gall, tonneau. [...]

Adjektivens betydelse låter sig inte lika lätt som substantivens och 
verbens beskrivas med genus proximum + differentia specifica, och 
Spegel har också andra modeller för deras betydelsebeskrivning. 
Bland sådana mönster, som kan urskiljas, finner vi ett demonstrativt 
pronomen, den eller det, följt av relativsats. Ordet grimot definieras 
sålunda ”tljen ëottt êeer illa ut” (s.v. 2grima), hugnelig ” tljen éom 
förorsakar gläöje” (s.v. hugna), och huld förses såväl med en 
närsynonym som med en definition: ”trogen / tljen Som &rager 
ominårönaö om någon”. Slutt, säger Spegel, ”hallas tljct Sont lutar ut 
före”. I artikeln Lindra/Lindrigt (ex. 68) införs antonymer i defini
tionen. För liumsker (ex. 69) kompletteras relativsatsen ytterligare:

(68) timbra. [...] Sinörtgt o: tfjct som intet nr Ijårbt oci) skarpt utan milöt
oclj brägeiigt. [...]

(69) SinntShee o: SmåfalSbec / Som öccr intet rått på folb / etter Säger Sin
mening fntt ut. [...]

Det är huvudsakligen dessa tre ordklasser — substantiv, verb och 
adjektiv — som förses med egentliga betydelsebeskrivningar. 
Formordens innehållsdel är som regel mera kortfattad, och artik
larna består i större utsträckning än då det gäller de semantiskt 
tunga ordklasserna enbart av främmande ekvivalenter. För de olika 
ordklasserna kan emellertid vissa tendenser till mönster skönjas.
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För det som idag klassificeras som pronomen och kvantifikatorer 
ger Spegel ibland viss grammatisk information, vilket substantiv och 
adjektiv normalt inte får (ex. 70 och 71):

(70) .Vntu. W. Goth. ()äj)cit. Dat. cas. Ijouom [...]

(71) <®n. Lat. unus. cen fœm. una. et neutr. unum. [...]

För adverben anges ordklasstillhörighet något oftare än för ord från 
de andra ordklasserna, men deras betydelse beskrivs sällan på sven
ska. Bara i undantagsfall förekommer en svensk närsynonym — det 
vanligaste är att endast främmande ekvivalenter fogas till adverben. 
Det sistnämnda gäller i stor utsträckning också prepositioner och 
konjunktioner. Ett undantag är prepositionen för (ex. 72), som 
förses med en kommentar om den betydelse ordet har i sin funktion 
som partikel:

(72) ^ör. Lat. pro.
@llieS Settes ttjet fjoS många orit / ocf) ofta tit at förtoärra tf)craS 
egentliga mening / Som Ijer efter St)naS han: öfioen Som i Jytan- 
SöSha Sfiråhet Sheer / ocf) han SccS of orben forconseiller, forfaict 
&c. [...]

Räkneorden är relativt väl representerade i Glossarium, men Spegel 
ger sig inte in på någon analys av deras betydelse. För interjektio- 
nerna gäller delvis andra förhållanden; de får sällan ekvivalenter på 
andra språk. Däremot bidrar ordboken med tips om i vilka samman
hang interjektionen kan brukas (ex. 73).

(73) är it orb Som hriihaS / nar man toit föSa eller britton ut Stojn.
[...]

Den strävan efter syntaktisk utbytbarhet mellan uppslagsordet och 
definitionen eller parafrasen som brukar stå högt i kurs vid dagens 
ordboksredaktioner kan inte spåras hos Spegel.1 Som framgår av

1 Se t,ex. Loman 1965:46 samt inledningen till SOB, s. XVI.
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exemplen ovan är det ytterst sällan som ett uppslagsord i Spegels 
Glossarium i satssammanhanget är utbytbart mot den svenska 
definition eller parafras som ges. Detta är emellertid ganska natur
ligt. Begreppet ”syntaktisk utbytbarhet” återspeglar ett betydligt 
senare ideal, vars relevans dessutom fortfarande diskuteras bland 
dagens lexikografer.1

5.5.23. Närsynonymer

Som framgått ovan är det relativt vanligt i GSG att stickordets be
tydelse förklaras med hjälp av en närsynonym eller räckor av när
synonymer i stället för — eller jämte — en definition eller parafras. 
Exempel på ord som får enbart en närsynonym är ”StuelSe o: 
ånger”, ”IRunb o: giftnilb”, ”Sftiöftn o: pluniira”, ”Stopa o: iniêta” och 
”Sälta /1 Reg. 8, 5. o: räkna”. Par eller räckor av närsynonymer 
förekommer också ofta, vilket framgår av artiklarna Sköfla (ex. 74) 
och Troll (ex. 75); se även Achta (ex. 47) ovan.

(74) @ftöfla o: (Jliutïuo / borttaga / utbtotta. vid. ®ftiofla. [...]

(75) SroH vel trail o: s$)ölteléc / gastar / elftoar. [...]

De angivna närsynonymerna tillhör alltid samma ordklass som 
stickordet, och de återges för det mesta i samma form som detta. För 
substantiv som har samma form i singularis och pluralis står när
synonymerna ibland i singularis och ibland i pluralis, såsom ”IHnn 
o: tiufnaö” respektive ”3!roll vel trull” (75). Ibland tycks det vara 
den form som det aktuella ordet har i den källa Spegel har hämtat 
det ur som uppträder i ordboken (se 5.4.1 ovan). Andra gånger — 
som i fallet troll — framgår det inte alls varför han för de två sista 
närsynonymema föredrar pluralformen framför singularformen, som 
är den form hans uppslagsord vanligen står i.

1 För diskussion se t.ex. Loman 1986:82 och Svensén 1987:123ff.
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Normalt ligger närsynonymerna (och även de främmande språ
kens ekvivalenter) på en semantisk nivå som är jämförbar med upp
slagsordets. Det förekommer dock, som vi tidigare sett, att Spegel 
ger en hyperonym till stickordet, kompletterad antingen med ett 
särskiljande drag eller med en kommentar ”it slags”. I de flesta fall 
tycks de hyperonymer som förekommer vara adekvata. Sålunda 
anges för kagge att det är ett ’litet Itnttl eller faat” och för muns att 
det är en ”liten rottn”. Med utgångspunkt i ”SHuu3 / liten rottn” 
hade det varit rimligt att förvänta sig även sork / (ett slags) rotta och 
— med tanke på Spegels alternativa term mull-sork — möjligen 
också mullwad / (ett slags) rotta. Dessa förväntningar uppfylls inte. 
För sork behandlas endast den regionala (”Goth. W-goth.”) be
tydelsen ’liten gosse’, och i artikeln Mull finner vi ”SUull-êorti / 
nuilumö” försett med främmande ekvivalenter och hänvisningar till 
Bibeln.

Trots att närsynonymerna tillhör samma ordklass och står i 
samma form som uppslagsordet, finner man lika litet som för defini
tionerna och parafraserna någon uppenbar strävan efter utbytbarhet 
mellan stickordet och närsynonymerna. Detta gäller framför allt 
räckorna av närsynonymer, av vilka det inte framgår om de var för 
sig är närsynonymer till uppslagsordet eller om det är hela räckan 
som tillsammans fångar dess (ungefärliga) betydelse. Inte heller 
denna vaghet är på något sätt exklusiv för den tidiga lexikografin 
utan kan lätt påvisas även i dagens ordböcker (Svensén 1987:112f.).

5.6. Sammanfattning

Spegels ordbok, Glossarium - Sveo-Gothicum anges ofta vara den 
första riktigt svenska ordboken i kontrast mot den tidigare latinska 
traditionen. Om man därmed menar att den i sin behandling av det 
svenska ordförråd som presenteras utgår ifrån det svenska språket 
— på dess egna villkor — och inte från latinet, kan detta i stort sett 
vara riktigt. Där Lincopensen och dess efterföljare återgår på den
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kontinentala, latinska lexikografitraditionen följer Spegel snarare i 
Bureus och Stiernhielms fotspår, genom att hans Glossarium för
utom samtida svenska också innehåller fornsvenska, dialektala och 
isländska ord. Det som alldeles avgjort är speciellt med Spegels 
ordbok är att den på svenska förklarar ett ganska stort antal svenska 
ord som då var vardagliga och allmänna. Trots det ibland märkliga 
intryck som ordurvalet ger, är det ändå lätt att ansluta sig till Sven 
Bensons bedömning, att Spegels ordförråd till stor del var 
representativt för hans samtids språk (se 5.1 ovan). Ordförrådet var 
nog också i stor utsträckning relevant för den målgrupp som ut
pekas i inledningen till ordboken (se 5.2.2), med reservation för de 
tidigare danskarna, som kanske inte hade så stor nytta av ordboken.

Särskilt intressant är ordförrådet just med tanke på det stora an
talet högst allmänna och vardagliga ord. Ordboken har här under
sökts med utgångspunkt i den lexikografiska beskrivningen av de 
svenska orden. En undersökning av själva ordförrådet återstår som 
en angelägen forskningsuppgift.

Sedd mot bakgrund av dagens lexikografiska kutym lämnar GSG 
mycket övrigt att önska. Grundförutsättningen för att ett arbete idag 
skall kunna kallas ordbok (eller ”lexikon”) kan sägas vara den, att 
arbetet består av en systematiskt ordnad uppställning av (angivna 
delar av) ett språks ordförråd i syfte att förklara ordens betydelse på 
samma språk eller en annan variant av detta, eller på ett främmande 
språk (jfr avsnitt 1.4). Det material som behandlas i Glossarium - 
Sveo-Gothicum kan lättast karaktäriseras som ett godtyckligt urval 
av allmänord, föråldrade ord och ord som hämtats ur fornspråket 
och ur isländskan, ett urval som inte uppfyller de krav på genom
tänkthet och representativitet som idag ovillkorligen ställs på en 
ordboks ordförråd. Vad gäller den andra delen av förutsättningen, 
att dessa ords betydelse förklaras på (någon variant av) samma 
språk eller på ett främmande språk, så faller GSG inom ramen för 
en ordbok om det räcker att varje ord förklaras på antingen det ena 
eller det andra sättet. Att, som fallet är i Glossarium, ibland förklara 
betydelsen på svenska, ibland på latin, ibland på svenska och latin,
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ibland med tillägg av ett eller flera av ett tjugotal främmande språk, 
kan nog sägas vara otänkbart för en ordboksredaktion idag. Det är 
emellertid i denna omständighet som ordboken har sin styrka och 
samtidigt sin svaghet. Styrkan ligger i den frihet som det ger att 
såväl den enspråkiga som den tvåspråkiga ordbokens metoder för 
ordens betydelsebeskrivning finns att tillgå för Spegel. Sålunda ger 
han en betydelsebeskrivning på svenska så länge det finns adekvata 
närsynonymer eller hyperonymer att tillgå. För ord som ligger så 
högt på abstraktionsskalan att deras betydelse blir omöjlig att be
skriva med svenska närsynonymer och hyperonymer tillgriper 
Spegel den tvåspråkiga ordbokens metod, och ordet ifråga förses 
med en eller flera ekvivalenter.

Ordbokens svaghet ligger naturligtvis i den frihet som Spegel tar 
sig då han rör sig fritt mellan olika språk för att belysa uppslags
ordet. Han avviker sålunda klart från den plan han presenterar i 
inledningen, där danskan och latinet framställs som de egentliga 
målspråken. Istället för att utgå ifrån dessa språk och eventuellt fylla 
på med de andra språken har Spegel valt och vrakat relativt 
godtyckligt mellan samtliga språk. Bristen på systematik gör att det 
inte går att förutsäga vilken information som lämnas var, och den 
information som ges är svår att finna. Om syftet med GSG 
egentligen varit att den skulle fungera som en ”svensk-svensk- 
dansk-latinsk” ordbok, vilket enligt inledningen skulle kunna vara 
ordbokens sammanfattade syfte (se 5.2.2 ovan), kan den sålunda 
inte sägas vara särskilt lyckad — bortsett från att ett sådant företag 
förmodligen inte hade några större möjligheter att lyckas över 
huvud taget.

Även om Glossarium - Sveo-Gothicum inte låter sig inordnas i 
någon av de vedertagna ordbokskategorierna enspråkig, tvåspråkig 
eller flerspråkig ordbok är den i allra högsta grad intressant som 
fenomen. Vid den undersökning av ordbokens innehåll och det 
svenska materialets behandling som har redovisats ovan framträder, 
förutom de tre i inledningen formulerade målen, ytterligare ett syfte, 
som trots att det inte finns explicit angivet faktiskt är det ordboken
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bäst lever upp till. Detta syfte skulle kunna formuleras: att i så 
många språk som möjligt påvisa morfologiska släktingar till sven
ska ord. Detta genomför Spegel också, dock inte med de numera 
vedertagna etymologiska metoderna utan på ett okonventionellt sätt 
genom en komparativ sammanställning. Med hjälp av en om
fattande språkvetenskaplig litteratur, som redovisas i inledningen, 
uppradar sålunda Spegel ett fritt valt antal formmässiga motsvarig
heter till det svenska uppslagsordet. I de fall den morfologiska mot
svarigheten har en annan betydelse i det aktuella språket än i sven
skan anger Spegel dess betydelse, vanligen på latin men ibland 
även på svenska. De språk som inte kan uppvisa någon morfologisk 
motsvarighet till det svenska uppslagsordet utelämnas då i den 
aktuella artikeln.

I förordets redogörelse för den internationella språkforskningen 
finns hänvisningar till såväl samtida som till antik språkvetenskaplig 
litteratur samt en mängd ordböcker, dels sådana som redan var 
publicerade, dels några som var under arbete eller som bara fanns i 
handskrifter. Denna redovisning torde innehålla de flesta av de 
källor ur vilka Spegel har hämtat de främmande morfologiska mot
svarigheterna. Med tanke på hans breda beläsenhet och hur insatt 
han tycks ha varit i den internationella språkvetenskapliga debatten 
kan även ytterligare en målgrupp för ordboken identifieras: det 
internationella forskarsamhället, lärde som var engagerade i sam
tidens språkvetenskapliga diskussion om språkets ursprung och 
språkens släktskap.

Trots att Spegels svenska betydelsebeskrivningar för det mesta 
kommer till korta vid en jämförelse med den moderna lexikografin, 
är de intressanta som ett av de första och det dittills mest ambitiösa 
försöket att definiera svenska ords betydelse på svenska. Ibland 
framträder också Spegels litterära ådra tydligare än annars. Vare sig 
definitionen av ordet nyck kan anses uppfylla moderna lexiko- 
grafiska krav på stringens och relevans eller ej, ger den och andra 
liknande formuleringar en nutida läsare anledning att stanna till i
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begrundan på ett sätt som får definitionerna i moderna ordböcker att 
blekna en aning:

(76) SWtjcft/ I Sam. 25, 31. o: agg i Ijicrtat / när man sielf tt)cltct* illa om 
tf)ct som man giorbt Ijaftucr / öå at Samtuctct anfitagav eder Ificrtat 
fbrbbmcr [...].
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6. Svensk lexikografi under 1730- och 1740-talet

6.1. Inledning

I detta kapitel beskrivs det tidiga 1700-talets stora tvåspråkiga sven
ska ordböcker. Linds svensk-tyska och Möllers svensk-franska 
verk är föregångare inom sina respektive språkkonstellationer. Även 
Schenbergs ordbok är självständig i förhållande till den tidigare 
svensk-latinska lexikografin. För en sammanfattning av uppgifter 
om de enskilda verkens omfång och format hänvisas generellt till 
tabell 1 ovan.

6.2. [O. Lind:] Teutsch-Schwedisches Und Schwedisch- 
Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch (1738)

Trots att tyska förekommer i svenska ordböcker så tidigt som i 
1600-talets början, är det inte förrän 1738 som det publiceras en 
alfabetiskt ordnad ordbok med en del där svenskan utgör källspråk 
till tyskan. Denna ordbok, som utgavs anonymt, bär den informativa 
titeln ”Teutsch-Schwedisches Und Schwedisch-Teutsches Dic
tionarium Oder Wörter-Buch, Thet är, Orda-Bok På Tyska och 
Swänska, Så ock på, Swänska och Tyska; Hwaruti först alla Tyska 
ord äro öfwersatte på Swänska, och med nödiga Constructioner 
eller ord-stäf förklarade: och sedan, eller i Sednare Delen warda the 
Swänska orden gifna på Tyska” (bild 3).

Denna ordbok brukar attribueras till Olof Lind och betraktas som 
en första upplaga av den ordbok som kom ut 1749 (se t.ex. Noreen
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J5o6 (Iffco. ÄOltfll. «ofttçtt. H. C. MERCKELLS 

«nfte 1738.

BILD 3. Titelsida i [Linds] Teutsch-Schwedisches Und Schwe
disch—'Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch (1738).



183

1903:210). Dessa två arbeten markerar emellertid olika stadier i den 
svenska lexikografins utveckling, och jag har därför valt att be
handla dem som två separata verk. Det exemplar av Teutsch- 
Schwedisches Und Schwedisch-Teutsches Dictionarium som jag 
har undersökt tillhör Göteborgs Universitetsbibliotek.

6.2.1. Teutsch-Schwedisches Und Schwedisch-Teutsches 
Dictionarium Oder Wörter-Buch (1738) — megaplan

Ordboken inleds med ett ”Företal” på en dryg sida. Därefter ges ett 
stycke ”Kort Anledning til at läsa Tyska Språket”. Resten av sidan 
upptas av sökanvisningar och erratalista till den tysk-svenska delen. 
Efter dessa inledande avsnitt följer den tysk-svenska delen (382 s.). 
Den svensk-tyska delen, med titeln ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok: 
Schwedisch-Teutsches Wörter-Buch”, inleds av ett titelblad, följt 
av ”Nödig Anmärkning för Begynnare”, som upptar en spatiöst an
lagd sida. Den svensk-tyska delen omfattar 229 sidor.

Företalet inleds med att arbetets syfte förklaras:

Efter man hit in til icke blifwit warse något egenteligit Dictionarium 
eller Orda-Bok i Tyska och Swänska tungomålen, ty har man welat 
utlämna thetta, fast ofulkomliga, arbetet, såsom en nödhielp för ostu- 
deradt folk och ungdom, tils något fulkomligare torde utkomma. Och 
som man egenteligen påsyftat the olärdas och enfaldigas tienst; så har 
man ock, både wid ordens Alphabetiska inrättning, samt theras 
öfwersättning, lämpat sig efter theras begrep:för [sic] hwilken orsak 
man ock icke welat i Förra Delen insättia, fram för nomina the wanliga 
Tyska Articulos, der, die, das, utan häldre bespart them til then Sed- 
nare, eller Swänska Orda-Boken, på thet the, som icke ärb rätt kun
nige om språkets art, måtte, förutan widlyftig omtanka och hufwud- 
bry, kunna här upsöka och igenfinna the Tyska orden och theras be
märkelser. ([Lind] 1738, Företal [s. I])

Det framgår emellertid inte klart om ordboken vänder sig till 
”olärda béti enfaldiga” tyskar såväl som svenskar, även om det 
framgår att den svensk-tyska delens användare förutsätts kunna mer 
svenska än tyska. Förordet fortsätter med en passus som skulle
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kunna tolkas som att även den tysk-svenska delen var avsedd i 
första hand för svenskar:

Likaledes har man hållit för nödigt och nyttigt, at låta inflyta några 
gamla Tyska ord, samt åtskilliga hos Tyskarna brukeliga talesät 
(dialecter) och skrif-art (orthographie); hwarföre ock et och sam[m]a 
ord på flera ställen fin[n]es inryckt, fast med någon liten förändring af 
en eller par bokstäfwer. ([Lind] 1738, Företal [s. I])1

Med moderna termer renodlar Lind det perspektiv som idag disku
teras livligt, nämligen användarperspektivet. Det tyska ordförråd 
som presenteras är sammanställt med utgångspunkt i ordbokens 
funktion som avkodningsordbok och anpassat till de svenska 
användarnas begränsade tyskkunskaper. Helt i linje med den nu 
aktuella lexikografiska diskussionen bereder han plats åt såväl 
dialektala ord som olika ortografiska varianter av ett ord.

Beträffande källor till arbetet anger Lind vilka förlagor han har 
använt till den tysk-svenska delen:

Dock kan man therhos försäkra, at al möjelig flit och trohet blifwit 
härwid anwänd, så at man icke gärna låtit inflyta något, som icke har 
grund uti Lärda Mäns skrifter, utur hwilka man sam[m]anhämtat thet 
Tyska Alphabetet; såsom Bas. Fabr. Sorani, Weismanni, och fleras 
Lexicis Germanico-Latinis, samt åtskilliga både gamla och nyare (i 
synnerhet Johann Leonhard Frischs) Teutsch-Frantzösischen Wörter- 
Biichern. ([Lind] 1738, Företal [s. 1])

Beträffande ordförrådet redovisas sålunda att den tysk-svenska 
delen helt bygger på stora, kontinentala ordböcker; särskilt intres
sant är att Frischs tysk-franska ordbok utpekas som huvudkälla (se 
närmare nedan).

Av företalet framgår också att i den tysk-svenska delen har de 
tyska uppslagsorden inte försetts med genusmarkeringar i form av 
bestämd eller obestämd artikel. I detta avseende bryter Lind med

1 Lind markerar ibland geminerat m och n med längdstreck. Dessa förkort
ningar upplöses här och i det följande och längdstrecket markeras genom [m] 
respektive [n].
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den tidigare svenska tysk-svenska traditionen, där tyska substantiv 
förtecknades under sin artikel och sålunda ofta måste sökas på tre 
ställen i ordboken. De kunde uppträda i sin bestämda form och då 
återfinnas under das, der eller die, i sin obestämda form under ein 
eller eine, eller utan artikel och då ofta utan uppgift om genus. I det 
sistnämnda fallet påträffades de på ordets plats i den alfabetiska ord
ningen. Detta förfaringssätt tillämpas exempelvis i det tysk-latinska 
registret i Lincopensen. Att denna kutym kan ha vållat de ”olärda 
och enfaldiga” svårigheter framstår klart för Lind. Han väljer därför 
att i den tysk-svenska delen bortse ifrån genusuppgiften (vilket 
också är förenligt med avkodningsordbokens syfte), för att endast 
redovisa det tyska ordets genus när det uppträder som ekvivalent till 
ett svenskt uppslagsord i den svensk-tyska delen. På så sätt, menar 
Lind, skulle de svenska användarna lättare hitta rätt i ordboken. 
Den slutsats Rogström drar om att det är frågan om ”en något brist
fällig lexikografisk teknik” och ”missriktad omtanke om läsaren” 
från Linds sida (Rogström 1995:244) är sålunda förhastad. Snarare 
ser vi här ett på pedagogiska grunder motiverat brott mot en då 
gällande, högst tvivelaktig, lexikografisk princip.

Avslutningsvis i företalet kommenteras frånvaron av författar- 
uppgifter. Om verket lyckas uppfylla sitt syfte och ”giöra Läsaren 
tilräckelig och nöjachtig tiensf’, så

wil [man] räkna thet för större heder och fägnad, än alla the fåfänge
liga ähre-titlar och förgängeliga kransar, som then lärda werlden 
gifwer sina lärjungar. Och efter man med sådana falska afsichter, 
såsom egen ähros- och win[n]ings-siuka, skäm[m]er och förderfwar 
jemwäl sina bästa gärningar, så wil man, til undwikande theraf, häldre 
här utelåta, än utsättia sit namn; [...]. ([Lind] 1738, Företal [s. lf.])

De anmärkningar som inleder den svensk-tyska delen är av gram
matisk natur. Där redovisas att då ”præterit. activ.” och ”neutr. 
præterit. particip, passiv, eller supin, adjectiv. lyder lika” förtecknas 
i ordboken endast en form som representerar båda funktionerna 
(”Swänsk Och Tysk Orda-Bok” [s. I]). På samma sätt ges en gene-
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rell anvisning beträffande passivum: ”sås och warda sådd är thet 
samma: [...] hwilket och gäller i alla the öfriga passivis” (ib.).

Den undersökning som redovisas här nedan avser endast inne
hållet i ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok”, d.v.s. den svensk-tyska 
delen i ordboken.

6.2.2. ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok” — makrostruktur

Ordboken är alfabetiskt ordnad i två spalter per sida. Varje bok- 
stavsavsnitt inleds med den aktuella bokstaven som rubrik; överst i 
varje spalt ges upp till fyra sekvenser av två eller flera ledbokstäver 
(bild 4). Den alfabetiska ordningen är det tidiga 1700-talets vanliga, 
som delvis avviker från dagens; den skiljer sig emellertid också från 
den ordning som Spegel tillämpar i sitt Glossarium (se 5.3.1 ovan). 
Bokstäverna <å>, <ä> och <ö> har ingen egen plats i alfabetet; ord 
som inleds med dessa bokstäver ordnas alfabetiskt som <ae>, <ao> 
respektive <oe>. Så följer artikeln Ä och ä direkt på Aderton, och 
Ätt följs av Af. På samma sätt följer Å på Anwisa och Apa på 
Åtskillig. Under bokstaven o hålls ord på e som genom prefigering 
inleds med sekvensen <oe> åtskilda från ord som inleds med <ö> 
genom att de förstnämnda förtecknas före de sistnämnda. Upp
slagsordet oenig föregår alltså uppslagsordet ö. Denna ordning 
upprätthålls rätt väl när å, ä och ö förekommer initiait, men när de 
har sin plats inne i ett ord kan ordningen vackla något.

Ingen åtskillnad upprätthålls mellan initiait <i> och <j>, och 
istället för initiait <kv> används <qw>; för att återge /v/ används 
genomgående <w>, som hålls åtskilt fråri <u>. För initiait /d/ eller 
/t/ som utvecklats ur ett äldre frikativt uttal används i de allra flesta 
fall <d> respektive <t> (t.ex. din, det; tu, törne). De enda upp
slagsord som inleds med <th> finner man i artikeln The, them, then, 
ther (med en hänvisning: î>e, öcm, ben, ber”) samt theriak, thon
och thron. I sitt eget språk förefaller Lind emellertid ha använt
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94 2\tt. 2\y.
Kulle, bog, berfimgel. Särgi» 

Fulle, bie ©ptife eiuti 25ergeS. 
Äuüfdlla, Umfallen, baraiebrr 

fallen.
RifltaUa, futlfjugga, Umfallen. 
Äullfafia, umtperffen.
Kuilra, rçllen.
Ä'tUrig, 6ugelic5f, Fugelicbf. 
£uQ|'at, bie £>aat< Schere. 
Stiftung, gri$, baSSpaa.-Çettfel. 
Ättmil ,r fumiu, ber Kümmel. 
Sunbgiova, funb utad)cn, funb 

(bun.fÄunbgt*rf, funb gefljaa. 
SunSgiérelfe, baS Sunbmacbeii. 
•Sunna, Fonnen.
ftimnig, funnigf, funbig, Fuitb< 

lid), funbbat. Kunnig, unber« 
Funttij, funbig. Sara räti Fun« 
ntg um en faf r einer ©atffe reebt 
funbig fepn.

Kunbffap, bie Kmtbfcbafft; item 
bai Êtfenntnif, bie SBiffen« 
febafff.

KmtbfFapa, fpatta, Funbfcbafffen. 
Sunbflfapate, fpejarc, ber Kunb«

■ fcfiafier, SlmSfpübef.
Rurla font en bufwa, girren wie 

eine JattBe.
SvufF, ber Kutfcbcr. Kuff«wagit, 

bie Äufftbe.
Kufr, ftofanf, bie iîufïc r ©ee« 

Äilfie. . «
£uf«rpgg, berSucFel, bei« ipoefer.. 
Kuirpggof, 6ucFclicbf,bocfevtcbt. 
Suitra foin en orre, girren mie ein « 

SSirtfbabn.
Spelling, pai Küchlein, fmttlein. 
Spcfling'böna, bie (Siucfe, Slncf» 

Zenite.
Spffe, ber ©aufftuincfel, .fjuren« 

reintfef.
Kpla, froalfa, Fühlen. |
Kola, FplaebtiggeJ, bie Subie* 
Kola (ia, frieren, erfrieren. 
Xpiacbfig, Fplacbiigf, fübl.
Spib, fplt, erfroren. Kplba füt< 

Kr, erfrorue Su||e.

£y. le.
Setter, baS Söller.
Spitbermäfa, bie 8icjjfme(i.
Spnne, bie 31rt. Ofpnne, bie 

linarf.
Äipare, win«Fppare, bet Kiefer, 

SettnFiefer.
KprFa, bie Kirche. SprF'SmiF, 

ber Sircb«©(ubl.
ÄptF'garb, ber Sirtb«5of, (Bot> 

teS • Slcfer.
Sorf'berBcrge, ber SornBoben Bep 

bett Eanb'Kitcbctt.
StirF«b«re, bee !)Jfarr«f)crr.
KprFmäfa , bie 'Sircbuief ober 

Sirmef.
S'rfs.-bifcipli«, bie Sircben<iud)(.
ÄpcFs'Orbning, bie Kircbcmötb, 

uung.
RprFo«rått, rofroeri, ber Kirchen« 

SKauB.
XprFr*jcber, Çeremouier, bie 

SirebcmSeBrautbe.
RprF pIitff, bie Kirebett<S5ti|t.
Sp:F«3îàb, bet Sircben«3latb.
Äorf'Soebn, baS Sircb«©pieF.
KsrF'iiuf, ber Streben.©ieB.
£;irf«marb, ber Kireben«ffior|ie5er.
Kprfmugnittg, bie Kirchweih.
Rn(T, fpffeiigen, feufef). Kpffbet, 

bie Äcufcbbcif.
Kpj, ber Suf. Sp§a, Püffen. 

S#ft, gcfüjif. Kpjjning, ba$ 
Äiiffett.

Rota odj Bpfa, faufdjen.
Sott, ftenlim, ber Suff, ©niefa*. 

te«fvtt, ber ©<breincr«fütf.
11.

tCT^ttlBef t lpt1, baS 8a6cf. ©af<
"SU fia iaBei, infbcv 3?o|b ffec« 

fett, etwas ritiBuffrn imiffcn.
;£acf oeb Inte, ber Kleef, bi« Ber, 

leumbung.
EacF, Irefflaef, baS £acf, (Siegel* 

EacF.
Sacfa, Belatfa, pcrlcutubett,

Saefa

BILD 4. Början på bokstaven L i [Linds] ”Swänsk Och Tysk
Orda-Bok” (1738). (Del 2 i Teutsch-Schwedisches Und 
Schwedisch-Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch.)
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<th> inledningsvis i pronomina och adverb (se de citat ur företalet 
som anförs ovan).

Hela ordboken, förutom de glest förekommande grammatiska 
uppgifterna, är satt med gotisk frakturstil. Uppslagsorden, som 
inleds med versal, är utdragna i kanten i förhållande till artikelns 
eventuellt följande rader. Bruket av antikva för de grammatiska 
uppgifterna markerar troligen att den grammatiska terminologin 
betraktades som rent latinsk.

Ordbokens makrostruktur är i det närmaste helt glattalfabetisk, 
d.v.s. samtliga uppslagsord förs upp som primära uppslagsord. Det 
förekommer dock att avledningar — i större utsträckning än sam
mansättningar — behandlas som sekundära stickord. Sekvensen 
lif-lifs-andar (ex. 77) får illustrera makrostrukturen generellt.

(77) 8if, bas geben. 8if b« en Wäbning, ber 8eib an einem Stlcib. 
8tfacl)itgf s. liflig.
Sif-cgeit, ein 8eibeigencr.
Sifgebing, (sunt en .V^crre testamenterat' sin ©entåt at leftoa af i 

ijcmics nnhc-stanb) bas Scibgebing.
Sif-gifma, tebenbig ntacljen. 8if-giftoanbe anbe, lebenbig-ntacljenber 

©eiett.
8if-gifit>cl§e, bie Sebenbig-macljung.
8if-hiorteI, ber 8cib-i)iucft.
Siftig, -tigt, teb^afft. Siftigljct, bie Scbtjafftigficit.
Sif-Iåb, leblos, nmö geben gebracht.
Sifö-anbnr, bie 8ebcns-©eiSter, Spiritus animales.

Som framgår av exempel (77) behandlas alltså avledningarna lif- 
gifwande och liflighet som sekundära uppslagsord, och den ad- 
verbiella formen lifligt redovisas endast som en variant av upp
slagsordet liflig: -ligt. Verbartiklarna kan, förutom simplexverbet, 
också innehålla eventuella fasta konstruktioner. I artikeln Lägga 
(ex. 78) behandlas sålunda partikelkonstruktionerna lägga ned och 
lägga på, reflexivfrasen lägga sig samt frasen lägga på hiertat. Det 
förekommer emellertid också att partikelverb uppträder som pri
mära uppslagsord, både som lösa och fasta sammansättningar. 
Exempelvis förekommer förutom verbet af lida också förbindelsen 
lida af som primärt stickord (ex. 79 resp. 80).
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(78) 8öggo, legen. 8ogî>, logt, gelegt. Säggo itei», nieöerlegen. 8ägga \>å,
auflcgeit, anlegett. 8äggo sig, oicf) legen, öiclj niebertegen. 8ägga 
pö ()icftot, ju ,£ert$e neunten.

(79) Slflibo, Sterbe« berSctjeiben. 2lfltben, berstorben.

(80) 8ibo of, bü, berScÿeiben.

I enstaka fall behandlas sammansättningar i nästartiklar under sin 
efterled; exempelvis återfinns präst-lägenhet i artikeln Lägenhet, 
bords-läxor i artikeln Läxa och segel-led i artikeln Led.

Hänvisningar förekommer sparsamt i ordboken. När de påträffas 
kan de antingen ges från ett uppslagsord till en alternativt bildad 
form, t.ex. ”Sifacljtig, 8. liflig” (ex. 77), till en närsynonym, t.ex. 
”8at, later, §. åt&öröer, atljäftoor” eller till en stavningsvariant, t.ex. 
”Såcft, tdcfta, s. loclt, locfttt”. Hänvisningar från en morfologisk 
variant till en annan förekommer också: ”Säger, tteörtgare, se lägre”, 
”lömift, §. lönéft”och ”lt)as, 8. Itjöna” .

6.2.3. ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok” — mikrostruktur 

6.2.3.I. Uppslagsform

Uppslagsordet står i de flesta fall i grundform. Oblika former före
kommer emellertid också som uppslagsord, t.ex. dig, länder, mig, 
älder. Flerordsenheter är mycket vanliga, vilket kan illustreras med 
att av de tolv första uppslagsenheterna under L är fyra av detta slag: 
labet i spel, lack och lyte, lacka bref, ladda gewär.

I rätt många fall redovisas variantformer: ”Säga eller låsa”; ”Såga 
eller läsa”, ”8aml)ört> eller låmfjörö” och ”Sarnslä, (vulg. låmälå)”.
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6.2.3.2-3. Uttals- och ordklassuppgifter

Uppgifter om uppslagsordens uttal förekommer inte i ordboken. 
Indirekt kan sägas att substantivens ordklasstillhörighet framgår av 
att den tyska ekvivalenten förses med bestämd eller obestämd arti
kel. Inga ordklassuppgifter ges för de svenska uppslagsorden.

6.2.3.4-5. Morfologiska och syntaktiska uppgifter

Några systematiska uppgifter om uppslagsordets böjning före
kommer inte. Vid de oblika uppslagsformerna kan i några fall anges 
vilken form det är frågan om, t. ex. ”§tg, (Dat. & Abl.)”; syftet med 
denna information är emellertid inte att förklara den förekommande 
uppslagsformen utan att anvisa rätt ekvivalent i tyskan. Sålunda ges 
för mig följande information: ”StWig, (dat.) mir. (accus.) miel)”. För de 
starka verben kan även andra former än infinitivformen redovisas. 
Så innehåller artikeln Ligga också formerna låg och legat, vartill 
även fogas deras tyska morfologiska motsvarigheter (se också lägga 
(ex. 78) ovan).

Också andra former kan förekomma i artiklarna, regelbundna 
såväl som oregelbundna. Exempelvis innehåller artikeln Ledig 
också formerna ledigt, ledigare och ledigast, men utan att själva 
formerna på något sätt kommenteras. Syntaktiska uppgifter lämnas 
inte och några språkprov i egentlig bemärkelse är sällsynta. Främst 
är det verben som i förekommande fall förses med ett komplement, 
t.ex. i artikeln Lassa: ’ Vafta på nmrjitcn”.

6.23.6. Betydelsebeskrivningen

De svenska uppslagsorden förses vanligen med en eller flera 
ekvivalenter på tyska. Där sådana inte har varit tillgängliga får man 
en tysk parafras. På så vis förklaras det svenska ordet lifs-sak med
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”eine fjalêJtrüclfige èttcijc, î»ie 8ei6 uni» Seien antrifft” och lera, ler
jord (ex. 81) förses med en definition:

(81) Sera, ler-jorS, leimicljteë ©r&reiclj.

Varje uppslagsord i ordboken representerar i normalfallet ett 
lemma. Homografer separeras vanligen antingen med hjälp av 
typiska komplement eller med att uppslagsordet kompletteras med 
en närsynonym. Sålunda redovisas två uppslagsord lychta, (ex. 82 
och 83) två rispa (ex. 84 och 85) samt två yra (ex. 86 och 87); 
dessa behandlas i olika artiklar.

(82) Sijcljta, slutit, ettSigen, 0cl)ltcssen. [...]

(83) 8t)cl|ta, lius-l>)cf)tn, Sic Seucljte.

(84) ett flliöftn, Sie Witje, Ser Wifj, $cr Spalt.

(85) at iRiSita, 9titje macl)en, Witje Itriegen.

(86) 3)ra, tala i prolan, in einer pit^igen Slraucltljcit aSrcSen, Itascln,
rasen.

(87) 3)ra Sont Sttja oef) rägn, itieSen unS fliegen mic 3cf)ttcc unS Wegen.

Ibland redovisar Lind den polysemi som det svenska uppslagsordet 
uppvisar i förhållande till tyskan genom att förse det med ett kom
plement. Sålunda kompletteras verbet läna (ex. 88) med en pre- 
positionsfras och uppslagsenheten läka, rinna (ex. 89) med ett 
subjekt. Lind verkar emellertid inte använda antonymer för att 
disambiguera lemman eller separera betydelser.

(88) 8 titt a (af en) lei)ttett. Sätta (åt en) leiljen. 8änt, geliehen.

(89) Sälta, rinna, leeft §epn, rinnen. Skeppet (älter, SaS Scljiff ist leelt.
, ©unlten (älter, Sie ®elte rinnt.

Det är inte alltid som uppslagsordets olika betydelser separeras och 
redovisas. Exempelvis anförs i artikeln Lius två tyska ekvivalenter,
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där den första, ”boê Sidjt”, motsvarar betydelsen ’fysikaliskt 
fenomen’ och den andra, ”bic Stertje”, betydelsen ’vaxljus’ (eller 
liknande), men någon vägledning till relationen mellan respektive 
ekvivalent och uppslagsordets betydelser får man inte. I artikeln 
Råd (ex. 90) utreds emellertid polysemin ganska ingående, trots att 
betydelsestrukturen i svenskan i stort sett överensstämmer med 
tyskan.

(90) 9tåb, ber SRatlj. 9tåb, (.§crrc) ber SWnbeit, bie 9tött)c. SRnbct, 
'Jtåb-.$crrc-f)o^f ber

I den mån uppslagsordets olika betydelser disambigueras är det 
metaspråk som används alltid svenska.

6.2.3J-8. Bruk och ursprung

Bruklighetsuppgifter är sällsynta i ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok”. 
I enstaka fall, t.ex. i artikeln Lamslå, förekommer markören ”vulg.”. 
Dessutom förses låga ord som lort,fiärt m.fl. med etiketten ”(s. v.)” 
eller ”(S. V.)”. Uppgifter om ordens ursprung lämnas ej.

6.2.3.9. Encyklopedisk information

Enstaka uppslagsord förklaras genom att referenten beskrivs. 
Främst gäller detta, naturligt nog, särsvenska företeelser. Således 
påträffas i artikeln Ortug, förutom den svenska hyperonymen pen
ning, förklaringen ”eine alte Scifhicbiéclje SUliintje” och i artikeln 
Lagstormare förklaringen ”(gont toib iReformotionê tiöen mille för- 
ftngitt ®nbg log)”.
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6.2.4. Övrigt om Teutsch-Schwedisches [...] Dictionarium

Som framgår av genomgången ovan lyser den lexikaliska beskriv
ningen av det svenska källspråket faktiskt med sin frånvaro i 
”Swänsk Och Tysk Orda-Bok”. Det förekommer emellertid en del 
svenskt material utöver uppslagsorden, främst genom att dessa i en 
viss omfattning förses med en svensk närsynonym. Som framgått 
ovan är syftet med de svenska närsynonymerna ofta att disambi- 
guera lemman eller homonymer; de uppträder emellertid också där 
sådana relationer inte föreligger. Exempelvis bifogar Lind närsyno
nymen dolsk till lönsk, barnmorska till lös-mor och betesmark till 
löt.

Trots att de svenska uppslagsorden inte beskrivs nämnvärt mar
kerar arbetet som helhet ändå ett viktigt steg i etablerandet av en 
svensk lexikografisk tradition. Teutsch-Schwedisches Und Schwe- 
disch-Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch är nämligen den 
första stora svenska tvåspråkiga ordbok som inte innehåller något 
latin. Detta är egentligen anmärkningsvärt, då två av de tre ord
böcker som i företalet uppges ha använts som förlagor, Basilius 
Fabers Thesavrvs ervditiones scholasticæ (1 uppl. 1571) och E. 
Weismanns Lexicon bipartitum, Latino-Germanicum, et Germa- 
nico-Latinum (8 uppl. 1725) innehåller tyska och latin. Däremot 
innehåller Frischs fransk-tyska och tysk-franska ordbok enbart 
dessa folkspråk.

Första upplagan av Frischs Nouveau Dictionaire des Passagers 
françois-allemand et allemand-françois publicerades 1712. Verket 
var avsett ”für den praktischen Gebrauch, das es bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts auf mehr als 15 Auflagen brachte” (Powitz 1975: 
96). Även om man inom den tyska traditionen anser att ”Das Werk 
besitzt an sich keinerlei wissenschaftliche Bedeutung” (ib.), är det 
troligen därifrån som Lind fått det direkta incitamentet till att ute
sluta latinet i sin ordbok. Fullständigt utan betydelse för lexiko- 
grafins utveckling blev därför inte Frischs praktiskt inriktade 
franskotyska arbete — det påverkade den svenska lexikografin.



194

63. P. Schenberg: Lexicon latino-svecanum (1739,1747)

Den svensk-latinska delen av Petrus Schenbergs stora Lexicon 
latino-svecanum in usum gymnasiorum et scholarum patriæ (bild 
5) är den första svensk-latinska alfabetiskt ordnade ordboken som 
uppvisar en viss självständighet gentemot den ditintills domine
rande lincopensiska traditionen (se Holm 1986 och Johansson 
1997). Också beträffande den latinsk-svenska delen menar Holm 
att ”Schenberg står helt fri gentemot Lincopensen vad gäller de 
svenska översättningsorden” (Holm opubl. ms., s. 5).

Förutom en latinskosvensk ordbok, Novum Dictionarium 
Latino-Sveco-Germanicum (”Hamburgensen” kallad), som för 
första gången utkom i Hamburg år 1700, är Schenbergs ordbok 
också 1700-talets första stora alfabetiska ordbok som innehåller en 
svensk-latinsk del. ”Hamburgensen” anses emellertid ingå i den 
lincopensiska traditionen både vad latinet och svenskan beträffar. 
Därför kan Schenbergs svensk-latinska del, som uppges bygga på 
Swedbergs opublicerade ordboksarbete, sägas vara det första publi
cerade inhemska inslaget i den svensk-latinska lexikografin (Holm 
1986:1:118f., Jacoby 1990:208ff„ Johansson 1997:366).

År 1747 kom en andra upplaga av Schenbergs ordbok: Lexicon 
latino-svecanum. Sidantalet är något utökat jämfört med den första: 
172 s. mot förstaupplagans 148 s. (se tabell 1). Här är det huvud
sakligen första upplagan av Schenbergs ordbok som beskrivs, och 
om inget annat anges är det redovisade materialet hämtat ur den. 
Också andraupplagan har undersökts noggrant, och i vissa fall har 
data hämtats också ur denna. De små skillnader som kan konstate
ras mellan upplagorna redovisas nedan.

De exemplar av ordbokens båda upplagor som jag har undersökt 
tillhör Göteborgs Universitetsbibliotek.
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LEXICON
LATINO
SVECANUM

IN USUM

GYMNASIORUM ET SCHOLARUM

PATRIÆ
ADORNATUM

STUDIO ET OPERA

PETRI SCHENBERG
Left. Græc. Litt, in Gymnaf. Line.

Cum Sæ. Raise Majttis Gratia & priviiegio,

Sumtus fac'd font ab Audtore &

CAROL. FRID. BROOCMANNO,
Typographic pofleiTore & Direftore.

NORCOPIÆ

BILD 5. Titelsida i Schenbergs Lexicon latino-svecanum (1739).
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6.3.1. Lexicon Latino-Svecanum — megaplan

Lexicon latino-svecanum (1739) inleds med en dedikation, ”Ju- 
ventuti Gymnasticæ & Scholasticæ per patriam Sacrum”, följd av 
ett förord på två sidor. Därnäst följer den latinsk-svenska ordboken 
(837 sidor) och ett femsidigt ”Index compositorum”, ett register för 
latinska sammansättningar och en hänvisning till de simplexord 
under vilka de behandlas. Verket avslutas med den svensk-latinska 
delen: ”Secunda pars Lexici Latino-Svecani, continens indicem 
vocabulorum lingvæ vernaculæ. Swensk Ordabok, ther hwart och 
ett Swenskt ord och ordalag til thes skrifart, på Latin gifwes och 
vttydes”.

Enligt förordet tillkom ordboken på anmodan av biskop Erik 
Benzelius. Som underlag för den latinsk-svenska delen har Schen- 
berg använt andra upplagan av Basilius Fabers ordbok och för den 
svensk-latinska delen den outgivna ”Swensk ordabok” av biskop 
Jesper Swedberg (Schenberg 1739, Præfatiuncula [s. 2]; Holm 
1986:1:119). Att Schenberg så tydligt uttrycker sitt beroende av 
Swedbergs ordbok gör att Lars Holm använder Schenbergs ordbok 
som slutpunkt för sin undersökning av ordförrådet i de tidiga 
svenska ordböckerna. I det sammanhanget beskriver han Schen
bergs verk kortfattat (Holm 1986:1:118f. och 111:71). Av första upp
lagans förord, ”Præfatiuncula”, framgår också att syftet med ord
boken är att fungera som stöd vid gymnasie- och skolungdomens 
studium av latinet och modersmålet. Det dubbla syftet innehåller i 
sig en konflikt; ordboken skulle tillvarata den starka latiniteten, 
samtidigt som den uttrycker ett intresse för att främja modersmålet. 
Att samordna dessa två syften var vid 1700-talets mitt inte alldeles 
okontroversiellt.1 Ordbokens båda delar är (naturligt nog) avsedda 
för svenskar.

Den andra upplagan (1747), som fortfarande bär titeln Lexicon 
latino-svecanum, inleds med en dedikation till ”Hans Kongl. Hög-

1 För en diskussion av latindebatten under 1700-talet, se Tengström (1973).
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het Then Durchlauchtigste [sic!] Prints Gustav, Sweriges, Göthes 
och Wendes vtkorade Arf-Prints etc. etc.”. Till skillnad från första- 
upplagan innehåller ordboken från 1749 inget förord. Efter dedika
tionen följer en romersk kalender, därefter den latinsk-svenska 
delen. Liksom i den första upplagan följs denna av ett hänvisnings- 
index för latinska sammansättningar. Indexet omfattar sju sidor, 
867-873.1 Därefter följer den svensk-latinska delen, som bortsett 
från att den betraktas som arbetets tredje del har samma titel som i 
förstaupplagan: ”Tertia Pars Lexici Latino-Svecani, continens indi- 
cem vocabulorum lingvæ vernaculæ. Swensk Ordabok, ther hwart 
och ett Swenskt ord och ordalag til thes skrifart, på Latin gifwes och 
vttydes”. Ihopbundet med andra upplagan av Schenbergs ordbok 
återfinns ofta W.A. Wennerdahls Lexicon mythico-historicum 
(1748). Detta verk lämnas här utan avseende.

I det följande beskrivs endast den svensk-latinska delen av 
Schenbergs ordbok, d.v.s. den del som bär titeln ”Swensk orda
bok”.

63.2. ”Swensk ordabok” — makrostruktur

De svenska uppslagsorden är alfabetiskt ordnade.2 Uppslagsorden 
är ordnade i två spalter per sida; överst på sidan ges ledbokstäver för 
spalterna (bild 6). De olika bokstavsavsnitten inleds med den 
aktuella bokstaven som rubrik. Den alfabetiska ordningens genom
förande lyckas inte alltid, vilket bl.a. framgår av att uppslagsordet le 
återfinns mellan uppslagsorden leppia och 1er. Grafemen <å>, <ä> 
och <ö> behandlas som självständiga bokstäver och förtecknas i 
den för dagens svenskar vanliga ordningen sist i alfabetet. Ingen

1 Sidorna 870-872 har felaktigt numrerats som 470, 471 och 472. Liknande 
felaktigt numrerade sekvenser finns litet varstans i ordboken, t.ex. har s. 446 
och 447 försetts med sidnumren 466 och 467.
2 I den latinsk-svenska delen av Schenbergs ordbok ordnas uppslagsorden 
däremot i nästen, d.v.s. alla avledningar och sammansättningar behandlas under 
grundordet.
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v 5(,
, Arrûgïnua , protervia j audici* , fcrocita*.

&or, r- fiôi'. t

Î.
£jff , Cera, qva liter* &ZC. obdgnantuf I lûCf 6cl) 

lrt(, Obttcihito , calumma, jtim , vmum,*<iq; 
feftus.

2ûcfû br;f , Literas obfigoar« , Ggilîum tmpriEiere. 
Ucfiire Obticrtator, delator , detraftor, Zoilus,
moinus , maledtcus,

^acUP/ Appitiror, circumpedes , pi. > pedifieqvas.
, Horrcum, grnnarium, I tCtl labJ , hotreoium.

fûli>û , Bombatdim ( Telusn J arroatc , globu- 
lum fclopeto ingererf.

£,abbfimi , luH’tftt , Eottica/ cj.ii teium vel globulus 
iiuruditur,

£aï>û , Onerare, aggrava re, onus imponere.
^otiimg , Onus, t?c(Tct Ufabe up.lflMiingcn«/

Navis onus dcpofLit.
AafllpOiff, Recept acu lu ro frugum in Itoaeo. 
ü.aC'lidÔrD / Stabdla pecuaria pi. atca , ( circus )

ftabuloiuin &c hoiteoiura.
Â.OÎ'uL'pe , Area , tnbularicum.
^ûfntl Forus ) tabulatutn fuperius.
^ag, Lex , fauftio , inftitutum , conftitutio,

, i'trata feges0 quantum uni triturx lubjicitur. 
£.ü9 / fallt, Siiccus dccofli5, 'decoftunu 
^.09, fanitIR’CniD , Conviviuni , compotatio: - 
£,aq,(m, inaner, Motiu«, habitus, leita,- fPicta 

componerr , dtl'ponere, ordinäre , (ûga 
lûil , bene evenire , fuccedcre.

^ega , Sinus veitis, ruga.
^«iiaforflll, Legitima impedimenta ) caufli Ton/ 

tics, [ago l'U5 legibus prilcriptx xdcs.
(il , iliCV ’ , Purarr, priparare , adornare , ads 

para re / i (Tiff, crtXiillg / Ccmponcrr, ordinate:, 
ditponere , l':', botfl , rchccrc , reparare, rcno>
va: e, rcflauraie.

/Uibiriba - legibus convincere, arguere. 
jT^l'of , Codex le gum.
^CflbullDen / Legitime coaviftus.
^T<jf}t>, PolitUS , dllpofltus.
2« ait, lagcrbariri, E»w*», law».
£.o(ierbär , Bate, laun.
Aaatrtroiltj , Laurel, Umcla.
AoflerUmö, l2fl<r(T0(i, Laurcunu.
Aoj'Ota , tee,bus Plocedcrt.
^rCqfareu > Legis peritus , juris conlultiis, tSnn > 

legitime acqviiitu». 
jLoflfelt, Legitime damnatns.
Jjaqfefta, De prxûando jutamento fpondere. 
ÆoBforttre, laafhfftGïe, .'aflmfivare , Legislator, 

auftoi legis , fanftor legis.
£ûqß, lapgû ,.lû(J0ûr* , Victor , doliarius, 
^agpron., Accuratus, curiofus, ad minima attentus. 
Ä.acpn , Pixftare juramemum.
4lapf!0( , Legis permis.

, Legitimus , jultus.
^.ûflligû , Legniire , jure, rite refUcjvc.
&«8läf#t<, *•««««>■ k«UIB>

? 21. Si
Ü-ößloÄ , tegi, cïpcrs.
laqillüfi, Juridicus, judex provincialu.
Â.ûgHlbmfrctr, Judicium provinciale,
Jagern , Concinnc , apte.
S*Pflfdf U , Juiisdiflio , Nomarchia.
Ü.ÛgfTrtfll'Ore , Scriba Icgum.

‘iLoflitlffto , Legem ferre, l/i«ßiffrflrr, Legis latoe. 
lj2,ûfl(Ôîa, Judicio aliquem convenir/, ad jus citare, 

pofeere.
ilagmûrDer, Oji Ifgc le defenderç poteft. 
ULogrcinild , Legitime vtneerc, cauflam ubtinere, 
£ag5tÔrtiûrarpv imerpres legis.
'iz^aqpffblfare , Concionator legis.
JLa'a rn fôît , citer fi|? , Saliamcmo condire,
li^rfau, Linteum.
lilufC/ Muflela fluvialis.
)ÅnPc I jttf , filTiûfe , Garum, muria.
SL'-tt , fûff( ,fcilla’e, Succus, f-lfilago, falfuga. 
i^ûUa , Lallarc, balbutirc.
ü.am , Langvidus, langvcns , elumbis , enetvis . mats 

cidus , to.pidus > langvidulus, glôtûiûlll, eocrvaic. 
?amb, Agnus, agna, litet lamb, agndlus. 
iLombu, Agnelios parère , entti 
Âûtnbbiger, Agnellis gravida.
Ä.ambf7.n , Kellis agnina,
JLdmtCt , Langvor, torpor, llupor*
I'pniM, Lampas, fax , facuia, Ijrclmus. 
game, Langvide.
^ano , Rete rariflimum, turn feenile, ftipularum reif 

cept jculum
itanu , Tcrra,iegio,provincia,ora; faff Idllb, continctu, 
ïanbcniPre , Finis, limes, terminus tegionis,
Sflllba , Terri appltcare, appellera.
L'ûtlbart, Genius provtneix.
Üanbbo , Villicus , colonus.
£ailbî)ag , Comitia pi.
Â-C’dDfûr'Ot, Morbus epidemics.
•Ä.ültrniitcr€, Geodxses , geometri. 
iLanbluitvrl , Geodulia , Gcoinctria.
.t^anblTup , Regio, provincia , natto , traftus, territo

rium,
Ä.OnDftignit10 , Afcenfîo , afeenfus in continentem. 
Çûnbltfrverne , Vita rullica , agricuUura , tufticatus, 

ruftteatio.
ÅÖUbtniQIl, Ruilicus, agticola , colonus* 
l'ailDtrcrn, Defenfio regionis.
AonCtvâg , net tctrcfttis. 
iUllbbç , Villa, 
ilanbiboßb , Rus, agri, pagi.
Ä-OnbiCtlbC, Terminus, finis, limes regionis. 
îfltlbjfïpdjt, Exilium.
Ä-an^iPhcfcfia, Exul.
EotlbjfOute , Pixioi provincir. 
îflnbifolf , fopulus tariz.
^fltir jbcnc , Regionis ptzfeftus, przfcs, gubctnitca^ 

fattapa.
îonbibofi^tlÂ/ Idem»
^atibjliöfbillgo bonté, Satrapia.
^QllbjfttSp , Eurtiva cootta leges emtio , lu fraude» 

civium.
ïflUbllflfl / prorincialis.

S ftanî»

BILD 6. Början på bokstaven L i Schenbergs ”Swensk Ordabok 
(1739). (Del 2 i Lexicon latino-svecanum.J
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åtskillnad görs på <i> och <j>. Ord som inleds av dessa bokstäver 
ordnas alfabetiskt efter ordets fortsättning. Uppslagsordet jarl följs 
sålunda av uppslagsordet ibland och idråt av jemka. Istället för 
sekvensen <kv> initiait används genomgående <qw>; ord som 
inleds så förtecknas under <q>. Grafemen <u> och <w> behandlas 
som olika bokstäver och i denna ordning; <v> används inte. Ord 
som numera inleds av <d> som utvecklats ur äldre frikativa återges 
hos Schenberg primärt med <th>. Sålunda hänvisas läsaren från 
”®ett, öcftc till then.

Det svenska språkmaterialet är satt med gotisk frakturstil, det 
latinska med antikva. Uppslagsordet är utdraget i kanten i för
hållande till artikelns övriga rader, men det markeras inte särskilt 
med exempelvis större eller fetare stil än det svenska materialet i 
artikeln för övrigt.

Det förekommer tre typer av uppslagsord, dels det primära upp
slagsordet som inleder artikeln, dels två olika slags sekundära stick
ord. Avledningar och sammansättningar behandlas ibland som 
primära och ibland som sekundära uppslagsord, utan något urskilj
bart mönster. Sålunda behandlas stickorden ledig-ledsamt samtliga 
i egna artiklar (ex. 91).

(91) Scbtg, Otiosus, vacuus, vacans.
Sebog, Liber, solutus, tcbigo étimbcr, horæ vacivæ, Subcisivæ.
Sebrômn, Molestus, odiosus, invisus, fastidiosus.
Scbtfngnnbc. Deductio, ductus.
Sebèagarc, Ductor.
Sebènga, Deducere, item prosequi, concomitari.
Scbêom, vid. Icboômn
Scbërattljct, Molestia, tædium, fastidium, satietas, odium.
Sebâantt, Moleste, fastidiose, odiose, graväte.

De sekundära uppslagsorden är som sagt av två slag. Den ena 
typen består av sammansättningar och avledningar som behandlas 
under ett Uppslagsord som har samma första led. Med hjälp av ett 
slags rahisateknik upprepas de sekundära stickorden endast i kodad
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form, där förleden är ersatt med tecknet ”=” följt av spatium.1 Detta 
förfarande är betydligt vanligare i andra upplagan än i den första; 
det är för övrigt en av de få olikheter som föreligger mellan de olika 
upplagorna. Följande artikelräcka (ex. 92), som får illustrera till
vägagångssättet, har hämtats ur andra upplagan. I första upplagan 
ordnas dessa stickord på samma sätt som ledig etc. ovan.

(92) 8ifacl)rtg, Vivus, vividus, vitalis, vivax, vegetus.
- egen, Mancipium, verna.
- fano, Vexillum primæ cohortis.
- ferga, Vitalis color.
- fergab, Flammeolus, vitali colore.
- giftoan&e, Vivifiais.
- gifto are, Vitæ largitor.
- fünftel, Pectorale,

Siffig, Vivus, vividus, vivax, vitalis.

De kriterier Schenberg använder beträffande vilka typer av ord han 
i andra upplagan lyfter fram i makrostrukturen tycks både ha med 
ordbildning och innehållslig pregnans att göra. Det avledda adjekti
vet liflig behandlas, liksom i förstaupplagan, som primärt stickord, 
däremot inte den på många sätt marginella avledda formen liffer- 
gad. Ordningen är i dessa fall alltid strikt alfabetisk, dvs. det NLO 
kal lar nischalfabetisk listuppställning. Också verbens partikelfraser 
behandlas i ramsa (ex. 93):

(93) 8ö§a, Solvere, redimere.
- af, Exsolvere, dissolvere, absolvere, item, liberare, in locum 

succedere.
- in, Emere, pretium solvere, acqvirere, pecunia comparare.

Solvere, dissolvere, explicare, exsolvere.

Att denna ramsa- eller listteknik inte är konsekvent genomförd för 
verb och verbfraser framgår av artikeln Leka (ex. 94):

1 Då detta tecken här har samma funktion som divis återges det i denna av
handling med en sådan:
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(94) 8efuir Ludere, tilêaminans, tilfyopa, colludere,
00m tcftcr mcîi, collusor.

Ramsatekniken används som sagt betydligt mera i upplagan från 
1747 än i den första, och bruket av den tilltar också mot slutet av 
verket.

Den andra typen av sekundära stickord består av sammansätt
ningar med det artikelinledande uppslagsordet som senareled, t.ex. 
uppslagsorden småle (ex. 95), mång lett och rödlett (ex. 96) nedan.

(95) 8c, Ridere, öt, Arridere, deridere, deludere, Småle, Subridere.
(1738:83, 1749:97)

(96) 8Ctt, Color, facies rei, rnong lett, varii coloris, röölett, colons rubri.

Där har de sekundära uppslagsorden alltså ordnats i nästen. I 
samtliga fall förses också det sekundära uppslagsordet med en eller 
flera latinska ekvivalenter. Denna ordning är emellertid inte särskilt 
vanlig i ordboken.

Det finns anledning att något dröja vid ordbokens sätt att hänvisa 
från ett ord till ett annat. Vid flera alternativa stavningar av ett ord 
kan flera av varianterna fungerar som uppslagsord, och då ledsagas 
användaren från en stavningsform till en annan. Även alternativa 
ordformer som inte beror på olika stavningssätt förekommer. Så
lunda finner man referenser från lögnare till liugare och från lyst
nad till lusta. Hänvisningarna lyckas inte alltid. Ibland saknas det 
ord man hänvisas till, och ibland är den enda information man får 
vid det anvisade ordet en hänvisning tillbaka till det första ordet, 
alltså ren korshänvisning. Exempelvis leds man från lofwetzman till 
löfftesman och från löfftesman till lofwetzman. Trots att hänvisning
arna ibland leder fel har de inte varit helt utan betydelse för ord
bokens användare, som förutom en bekräftelse på ordets existens 
dessutom har fått flera förslag till hur det kan utformas.
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6.3.3. ”Swensk ordabok” — mikrostruktur 

6.3.3.I. Uppslagsform

Uppslagsorden står genomgående i grundform. Den första upp
lagan visar emellertid en för lexikografins utveckling intressant 
detalj. Mellan uppslagsorden beskantzar och beskatta (två direkt på 
varandra följande uppslagsord) byter Schenberg princip för valet av 
verbens uppslagsform. Fram till verbet beskantza i den alfabetiska 
ordningen används vanligen presensformen som uppslagsform 
(”flfëftiljcr”, ”beSluntljar” etc.), och infinitivformen anges i förkortad 
form (” - jo”, ”tjn”), medan verben från och med beskatta enbart 
står i infinitiv.' Den första metoden, som är vanlig i Swedbergs 
ordboksmanuskript, följer direkt den latinska lexikografiska tradi
tionen, där verbens uppslagsform genomgående är den form verbet 
har i 1 pers. sg. près. ind. Detta skick har Schenberg lämnat helt i 
andra upplagan 1749 — där har de verb som hade presensformen 
som uppslagsform i den första upplagan ändrats och förtecknas nu i 
sin infinitivform istället. Den latinska ekvivalentens form är den
samma i de båda upplagorna: ”©obar - bn, Sudare, lavare, abluere” 
i första upplagan, ”©aba, Sudare, lavare, abluere” i den andra.

Förutom grundformen förekommer en del morfologiskt oregel
bundna böjningsformer, t.ex. äldst och lenger, lengre. Det är dock 
inte fråga om någon genomförd systematik, då exempelvis äldre 
och lengst saknas. De flesta uppslagsenheterna består av ett ord, 
men större enheter kan också förekomma, t. ex. lacka bref, laga 
förfall och led på en gärdzgård.

Uppslagsordets stavning kommenteras inte annat än i enstaka fall, 
då genom att det hänvisas från det aktuella uppslagsordet till en 
annan stavningsvariant, t.ex. ”Segel, vid. lägel”, ”Sä)))», V. lepp”, 
”SöSter, v. Hjötcr”. Som framgått strax ovan händer det emellertid 
att uppgiften om alternativ stavning eller form är den enda informa-

1 Som till allt annat finns det undantag även till detta. Ett exempel är verbet 
bebo, som redan i första upplagan har infinitivformen bebo som uppslagsform.
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tion som lämnas om ordet ifråga. Så består artikeln Lystra i sin 
helhet av uppslagsordet jämte uppgiften ”idem quod Uppta”, medan 
stickordet lyssna däremot fallit bort.

6.3.3.2-3. Uttals- och ordklassuppgifter

Uttalsuppgifter förekommer inte alls i Swensk ordabok, och infor
mation om uppslagsordens formella egenskaper lyser nästan helt 
med sin frånvaro. Ordklasstillhörigheten markeras bara i mycket få 
fall. Av de ord som börjar på L anges för uppslagsorden lengd och 
lucht genustillhörighet ”Fæm”, för lugn ”Neutr.” och för lås 
”Neut.”. Någon enstaka gång redovisas trots allt ordklasstillhörig
heten, t. ex. i artikeln Longt bortt, långt ifrå (ex. 97):

(97) Songt boett, tungt ifrå, Adj. longinquus, dissitus, Adv. procul, e 
longinquo, timra tongt ifrå, distare, differre, remotum esse, pro
cul.

Trots den sparsamma grammatiska informationen om uppslags
orden lämnas användarna inte helt i sticket av Schenberg. Istället för 
ordklassuppgifter etc. ger han ofta en svensk närsynonym för att 
separera de lemman uppslagsordet kan representera. Det förekom
mer fem olika artiklar Lag. För de två första förutsätts ordboks- 
användaren ha tillräckliga kunskaper i latinet för att hitta rätt: ”Sag, 
Lex, sanetio, institutum, constitutio” respektive ”Sag, strata seges, 
quantum uni trituræ subjicitur”. I den tredje artikeln Lag disambi- 
gueras lemmat genom en närsynonym: ”Sag, êafft”, liksom de 
andra två: ”Sag, êatttgtoemb” och ”Sag, êett, maner”. Det händer 
också att ordklasstillhörigheten antyds genom att något av de aktu
ella lemmana byggs ut till en kollokation eller fras. Så upptar 1749 
års upplaga tre primära uppslagsord lika (ex. 98-100), som pre
senteras på följande sätt:
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(98) 8ifu», Æquum, efter Skiöligljet oef) lifto, secundum æquum & justum;
gå lifto til, æquabiliter fieri, f)iooîi likt Sr, quod æquum est, lifto- 
boitt, similiter, go lifto, recta via incedere; liltorc, æquius.

(99) 8tko gommai, olôrig, Æquævus.
- mljckct. Æqualiter, ad æque.

(100) Sifto ëtg, Afficere se, arridere sibi.

Första upplagan behandlar frasen lika mycket på samma sätt som 
lika gammal, d.v.s. som primär uppslagsenhet.

Omfattningen av den formella information som erbjuds i avsnittet 
L är representativ för sådan information i Schenbergs svensk-latin
ska ordbok över huvud taget; nedslag på andra ställen i ordboken 
leder till liknande resultat. Den information som vi får avser genom
gående det svenska uppslagsordet.

6.3.3A Morfologiska uppgifter

Några explicita anvisningar om ordens böjningsmönster presente
ras inte i någon av upplagorna, varken för det svenska uppslags
ordet eller dess latinska ekvivalent.

6.3.3.5. Syntaktiska uppgifter

Att Schenberg ibland använder sin ramsateknik också för fraser har 
framgått av exemplen lösa (ex. 93) och lika mycket (ex. 99). Några 
explicita, syntaktiska uppgifter formulerade i resonerande ordalag 
förekommer däremot som regel inte, även om det finns enstaka 
undantag av det slag som exemplifieras nedan under luchta (ex. 
103). Språkprov förekommer inte heller.
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63.3.6. Betydelsebeskrivningen

Någon regelrätt betydelsebeskrivning är det inte fråga om i Schen- 
bergs ordbok, och indelning i betydelsemoment utöver det slag som 
exemplifieras ovan förekommer inte. Uppslagsordets innehållsliga 
motsvarighet på latin återges för det mesta i form av en eller flera 
ekvivalenter. Som framgår av artiklarna Ladugolf (ex. 101) och 
Longa (ex. 102) nedan, förekommer dock en del latinska parafraser 
eller definitioner.

(101) Sn&ugolff, Receptaculum frugum in horreo.

(102) Soitga, Desiderio urgeri.

Svenska fraser som har latinska ettordsekvivalenter kan påträffas, i 
de flesta fall som en sekundär enhet.

För att disambiguera uppslagsord som kan representera olika 
lemman används i första hand synonymer till uppslagsordet, t.ex. 
lag (s. 203). För att särskilja olika betydelser av polysema uppslags
ord kan också en mera sofistikerad betydelseindelning tillämpas. Ett 
exempel har vi i artikeln Luchta (ex. 103):

(103) Sucljta, Activ. Olfacere, odorari; pass. Olere, odorem spargere, sub-
olere, fragrare; (ucl)tn tttn, foetere.

Hur pass entydigt markeringarna ”activ” resp. ”pass.” särskiljer 
verbets olika betydelser är det svårt att uttala sig om med säkerhet. 
Antony mer uppges inte.

6.33.7-9. Bruk, ursprung och encyklopedisk information

Uppgifter av det slag som omfattas av punkterna (7)—(9) i mallen 
förekommer inte i någon av upplagorna av Schenbergs ordbok.
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6.3.4. Övrigt om Lexicon latino-svecanum

I sin beskrivning av upplagan från 1739 konstaterar Michael Jacoby 
att ordförrådet i den svensk-latinska delen är klart latinpåverkat: 
”Im Register folgen den schwedischen Stichwörtern meist eine 
ganze Reihe von lateinischen Entsprechungen wie bei Försnabb, 
Nimium celer, vélox, industrins” (Jacoby 1990:210). Denna iakt
tagelse stämmer även för ordförrådet i andra upplagans ordförråd, 
som i allt väsentligt tycks vara identiskt med den första upplagans. 
Förutom uppslagsenheter av typen försnabb ges ganska regel
bundet en fras där uppslagsordet har bestämningen liten, då ju lati
net normalt uttrycker dimunitiva bildningar morfologiskt. Sålunda 
ger Schenberg under lada ”liten In&n, horreolum” och under lamb 
”litet lomlJ, agnellus”. Denna anpassning av de svenska uppslags- 
enheterna till latinets ordbildningsmönster märks också i uttryck 
som ”iMjcftet lenge, perdiu” under lenge och ”Som inäger ett lob, 
semiuncialis, semiunciarius” under Lod, ett lod, halft vntz. Med 
tanke på ordbokens ena syfte, att underlätta studierna i latin för 
svenska scholares, är det rent pedagogiskt sett mycket lämpligt att i 
vissa avseenden anpassa källspråket till pregnanta lexikaliserade 
strukturer i målspråket.

I sin beskrivning av Schenbergs ordbok ägnar Jacoby störst ut
rymme åt att beskriva den latinsk-svenska delen av ordboken. 
Denna lämnas här åt sitt öde. Att det är svårt att uttala sig katego
riskt om vilka delar äldre tiders arbeten består av, illustreras tydligt 
av Jacobys kommentar om Schenbergs andra upplaga: ”Die 
weitere Ausgabe von P. Schenbergs Lexikon von 1747 folgt dem
selben Aufbauprinzip, enthält jedoch nicht mehr das schwedisch
lateinische Register” (Jacoby 1990:211). Slumpen har sett till att 
det exemplar som Jacoby har undersökt inte har innehållit annat än 
den latinsk-svenska delen. När man tror sig beskriva ett arbete på 
ett generellt plan, kan det i värsta fall visa sig att det man påstår i 
realiteten bara är giltigt för det exemplar man råkar ha tillgängligt 
(se också beträffande Lind 1749 nedan).
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Den svensk-latinska delen i andra upplagan är som framgått 
något längre än den i första: 172 sidor mot 148. Vid närmare 
granskning visar sig detta så gott som enbart bero på att den mera 
platskrävande ramsa- eller listtekniken används betydligt mera i 
andra upplagan än i den första samt att första upplagans lilla, ofta 
svårlästa stil har bytts ut mot större, mera utrymmeskrävande grad 
— vilket i och för sig är en klar förbättring. Antalet behandlade 
lexikaliska enheter torde dock vara ungefär detsamma i de båda 
upplagorna.

Enligt titelbladet till första upplagan var Schenbergs ordbok 
uttryckligen avsedd för skolbruk. Bara några år senare (1742) gav 
Schenberg emellertid ut en ny ordbok, Lexicon tripartitum, som 
liksom Lexicon latino-svecanum omfattar såväl en latinsk-svensk 
som en svensk-latinsk del. Dessutom innehåller den ett namnregis
ter: ”De nominibus propriis”. Enligt Jacob Lindblom, som alltså i 
inledningen till sin egen ordbok, Lexicon Latino-Svecanum. 
Latinsk och Swensk Ord-Bok (1790), utförligt kommenterar sina 
föregångare i genren, berodde detta på att Lexicon latino-svecanum 
”å ena sidan befanns både kostsamt för Ungdomen och nog vid- 
löftigt för nybegynnare, och å den andra, ett tillägg af nomina 
propria nödigt” (Lindblom 1790, ink). Trots att Lexicon latino- 
svecanum sålunda ansågs både för dyr och för omfattande för att i 
alla avseenden vara lyckad för bruk i skolorna, fyllde den tydligen 
andra behov. Lindblom berättar: ”Imedlertid blef afsättningen af det 
stora Verket, så stark, att en ny upplaga deraf tarfvades, hvilken ock 
med några tillökningar och förbättringar utkom under titel af [...] 
1747” (Lindblom 1790, ink). Lör svenskans del var förbättringarna 
som sagt i första hand av typografisk natur.
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6.4. L. Möller: Nouveau Dictionaire François-Svedois et 
Svedois-François (1745)

Levin Möllers Nouveau Dictionaire François-Svedois et Svedois- 
François har också försetts med en utförlig svensk titel: ”En Ny 
Frantzösk och Swensk samt Swensk och Frantzösk Lexicon eller 
Orda-Bok, I hwilkens Första Del alla Frantzöska Ord och be
synnerliga Tale-sätt, som ej allenast i dageligit Tal, utan ock i alle
handa Konster och Wettenskaper förekomma, äro effter de full
komligaste och isynnerhet FRISCHENS Orda-Bok på Swenska 
förklarade, med de förbättringar, som i Företalet omröras, Och i 
Andra Delen alla Swenska Ord effter de ordrikaste Register på 
frantzöska öfwersatte” (bild 7).

Den i titeln utlovade svensk-franska delen har försetts med en 
egen titel: ”En Ny Orda-Bok, på Swenska och Frantzöska”. Själva 
den lexikografiska delen har sedan rubriken ”Andra Delen af den 
Swenska och Frantzöska Orda-Boken”. En andra, korrigerad och 
något utökad, upplaga av ordboken gavs ut 1755; den upplagan har 
inte undersökts närmare. Det exemplar jag beskriver tillhör Göte
borgs Universitetsbibliotek.

Möllers ordbok har tidigare studerats av André Kahlmann, som 
noggrant redogör för hur Möller tar sig an uppgiften att samman
ställa en fransk-svensk och svensk-fransk ordbok (Kahlmann 
1982). Omständigheterna redovisas också utförligt av Möller själv i 
det ”Företal” som inleder arbetet. Företalet i sin tur inleds med 
utropet:

Ingen ting hadde för någon tid sedan förekommit mig otroligare, än at 
jag en gång skulle utgifwa en Frantzösk Orda-Bok. Ty jag har ej all
enast aldrig funnit något nöje uti språks lärande; utan ock ej widare 
bemödat mig om frantzöskan, än nödigt är, til at utan hinder läsa the 
på thetta språket i allehanda Wettenskaper utkomna skrifter. Men 
åtskilliga emot al förmodan tilsammanstötande omständigheter bragte 
mig på andra tankar. (Möller 1745, Företal s. 1 [a])
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NOUVEAU

DtCTIÖNAIRE
FRANÇOIS-SVEDOIS et SVEDOIS-FRANÇOIS.

gwn$ô(ï ort) ©ii'cnff fcimt ©tutnf! 
rcl) gfan(3ôfï

LEXICON,
etlcr

2 tpiitmö $ôt4jï(J SM citfa gt*at#ffa Dt’t» oef) k*
fpmterftga £ale*fdtt, font ej aUenaft itogcltgtt $al, utan oef

i alle^anba Confiée oef) SSÖettenffaper förefotnma, äto elfter De fuflfom* 
liSflff« od) i[i;nnerf;et frischens ,Orba/33oI pa ©tuenfïa 

fotffatdbc, meb be förbättringar, fom i gértalet 
omtétaê,

£>$ i Singl’d ©dett otfa @tocn(Fü -Oft» ejftev fcc othifafre
SHefliflcr pa fratigélîa ôfroerfatte.

Utflifroen of v.
LEVIN M Ö| l E E,

Log. 6c Metapliyf*. Profeff Qftdin.

©toef J?ofm od?? ttpfâfa,
(joé ®ottfviet> jfteferoettet*, 1745.

BILD 7. Titelsida i L. Möllers Nouveau Dictionaire François 
Svedois et Svedois-François (1745).
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Författaren konstaterar sedan att det inte finns några fransk-svenska 
ordböcker. När svenskarna har velat läsa franska skrifter har de fått 
nöja sig med tyska ordböcker, ”der läsaren ofta ej bättre förstått 
öfwersättningen, än Frantzöskan, som derigenom skolat förkla- 
ras”(s. l[a]f.). Det är en intressant uppgift att man i Sverige skulle 
ha haft tillgång till fransk-tyska ordböcker. Flur allmänt spridda de 
var går det emellertid inte att utläsa något om ur Möllers påstående.

Till denna brist på fransk-svenska ordböcker kommer sedan den 
omständighet som Möller här beskriver själv:

Desutan war jag ock då sjelf satt i det tilstånd, at en färdighet i Tyska 
språket war mig högst nödig, sedan jag nådigst blef förordnad til en 
offentlig Lärare här wid Akademien [d.v.s. i Greifswald; min anm.], 
hwaräst alla föreläsningar skje på tyska, at the af allom så mycket 
lättare och bättre måge kunna begripas. Til thetta ändamålets erhål
lande ansåg jag närwarande arbete för et så mycket tjenligare medel: 
som jag ej allenast härwid hadde tilfälle at genomgå alla i tyska språ
ket förekommande ord; utan min möda också liksom försockrades, 
dels igenom en ljuflig förestellning af den tjenst, som tillika wederfors 
androm, dels ock igenom den mig af Förläggaren utlofwade belö
ningen. (Möller 1745, Företal s. [Ib])

Möller har sålunda nyss tillträtt en tjänst vid Akademien i Greifs
wald. I samband med det åtar han sig uppgiften att åstadkomma en 
franskosvensk ordbok i syfte att — om inte lära sig — så i varje 
fall förkovra sig i tyska!

Möller redovisar sedan de källor och förlagor han har använt vid 
ordbokens utarbetande. Med utgångspunkt i de uppgifter som 
lämnas i företalet undersöker Kahlmann hur förlagorna faktiskt har 
utnyttjats: Frischs franskotyska Dictionnaire des Passagers 
(1712) och Linds svenskotyska Teutsch-Schwedisches und 
Schwedisch-Teutsches Dictionarium (1738).1 Flan redovisar nog
grant hur Möller med dessa arbeten som underlag lyckades åstad
komma det franskosvenska verket.

1 Möller anger som en självklarhet Lind som författare till den anonyma ord
boken.
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I den fransk-svenska delen har Möller i princip utgått ifrån de 
franska uppslagsorden i Frischs franskotyska ordbok och med 
hjälp av Linds tysk-svenska del översatt de tyska ekvivalenterna 
och parafraserna till svenska. I den svensk-franska delen har Möller 
gått motsatt väg: han har utgått ifrån uppslagsorden i Linds svensk
tyska del, och genom att slå upp den där angivna tyska ekvivalenten 
eller parafrasen i Frischs tysk-franska del kommit åt en fransk ekvi
valent till det svenska uppslagsordet.

Även om Kahlmann i vissa avseenden kritiserar Möllers insatser 
är hans omdöme om ordboken dock huvudsakligen positivt.1 
Möllers egen bedömning av verket som endast ”et prof på en trägen 
möda och oförtruten flit, men ej på något förstånd och insigt” 
(Möller 1745, Företal s. [4b]) modifierar han framför allt i fråga om 
tillvägagångssättet:

Möller hade dock både förstånd och insikt, om inte insikt i franska 
språket, så åtminstone i hur man skriver en ordbok. Han insåg näm
ligen att han inte kunde skriva sin ordbok utan att få hjälp utifrån.
Han utgick därför från nomenklaturen i några välkända, uppskattade 
och beprövade ordböcker. Det är en metod som används än i dag. 
(Kahlmann 1982:359)

De svenska uppslagsorden säger Möller sig ha hämtat i den 
svensk-tyska delen i första upplagan av Linds ordbok, som han 
funnit vara den främsta källan till det svenska ordförrådet:

Hwad den andra Delen angår, så har jag jemnfört åtskilliga swenska 
register, och sedan jag funnit, det wara det fullkomligaste, som uti Her 
Mag. Linds Orda-Bok finnes, så är det ock i denna Delen blifwit til 
grund lagt. (Möller 1745, Företal s. [4a]).

Kahlmann tolkar detta så, att Möller inte har känt till Serenius 
svensk-engelska ordbok (1741), som han anser vara överlägsen 
både Lind och Möller (Kahlmann 1982:357). Han har möjligen rätt

1 Kahlmann ställer sig kallsinnig främst till de förbättringar som Möller uppger 
sig ha företagit i den fransk-svenska delen jämfört med förlagan Frischs ordbok.
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i att denna var okänd för Möller. Ett skäl till att inte använda den 
även om han kände till den skulle emellertid kunna ha varit, att det 
hade inneburit avsevärda metodiska problem. Han hade visserligen 
fått ett större svenskt ordförråd om han utgått ifrån Serenius, men 
med en engelsk och en latinsk ekvivalent till varje svenskt ord 
istället för en tysk. Beträffande de ord som återfinns hos Serenius 
men inte hos Lind hade han inte varit hjälpt av Frischs tysk-franska 
ordbok. Han hade då antingen fått använda en engelsk-fransk eller 
en latinsk-fransk ordbok för att via den engelska eller den latinska 
ekvivalenten finna en fransk ekvivalent, eller så hade han själv fått 
komma på antingen den franska ekvivalenten till dessa ord — något 
som han enligt egen uppgift antagligen inte var mäktig — eller en 
tysk ekvivalent för att därigenom komma åt Frischs franska ekviva
lent. Med tanke på Möllers egen uppgift om sina begränsade kun
skaper i såväl tyska som franska var det tillvägagångssättet kanske 
inte aktuellt. Det är heller inte säkert att Möller hade tillgång till 
engelskofranska och latinskofranska ordböcker i Greifswald. 
Huruvida han faktiskt kände till Serenius ordbok är sålunda svårt att 
avgöra. Att han inte har använt den är under alla omständigheter 
uppenbart.

Vid avslutandet av ordbokens svensk-franska del hade Möller 
hjälp av Mag. Carl Wilhelm Viktorin, om vilken han uppger att han

i frantzöskan äger en ganska god kundskap. Han har effter egen för
säkran gifwit sig den mödan, at han i Frischens och Rondeaus orda
böcker upslagit alla orden, och icke brukt et enda, hwarutinnan han 
ej haft åtmistone en af dessa Auctorerna til föregångare. (Möller 
1745, Företal s. [4a]f.)

Möller påstår som sagt uttryckligen att han har använt Linds arbete 
som förlaga till ordbokens svenska ordförråd. En hastig granskning 
av ordförrådet i de båda verken visar också att överensstämmelsen 
är i det närmaste total, såväl beträffande makro- som mikrostruktu
ren. I förordet framför han emellertid en del synpunkter på den 
svenska lexikografin, vilket är det som främst motiverar att verket 
beretts plats i de svenska ordböckernas utvecklingshistoria.
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6.4.1. Nouveau Dictionaire François-Svedois et 
Svedois-François — megaplan

Första upplagan av Möllers ordbok inleds med förläggarens dedi
kation till ”Monseigneur Le Comte Charles Gustave Tessin”. De 
följs av ett företal på åtta sidor, där Möller återger ordbokens till
komsthistoria (se ovan). Med tanke på att han där säger att han 
varken varit road av språk eller brytt sig om att lära sig mer franska 
än nödvändigt, måste hans ordbok anses vara en prestation i sig (se 
6.4 ovan).

Ordboken uppges vara tänkt att användas av svenskar. Den 
svensk-franska delen skulle sålunda — modernt uttryckt — vara en 
produktionsordbok. Vad gäller behandlingen av svenskan i den 
fransk-svenska delen har Möller haft vissa funderingar, som han 
redovisar i punktform i förordet. Under punkt I resonerar han om 
stavningen av svenska ord och uppger sig ha ”utelemnat de flästa 
onödiga bokstäfwer”, och han hade gärna

gådt än widare, och bortlemnat (f), såsom i (hafwer gifwer &c) och 
andra dylika bokstäfwer, som ej gjöra större tjenst, än femte hjulet på 
wagnen. Men jag war alt för frucktsam til at å sido sättja al wördnad 
för et almänt wedertagit bruk. (Möller 1745, Företal s. 2[aj)

Punkt II handlar om ”skilje-tekn”, som Möller uppger sig ha ute
lämnat, ”så framt icke någon besynnerlig grund föranlåtit mig til at 
giöra undantag”. Med ”skilje-tekn” avses snarast markering av 
sammansättningsfog. Sådan ”besynnerlig grund” finner han framför 
allt i nya sammansättningar:

då jag warit nödsakad til at gjöra något nytt ord, af flera sammansatt; 
eller til at bruka något, som ej är almänt wedertagit, på det ordets 
sammansättning måtte falla hwarjom och enom så mycket snarare i 
ögonen, och des förstånd derigenom blifwa lättare. Likaledes tjena 
dessa tekn undertiden til at skilja stafwelserna ifrån hwarandra, såsom 
uti ordet (skrif-emne), at man ej må bokstafwera (skri-femne) effter 
den regien, som annars uti swenskan i akt tages. (Möller 1745, 
Företal s. 3[a])
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Sammansättningsfogen markeras sålunda där det är pedagogiskt 
motiverat.1 Under punkt III redovisar han sin syn på bokstäverna 
<å> och <ä>, som han anser borde användas sparsamt och bara där 
det är motiverat av uttalet och där de har sitt ursprung i ”sådana ord, 
hwaruti (a) finnes”. Punkt IV handlar om <i> och <j> och återges 
här i sin helhet:

IV.) Gjör man i bokstafweringen en skillnad emillan (i) såsom en sjelf- 
Ijudande och medljudande bokstaf. Man har ock tu serskilta tekn (i 
och j). Therföre bör ock thenne skilnad til undwikande af al oreda i 
stafwelsernas åtskiljande noga i akt tagas. I anledning häraf bör man 
skrifwa (ljud, sjelf, jag &c.), effter man ej gjör twå stafwelser af hwart- 
thera ordet, utan (j), så wäl som de öfrige consonanterne, tienar här 
endast til at modificera, eller på et besynnerligt sätt bestemma wo- 
calernas ljud. Twärtom bör man skrifwa (i, uti, ifrig), effter (i) är här en 
sjelfljudande bokstaf. (Möller 1745, Företal s. 3[a])

Här anlägger Möller ett synsätt som helt bygger på svenskans egen
skaper och lämnar den latinska ortografiska traditionen utan avse
ende. Detta kan jämföras med hur den samtida Sven Hof resonerar 
om hur grafemen <i>, <j> och <g> skall användas. Han menar i 
princip att <j> endast skall användas för att markera ”lindrigt g”; 
annars skall <i> brukas. ”Således är det lika så rätt att skrifwa: 
bjuda, djur, [...] som bguda, dgur, [...] hwilke alle, efter bokstäfwer- 
nas antagne betecknande, på detta sättet skrifne intet kunna läsas”. I 
stället skall dessa ord skrivas biuda, diur (Hof 1753:90ff., se äv. 
Thelander 1985:51).

Punkt V handlar om nya ord. Möller säger sig ha tagit sig friheten 
att skapa åtskilliga nya ord, samtidigt som han tagit med många 
främmande ord. Såväl de nyskapade som de främmande orden 
förekommer i första hand som ekvivalenter till de franska upp
slagsorden i den fransk-svenska delen. Som exempel på nygjorda

1 Lena Rogström antar att man av Serenius bruk av divis i sammansättningar 
kan utläsa något om sammansättningens grad av lexikalisering (Rogström 
1998:245). Antagandet har delvis stöd i de kriterier Möller uppger för det egna 
bruket av ”skilje-tekn”; d.v.s. när han använder divis i ord som inte ”är almänt 
wedertagit”.
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ord ger han ”ton-tekn, ton-, språk-, tale-konst” som motsvarigheter 
till ”accentus, musica, grammatica, oratoria”. De främmande orden 
anser han utgöra värdefulla inslag i svenskan, och han förespråkar 
en ”antipuristisk” syn: ”Det inkastet, som häremot kunde gjöras af 
språkets renhet, är af ringa werde”. Det vore intressant att under
söka den fransk-svenska delen med avseende på Möllers eventuella 
bidrag till det svenska ordförrådet; detta har emellertid inte rymts 
inom ramen för denna avhandling.

Punkt VI slutligen kan sägas handla om lexikografiteknik. Där 
angriper Möller bruket av latinska typer i främmande ord. Särskilt 
förefaller honom ”den liksom hermaphroditiska skrif-arten än löje- 
ligare, då man skrifwer et ord til helften med latinska, och til helften 
med swenska bokstäfwer”. Han förespråkar ett enhetligt bruk av 
svenska, dvs. gotiska, typer för svenska ord, något som i princip 
redan tillämpades i de svenska ordböckerna. I vanliga texter (såsom 
ordböckernas inledningar) användes dock gotisk frakturstil för 
svenskan och antikva för främmande (romanska) ord.

Av företalet framgår inget annat än att de framförda synpunkterna 
omfattar ordbokens båda delar. I praktiken har de emellertid inte 
tillämpats i den svensk-franska delen.

Efter företalet följer den fransk-svenska delen av ordboken. 
Denna är betydligt mer omfattande (1508 spalter) än den därpå 
följande svensk-franska delen (316 spalter).1 Ordboken innehåller 
inga ytterligare delar, såsom lista över förkortningar, erratalista eller 
liknande. I det följande är det ”En Ny Orda-Bok, på Swenska och 
Frantzöska”, d.v.s. den svensk-franska delen i första upplagan som 
beskrivs.

1 Spaltiiutnreringen har rubbats på några ställen. Det genom pagineringen 
uppgivna antalet spalter (1512 resp. 320) avviker därför något från det faktiska 
antalet.
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6.4.2. ”En Ny Orda-Bok” — makrostruktur

Artiklarna i Möllers ordbok är alfabetiskt ordnade på samma sätt 
som i förlagan, d.v.s. i Linds ordbok från 1738. Varje bokstavsav- 
snitt inleds med bokstaven ifråga som rubrik; överst på sidan ges två 
eller flera sekvenser med två eller flera ledbokstäver. Nytt bokstavs- 
avsnitt markeras typografiskt gentemot det föregående genom att 
sidans båda spalter bryts så att båda spalterna tas i anspråk för den 
nya bokstaven. Gränsen mellan bokstäverna markeras med ett 
streck tvärs över sidan. Den nya bokstaven står som rubrik till 
kapitlet (bild 8).

Bokstäverna <å>, <ä> och <ö> behandlas av såväl Lind som 
Möller under <a> respektive <o>, <i> och <j> behandlas som en 
bokstav (trots Möllers kommentarer i företalet), medan <u> och 
<w> behandlas var för sig. Även beträffande förekomsten av initiait 
<th> för <d> följer Möller Lind; på samma sätt som hos Lind an
vänds <d> eller <t> utom i hänvisningsräckan ”3dje, ttjcm, tljcit, tfjer 
&c. 3e be, betu ben, ber”.

Uppslagsordet är utdraget i marginalen i förhållande till artikeln 
för övrigt. Det svenska materialet är satt med gotisk frakturstil, 
medan de franska ekvivalenterna och parafraserna markeras med 
antikva. Uppslagsordet inleds ibland med versal, ibland med gemen 
enligt ett system vars innebörd inte är alldeles lätt att utläsa. Således 
tycks de första sidorna av varje bokstav (t.ex. Labet i spel-Lif- 
gifwa) vara satta med initial versal, medan de avslutande sidorna 
genomgående satts med gemena (lif-gifwelse-lytt). Denna skillnad 
återges i det följande i citaten utan att kommenteras närmare. Sam
mansättningar utgör för det mesta primära stickord, medan avled
ningar oftare behandlas under sitt huvudord.

Ordbokens makrostruktur följer förlagan från 1738 så gott som 
fullständigt. Därför är också Möllers svensk-franska ordbok i det 
närmaste helt glattalfabetisk; d.v.s. de flesta uppslagsorden behand
las som primära uppslagsord. De avledningar som uppträder som 
primära uppslagsord hos Lind behandlas på samma sätt i Möllers
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funbfFapa, fpaua, s’informer, s’étiqueter, épier, 
efpionner, guetter.

fiinbjïapare, fpejare, cfpion, mouchard, flagorneur.
furlfl fom en bufrua, gémir, comme une colombe.
fufF, cocher, fuff:»vagn, un coche, un carofle.
fufr, fîofant, les côtes de la mer.
fut.-rpgg, une belle.
futrçggot, bolTu, raboteux.
futtiu fom en otre, grincer.
fpcfling, poulet, pouffin.
fpcflmq-ljéna, une poule, une poule qui couve.
fpjfe, bordel, lieu de débauché.
fyla, fttiûlfa, refraichir.
fpla, fplad)tigl)ef, rcfraicheur.
fpla ftg, fc morfondre, avôir du froid.
fttlacfjtig, fpïad>tigf, frais, un peu froid.
(pib, fplt, morfondu, aïant du froid, fplba fétter, 

* des engelures.^.
f plier, un collet, un bouffie, bulletin, 
fpnbermé&a, la Chandeleur, 
fpnne, nature, inclination, humeur, l'efprit, le ge

nie. Ofpmte, eloignement de la •vertu de [es ance- 
fires, mauvaife conduite, lâcheté, bajjejfe.

fppare, njtmfppare, gourmet.

______ __________£t)t T48
fprfil, un temple, une cglife. fprf bânf, parquet. 
fprf;g5ïb, une cimetière, place autour d'une crin, 
{primer berge, grenier auprès des ei>lifcs. 
tpvf ^evre, pafleur, miniftre d’cglhc. 
fprfméjjfl, la foire ou la fête de quêque paroifl 

ou village.
fprfoà)i:cipïin, difeipline ecdefiaftiqwe. 
fprfororbmttg, le rituel, 
fprfo^ron, réfmeri, facrilcge. 
fprfofeber, Çerementfr, les ceremonies de l’cçliii 
fprf:plictt, amande honorable. 
fpt'bSînb, le conliftoire. 
fprf;©od)n, une paroiffe. 
fprfdiuf, facrilcge, celui qui a dérobé une cglif, 
fprfnoérb, confeiller de l’cglife. 
fprf=n>igmng, fête, dédicacé ou confection d 

temple.
fpfï, fpjTdtgcn, charte, pudique; chaftcmcnt, pud 

quement. tpffljet, cbsfteté, pudtaté. 
fpjj, un baifer. fpfjfl, baifer. fpfr, baifê. fp^njng, 

b ai fer, b aife ment. 
fpta od) bpta, changer.
fptt, jîenlim, colle à pierre, ciment. ©niefare Içt 

futée.

I
iab tâd

9̂
ûbet i fpcl, la bête. ©éttia labet, cire dans mal
heur, perdre quêque chofe, faire une perte-, 

gaef od) Ipte, tache, pâté ; calomnie, detraélion, me- 
difance, diffamation.

£acf, brefdacf, de la cire d‘ efpagne. 
gatfa, belacfa, blâmer, calomnier, diffamer, dctrac- 

ter, décrier, ternir la reputation, medire. 
gaefa bref, fccller, cachettcr une lettre, la fermer 

d’un cachet.
gaefare, befaefare, calomniateur, detra&eur, medi- 

fant, diffamateur, 
gaefej, un laquais, valet de pie.
? ci cfer'a, vernifler. lacferare, vern'tffeur. 
gathering, vcrniflurc, pcipâurc. 
gaba, une grange.
gaba, inféra i labo, moiflbnner, faire la moiffon, 

la récolté.
gnbba geroar, charger une arquebufe de plomb & 

de poudre, labbûb, :bat, chargé, ée. 
gabbare, chargeur.
gobbning, geroattf lûbbtiiug, charge d’arquebufe.

0feppg4ûbbning, port, ntrgaifon.
Îûbîgoft, labîtett, la baguette d'une arme à feu, 

comme d’un fufil. ;
îab-jlocf fit et fïpcfe, le chargeoir. 
gflbttgérb, étable. 
gabuÜi, lofât, laitue, 
gabudoga, l’aire d*tme grange, aire.
Eiivf, otût, qui prend ou fait eau. ©feppçtarlécff,-

tact Såg

le navire s'ouvre, ce vaiffeau coule, prend ou fa-,

gaefer, friand, qui aime les bons morceaux, lécft 
mat, friand.je, delicatejfe, morceau friand. 

gécftare i fprfan, les galleries d’une eglife. 
gérfte, taffpira, une latte, 
géiftfpih, clou de latte.
Séber, du cuir. 2(f later giorb, qui efi fait de pea 

ou de cuir. lâber=fpller, colletm de cuir. 
geibertappan, chauve-fouris. 
gage!, flafïa, flacon, petit tonneau, baril, 
gégenfyet, occafion, opportunité, commodité d 

tems, lieu, fujét, <prd(Mégenhet, parroiffe. 
géger, le camp, ©la léger, tamper, pofer U camp. 
gager, nebrigare, fe lagre- 
gagerëmâl, affaire atnoureufc, le commerce d’un 

frnmie avec un homme, 
gagej pii fa, gigot de mouton de bétail; cuiifot.

logg pa en liustfrafe, bobèche. 
gagga, mettre, coucher, pofer. lagb, lagt, mis.po) 

lagga neb, mettre bas,pofer, depo/er. Ingga pâ, tn 
pojer, charger, meure à ou fur quêque fhoje. lag a 
ftj, fe coucher ; ceffer, prendre fin, ft r allem ir. läge 
pû l)iertût, prendre à coeur.

gaglig, lagtigf, commodjfituc, couché, pofé.mifc- 
gagra jtg, fc camper, 
getgre, fégare, plus humble, plus bas. 
gdgfi, le j>lus bas, le plus humble, tics, fort ba 

©Oöl lagjl, au plus bas.

BILD 8. Början på bokstaven L i Möllers ”En Ny Orda-Bok, 
Swenska och Frantzöska” (1745). (Del 2 i Nouveau 
Dictionaire François-Svedois et Svedois-François.)
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arbete. Uppslagsord som placeras i nästen i Linds ordbok återfinns 
också i den svensk-franska som sekundärt stickord under sin efter- 
led. De hänvisningar som förekommer i ordboken har hämtats ur 
Linds ordbok.

6.4.3. ”En Ny Orda-Bok” — mikrostruktur

6.4.3.1-3. Uppslagsformen samt uttals- och ordklassuppgifter

Bortsett från vissa ortografiska avvikelser följer uppslagsorden helt 
förlagans form. Dessa avvikelser förekommer i första hand i arbetets 
absoluta början, där Möller tycks ha förhållit sig friare till förlagan 
än längre fram i ordboken. Sålunda tillämpar han delvis andra kri
terier än Lind för distinktionen mellan grafemen <g> och <j>, t.ex. 
för uppslagsordet afsäga, som i förlagan har formen afsäja. Samma 
oblika former, flerordsenheter och stavningsvarianter redovisas hos 
Möller som hos Lind. Uttalsangivelser saknas, liksom också upp
gifter om ordklass.

6.4.3.4-5. Morfologiska och syntaktiska uppgifter

De uppgifter som lämnas om uppslagsordets böjning är för det 
mesta hämtade ur förlagan. För de franska ekvivalenterna framgår 
emellertid i många fall substantivens genus genom att relevant arti
kel anges. Exempelvis uppges för lif ekvivalenten ”la vie”, för 
landswäg ”le grand chemin roïal”, för lär-spån ”un essai, une 
epreuve, une tentative” och för lus ”un pou”.

Beträffande sammansättningarna lyckas Möller inte leva upp till 
de ambitioner han ger uttryck för i företalet, nämligen att markera 
gränsen htellan de komponenter som bildar sammansättningen om 
den är nybildad eller om det är pedagogiskt motiverat och att ute
lämna den annars. Av sammansättningar på land som han har med
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som uppslagsord anger han gränsen i t.ex. land-bonde, land-hafra, 
land-karta, lands-ända och lands-fred men inte i exempelvis 
landsflychtig, landshöfdinge, landskap, landsman, landstiga och 
landswäg. Huruvida han anser denna skillnad motiverad av peda
gogiska skäl eller att sammansättningarna utan divis är så etable
rade att gränsen inte behöver redovisas är svårt att säga. Överens
stämmelsen med den svensk-tyska förlagan är hur som helst total.

De syntaktiska uppgifterna är lika obefintliga i Möllers ordbok 
som i Linds. Möller tycks emellertid ha haft en ambition att för
medla fler konstruktioner för de svenska uppslagsorden än Lind. 
Sålunda innehåller de första artiklarna i den svensk-franska delen 
betydligt fler språkprov än förlagan. I artikeln Acht, acktning ger 
Möller franska motsvarigheter till fraserna ”3toga i SlcfU”,
(jdftoa ocftt tio något”, ”£>ögt acltto” och ”'Jtoga ocfetgifning”; i Linds 
ordbok förekommer endast frasen ”3 Sttcljt togo”. Några systema
tiska uppgifter om ordens konstruktionsmönster lämnas emellertid 
inte.

6A3.6. Betydelsebeskrivningen

De svenska uppslagsorden förses i de flesta fall med en fransk ekvi
valent eller ekvivalenter. Som framgår av exemplet landswäg strax 
ovan förekommer också omskrivningar av betydelsen.

Möller har använt makro strukturen i Linds svensk-tyska del 
genom att lägga det ordförråd som där presenteras till grund för den 
svenska ordförteckningen i sin ordbok. Därvid övertar han också en 
del fraser från Lind som egentligen är avsedda att utgöra svenska 
frasekvivalenter till lexikaliserade enheter i tyskan. Detta får natur
ligtvis följder för betydelsebeskrivningen. Under uppslagsordet 
läder finner vi sålunda den svenska frasekvivalenten till tyskans 
ledern, vederbörligen försedd med en fransk parafras: ”2lf lifter 
giorö, qui est fait de peau ou de cuir”. Möller följer också Lind 
troget när han återger uppslagsenheten ”Södttore i htjrUnn” med
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den bifogade motsvarigheten ”les galleries d’une eglise”; i förlagan 
finner man ekvivalenten ”bie SBorftitelje”. I den mån Linds ordurval 
har byggt på en målspråksrelaterad semantisk analys följer det inte 
automatiskt att denna är adekvat också för konstellationen svenska
franska. Troligen har inte Möllers färdigheter i tyska och franska 
varit tillräckliga för att i innehållsdelens exempel ta hänsyn till det 
franska målspråkets särdrag.

Då också den fransk-svenska delen har ett tyskt mellanled, är det 
inte orimligt att anta att (liknande) germanismer kan förekomma 
också i den delen av ordboken.1 Huruvida det finns påverkan från 
tyskan också på betydelsedifferentieringen i den fransk-svenska 
delen vore intressant att undersöka, något som dock ligger utanför 
denna avhandlings mål.

Vid disambigueringen av uppslagsordens olika betydelser och 
vid lemmaseparering används alltid svenska som metaspråk, vilket 
ju är i samklang med ordbokens uttalade syfte.

6A3.7-9. Bruk, ursprung och encyklopedisk information

Bruklighetsuppgifter förekommer inte i ordboken, bortsett från en
staka etiketter vulg., och heller inga etymologiska uppgifter. En del 
av förlagans sparsamma encyklopediska kommentarer påträffas i 
Möllers ordbok. Möller återger exempelvis Linds förklaring av be
greppet lagstormare ”(iom Ju ib OtcformnHotiö Hben initie förhastn 
©ub§ tag)”; däremot utelämnas Linds ovan citerade kommentar till 
ortug (se avsnitt Ô.2.3.9).

1 Möller använder som sagt samma tyskofranska ordbok som Lind, d.v.s. 
Frischs Dictionnaire des Passagers. Denna kan sålunda sägas ligga till grund 
för såväl den fransk-svenska som den svensk-franska delen av ordboken.
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6.4.4. Övrigt om ”En Ny Orda-Bok”

Enligt förordet tillkom Möllers ordbok för att underlätta svenskars 
studier av franska. I förordet anger Möller, konstigt nog, att den 
svensk-franska delen är mindre viktig än den fransk-svenska. Fel i 
denna del av ordboken uppges sålunda vara

så mycket drägeligare, som de i språket förfarne sellan bruka denna 
delen, och begynnare få af deras Läromästare säkraste anledningen til 
de orden, som wid wissa styckens öfwersättjande på frantzöska äro 
de tjenligaste. (Möller 1745, Företal s. [4b])

Uttalandet skulle kunna tolkas så att det egentligen inte behövs 
någon svensk-fransk ordbok. Hur som helst går det inte att av detta 
dra några slutsatser om den faktiska användningen av franskan i 
Sverige runt 1740.

De franska uppslagsorden i den fransk-svenska delen förses med 
för den tiden noggranna, formaliserade uppgifter, och även i den 
svensk-franska delen är grammatiska uppgifter om de franska ekvi- 
valenterna vanligare än för de svenska uppslagsorden. En teoretiskt 
möjlig förklaring skulle kunna vara att Möller medvetet har uteläm
nat uppgifterna om svenskan, som ju förutsattes vara känd av an
vändarna. I så fall kan Möller i praktiken sägas ha lyckats åstad
komma en ordbok som klart tar ställning till och tillämpar den teo
retiska distinktionen mellan produktions- och avkodningsordbok 
och mellan ordboksanvändarnas kompetens i L,, d.v.s. svenska, 
respektive deras svagare kunskaper i L2, som i det här fallet är 
franska. En annan och betydligt troligare förklaring till denna skill
nad beträffande franskan och svenskan är nog den, att Möller i sina 
franska förlagor hade tillgång till information om de franska upp
slagsordens formella egenskaper, medan sådana uppgifter saknas 
om de svenska uppslagsorden i den svenska förlagan.

Levin Möllers bidrag till den svenska lexikografins utveckling får 
sägas vara främst av metalexikografisk natur. Som den förste upp
hovsmannen till en tvåspråkig ordbok diskuterar han lexikografitek-
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niska frågor som ortografi och notation, även om han sedan inte vad 
svenskan beträffar lyckas genomföra de reformer han förespråkar.

6.5. O. Lind: Teutsch-Schwedisches und Schwedisch- 
Teutsches Lexicon oder Wörter-Buch (1749)

År 1749 kom den ordbok som allmänt betecknas som andra upp
lagan av Teutsch-Schwedisches Und Schwedisch-Teutsches Dic- 
tionarium Oder Wörter-Buch från 1738. Vissa skillnader föreligger 
emellertid mellan de båda upplagorna. Främst är det omfånget som 
är betydligt utökat i det senare arbetet, inte bara beträffande format, 
sidantal och antalet uppslagsord. Den senare upplagan företer i allt 
väsentligt en avsevärt utvecklad struktur.

Titeln på denna andra upplaga av Linds ordbok (1749) är nästan 
identisk med första upplagans titel, eller ”Teutsch-Schwedisches 
und Schwedisch-Teutsches Lexicon oder Wörter-Buch. Orda-Bok 
på Tyska och Swänska, så ock på Swänska och Tyska; Hwaruti 
först alle förekommande Tyska Ord äro öfwersatte på Swänska, och 
med nödiga Locutioner eller Orda-Sätt förklarade; och sedan, eller i 
Sednare Delen, warda the Swänska Orden gifne på Tyska”. Ord
boken är ”Utgifwen af Olof Lind. cum Privilegio” i ”Stockholm, 
hos lohann Friederich Lochner 1749” (bild 9).

Det exemplar av ordboken som jag har undersökt tillhör Institu
tionen för svenska språket i Göteborg.

6.5.1. Teutsch-Schwedisches [...] Lexicon — megaplan

Ordboken inleds med den betydligt omfångsrikare tysk-svenska 
delen (1920 spalter). Också verkets andra del, den svensk-tyska, 
har samma titel som i 1738 års arbete: ”Swänsk Och Tysk Orda- 
Bok: Schwedisch-Teutches Wörter-Buch”. Det är den svenska 
delen av denna titel som används i den följande redovisningen. Av
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disch-Teutsches Lexicon oder Wörter-Buch (1749).
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titelbladet framgår att också den andra delen är tryckt i Stockholm, 
dock inte som första delen hos Lochner utan hos Peter Jör. 
Nyström. Denna andra del inleds sedan av ett kort förord, ”Före
språk”, parallellt uppställt på tyska och svenska. Nederst på det 
blad som rymmer förordet anges emellertid: ”Efterrättelse för bok
bindare: Thetta bladet måste skäras ut, och bindas främst i boken, 
strax efter titel-bladet”. Den bokbindare som har bundit det exemp
lar av ordboken som jag har använt har tydligen missat denna 
anvisning, eftersom förordet där inleder den svensk-tyska delen.1

I förordet utreds förhållandet mellan det föreliggande arbetet och 
1738 års ordbok. Sålunda påpekas att:

Thetta Wärket har man ej annorlunda at anse, än som en Tilökning 
och Förbättring af Tyska och Swänska Orda-Boken, som åhr 1738 
utgafs i regal - octavo. Och så wida samma uplaga måste blifwa helt 
kort, medan thermed enkan[n]erliga påsyftades nybegynnares tjenst, 
har man, sedan then utkommet, strax lagt handen wid at föröka och 
förbättra henne. (Lind 1749, Förespråk [s. 1])

Där kommenteras också den information som ges om uppslags
orden. Man har ”ihogkommet verba anomala, och uti bägge språ
ken nämdt och förklaradt tempora irregularis flexionis”. Som en 
förbättring framhåller Lind också att ”Genera nominum äro med M. 
F. N. eller masculinum, femininum, neutrum, utmärkte, i stället för 
der, die, das, i Tyskan och han, hon, thet, i Swänskan” (origina
lets fetstil). ”Förespråket” avslutas med en from önskan:

För öfriget önskar man allom them, som råka betjena sig af thenna 
Orda-Bok, at hon må wara them til gagn och nöje, så hafwer Autoren 
ej at ångra sit therwid nedlagda mödosama arbete, ej eller Flerr För- 
lagsmannen sin dryga therwid gjorda omkostnad. (Lind 1749, Före
språk [s. 2])

1 Denna detalj är till synes oväsentlig, men den är ändå belysande beträffande 
generella beskrivningar av de tidiga lexikografiska verken liksom äldre verk i 
allmänhet. Beroende på bokbindarnas insatser kan ordningen mellan verkens 
olika beståndsdelar variera, och de kan också påverka om samtliga titelblad 
finns med liksom också den inbördes ordningen mellan titelbladen.
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Annars görs här inga förtydliganden om vem ordboken vänder sig 
till. Efter förespråket följer en ”Kort anledning til at läsa och uttala 
Tyska Språket”, d.v.s. kortfattade uttalsanvisningar för tyskan. Allra 
sist i ordboken ger Lind en nyckel till den alfabetiska ordningen: 
”Å (eller Ao) sök emellan An och Ap, Ä (eller Ae) sök emellan 
Ad och Af, Ö (eller Oe) sök emellan Od och Of’. Ytterligare kom
mentarer om arbetets ortografiska principer lämnas inte.

Den beskrivning av ordboken som här följer tar endast hänsyn till 
arbetets svensk-tyska del.

6.5.2. ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok” — makrostruktur

Artiklarna i Linds ordbok är alfabetiskt ordnade i två spalter per 
sida. Nytt bokstavsavsnitt markeras typografiskt gentemot det före
gående genom att sidans båda spalter från och med den nya 
bosktavens början bildar en gemensam textyta; det nya avsnittet 
markeras med en dekorativ bård tvärs över sidan (bild 10). Överst 
på varje sida ges två eller flera sekvenser med två eller tre 
ledbokstäver. Grafemen <å>, <ä>, <ö>, <i> och <j> samt den ini
tiala sekvensen <qw> behandlas på samma sätt som i upplagan från 
1738 (se 6.2.2 ovan).

Bruket av initiait <d> eller <t> som härstammar från ett äldre 
frikativt uttal vacklar däremot på ett sätt som det inte gör i 
förstaupplagan. Vissa ord förteckas endast med <d> (t.ex. du, din), 
andra såväl med <d> eller <t> som <th> (t.ex. det, thef, thy, ty). Ofta 
behandlas båda formerna lika utförligt, och Lind hänvisar från det 
ena uppslagsordet till det andra. Användaren hänvisas från ther till 
der, från der till där, ther och från där till ther. På samtliga ställen 
anförs emellertid en eller flera ekvivalenter. I oträngt mål verkar 
Lind själv ha föredragit stavningen med <th> i pronomen och 
adverb. Liksom i förstaupplagans företal är former med <th> helt 
dominerande i förordet till 1749 års arbete och också i de språkprov 
som förekommer i artiklarna.
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Schwedisch-Teutsches Lexicon oder Wörter-Buch.)
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I första upplagans företal uppger Lind att han varit frikostig med 
att redovisa olika varianter av de tyska uppslagsorden. 1749 
utsträcker han denna frikostighet delvis också till den svensk-tyska 
delen. Således finns det gott om variantpar som behandlas under 
båda formerna. Exempelvis ger Lind paren ”Såöai (låtSa)” och 
”Sdtaé (Idtöa)” samt ”Setnna (tömno)”.

Hela ordboken är satt med gotisk stil utom de grammatiska upp
gifterna och sporadiskt förekommande främmande (d.v.s annat än 
tyskt) språkmaterial, som skrivs med antikva. Artiklarna inleds av 
ett uppslagsord som är utdraget i marginalen i förhållande till arti
keln i övrigt. Själva uppslagsordet inleds med versal men markeras 
annars inte särskilt. Hela den första raden är dock satt med större 
grad än resten av artikeln. Sekundära uppslagord förekommer spar
samt i Linds ordbok. De allra flesta av uppslagsorden behandlas i 
en egen artikel. Det finns emellertid exempel på att sammansätt
ningar behandlas som sekundära stickord (se nedan).

De hänvisningar som påträffas i ordboken gäller för det mesta 
stavningsvarianter som <th> respektive <t> eller <d> (se ovan), <å> 
respektive <o> etc. En del av hänvisningarna är identiska med 
motsvarande i 1738 års ordbok: ”Såclt, India, s. lodi. lochn”. Ibland 
är det uttalsskillnader som ligger bakom de olika stavningsvarian
terna, som i fallen ”Sljfte, n. §. löfte”, ”ftjgna, å. lugn, lugna”. Hänvis
ningar från en form till en morfologiskt avvikande form förekommer 
i några fall: ”Stjaé [...] ä. lljêna”. Oblika former som 1738 lämnades 
utan hänvisning har här försetts med sådana: ”.£>enne [...] o. Ijon”.

Ordbokens makrostruktur är huvudsakligen glattalfabetiskt ord
nad, d.v.s. de flesta stickorden har status som primära stickord. Detta 
gäller även sammansättningar och avledningar, som för det mesta 
uppträder som egna uppslagsord; sålunda är räckan lif-lifs-andar 
från 1738 intakt i 1749 års variant. Andra representativa räckor är 
exempelvis de som ges som exempel (104) och (105).

(104) 8täa, f. (linöriiig) [...]. Vida. Vielten (qntiimcninmn) [...]. Sida (litibra) [...].
Vtéma, [...].
Siémarc, m. [...].
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üismcri, liônum&c, n. [...].
Sisfmnî», n. [...].

(105) 8of, n. (Inf ocl) prié) [...]. Sof, lof-m-b [...]. Sof (tilétäöjcléc) [...]. Sof (löfte), 
[...].

8of, m. (loto) po Sjön, [...]. Softoera, [...].
Sofgtftoa, [...].
8ofltg (berömligt [...]. Soflig (lofgiftocn) [...]. Sofligo, [...],
Sofligljct, [...].
Sofort», n. [...].
8of-êdng, m. [...].

Av räckan framgår att avledningar också kan behandlas som 
sekundära uppslagsord. Så påträffas avledningen lismande under 
lismeri (ex. 104) och verbet lofwera i artikeln Lof (ex. 105).

De sammansättningar som behandlas som sekundära uppslags
ord kan förekomma antingen i nästartiklar, d.v.s. i artiklar som in
leds av det simplexord som utgör sammansättningens efterled, eller 
i rena nischartiklar som inleds av förleden. Exempelvis innehåller 
artikeln Damm de sammansatta fisk-damm och qwarn-damm, lik
som källar-lucka och steg-lucka i en stor port återfinns som nästen 
i artikeln Lucka. Sammansättningarna hög-achtad och wäl-achtad 
behandlas som nästen i artikeln Achtad. Artikeln Luft däremot 
innehåller de i nischer ordnade sammansättningarna luft-hål, luft
rör, luft-språng, luft-strek och luft-tekn.

Avledningar behandlas som vi sett på liknande sätt, en del som 
primära och andra som sekundära stickord. Också här är den alfa
betiska strukturen överordnad på så sätt att en avledning kan be
handlas som ett sekundärt uppslagsord under sitt simplexord så 
länge den alfabetiska ordningen inte bryts. Sålunda återfinns 
käringaktig i artikeln Käring, kärling. På samma sätt behandlas 
lagliga under laglig. Beträffande avledningarna har Lind emellertid 
haft ytterligare ett kriterium, förutom den alfabetiska ordningen, för 
hur de ordnas i makrostrukturen. Detta framgår av att såväl laglig- 
het som laglös utgör primära uppslagsord, trots att räckan laglig, 
lagliga, laglighet, laglös är obruten. Här är det antagligen ordklas
sen som avgör huruvida ordet behandlas som primärt eller sekun-
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därt uppslagsord. Adjektiv och adverb kan behandlas i samma 
artikel, medan den substantiviska avledningen ofta bryts ut och 
behandlas i en artikel för sig.

6.5.3. ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok” — mikrostruktur 

6.5.3.I. Uppslagsform

Uppslagsorden står för det mesta i grundform, men enstaka böjda 
former tas också med (älder, äldre). Ordboken ger också en hel del 
fraser (fodra en klädning, ex. 106) som uppslagsord, även om de 
inte är lika vanliga som i 1738 års upplaga. Fraserna innehåller 
emellertid ofta homonyma uppslagsord och de tycks snarare vara 
avsedda att separera homonymer än att, som liknande uppslags- 
enheter i de svensk-latinska verken, ge direktingångar i målspråkets 
struktur (se nedan 6.5.3.3). I de fall där uppslagsformen är en annan 
än ordets grundform anges det ibland vilken form det är frågan om. 
Sålunda förses adelsmän och lumpor med förkortningen ”plur.”, 
stat! med ”imperativ” och Dem med ”(dativ. & ablat. plur.)”. Att 
detta inte är ett konsekvent genomfört system framgår exempelvis 
av att det för böjningsformer av personliga pronomen ibland uppges 
vilken form det gäller och andra gånger inte. Ibland — men inte 
alltid — är informationen avsedd att leda till rätt form i tyskan: ”€$, 
un8”, ”9Wig, (dativ.) mit (accus.) miel)”, ”.£>cnnc (dativ. & ablativ.)”, 
”@boc, sing, fæm.”, ”©turn (accusativ. sing, fæm.)” och ”@bre 
(nominat. plur. masc.)”. I några fall framgår också det aktuella 
ordets grundform, genom att det explicit hänvisas till den:
[...] 8. 8tå” och, som vi sett, ”£>cuuc [...] 8. l)on”.

Uppslagsordet kompletteras rätt ofta med antingen en stavnings
variant eller en synonym. Stavningsvarianterna kan antingen fogas 
direkt till uppslagsordet, som i fallen ”8oba (låba) hiib” och de med 
hänvisning försedda ”«njtnn, läjon, 8. Icjtnita, lejon” och ”Sack, hicka, 
8. lock, locka”, eller anföras efter den tyska ekvivalenten eller para-
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frasen som i ”Sakcj, m. ber Sackci), ä. lackcj”. Synonymerna uppges 
inom parentes direkt efter uppslagsordet: ”Sägn (thmtta, kaba)”, 
”Söittök (bolök)”, ”Söttök (bolök)” och ”Söfjeröka, f. (öigneröka)”. 
Lind kommenterar emellertid inte den ortografi som tilllämpats.

6.53.2. Uttalsuppgifter

Anvisningar om uppslagsordens uttal saknas helt i artiklarna. Ome
delbart efter företalet lämnas en del kortfattade anvisningar om 
tyskans uttal.

6.5.33. Ordklassuppgifter

Uppslagsordets ordklass anges ibland, dock inte alltid på samma 
sätt. Ordklass substantiv markeras indirekt genom att orden — 
såsom det utlovas i andra upplagans förespråk — konsekvent förses 
med en genusangivelse, n.; i vissa fall uppges två möjliga
genus (t.ex. längtan, m. & f., dån m. & n.).

Ekvivalentens genus framgår av artikeln, antingen den bestämda 
eller den obestämda: ”Särbom, m. (koktoett) bie Oelctjrdjeit'’, ”Sc^), 
m. bic 8ty$»e”, ”Sifö-öak, f. cine £>alö-Sacl)c” och ”Siinöa, f. (lunöigt 
qminnfolk) cine Scljlampe”. Uppgifter om genus lämnas alltså både 
för uppslagsordet och för ekvivalenten. Andra ordklassangivelser 
förekommer i viss utsträckning: verben kan markeras med verb eller 
v.a., adjektiven med adj. och adverben med adv.

När ordklasstillhörigheten noteras för andra ordklasser än sub
stantiv är det för det mesta i syftet att skilja olika lemman åt. Så 
behandlas ”Sticka, f.” och ”Sticka, v.a. (ötittga)” som skilda upp
slagsord, liksom också ”Stickanbe, n.” och ”Stichanbe, adj.”. Ett 
annat sätt att separera lemman som Lind tillämpar är att använda 
fraser som uppslagsord. Ett exempel är frasen fodra en klädnmg 
som inleder en artikel Fodra (ex. 106). Denna innehåller förutom
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detta verb fodra också uppslagsenheten ”goötu» fänaö” och upp
slagsordet ”^oötn (hröfjn)”:

(106) ÎÇoôra cn ftläbning, ein Äleib futtern, füttern. ©n fobrati happa etlcr 
roch, ein gefutterter äüontei ober iHoch. JÇobra fänab, ba8 Sßiefj 
futtern, füttern. SBal fobrnb Ijaêt, ein iooijl gefüttert ^Jferb. 
f^obra (hräfjn) fobern, forbem, 8. forbrn.

Den ordbok som först anger ordklassuppgifter för samtliga svenska 
uppslagsord är en föregångare till Linds andra upplaga: Jacob 
Serenius svensk-engelska Dictionarium Suethico-Anglo-Latinum 
(1741). Också substantiven markeras med ordklass s. Däremot ges 
ingen ytterligare information om deras genus eller böjning. En del 
verb indelas vidare i v.a. och v.n., men uppgifter om konjugationer 
förekommer däremot inte. Serenius är den ende av de tidiga sven
ska lexikograferna som är influerad av engelsk och engelsk/fransk 
lexikografi, och hans ordböcker påverkade främst den svensk/eng
elska lexikografin. För utvecklingen av den svenska lexikografin i 
övrigt är hans inflytande förvånansvärt ringa.

6.53.4-5. Morfologiska och syntaktiska uppgifter

Substantivens genusangivelse är den enda grammatiska information 
som återkommer systematiskt i ordboken. Även adjektiven kan 
förses med genusuppgift för uppslagsformen och med neutrum
formen utsatt: ”8ö§, m. & f. Uiöt, n.”. Alla andra formella uppgifter 
om uppslagsorden ges sporadiskt och utan något urskiljbart system. 
Genusangivelsen sätter emellertid sina spår i makrostrukturen, 
genom att den fogas direkt till uppslagsordet. På det sättet förvand
las substantiviska uppslagsenheter som i 1738 års upplaga består av 
fraser till ettordsenheter i andra upplagan. Av förstaupplagans fyra 
frasenheter som påträffas bland de tolv första uppslagsenheterna är 
två forhiade som ettordsenheter i den senare upplagan: ”8atiect, n. i 
Spel”, ”Sack, n. oef) fyte” (se också äga nedan). I artiklarna ges
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sällan några övriga anvisningar om ordets böjning och sällan någon 
systematisk syntaktisk information utöver den som kan utläsas ur 
det sporadiskt angivna v. a. Vid starka verb kan temaformerna 
framgå av språkprov i artikelns innehållsdel, liksom vid substantiv 
de omljudda pluralformerna. Någon gång kan dock en omljudd 
pluralform anges direkt efter den grundform som inleder artikeln, 
t.ex. ”»oft, f. 6ökcr, plur.”. Motsvarande former förekommer emel
lertid inte vid alla substantiv med omljudda pluralformer; de saknas 
exempelvis vid orden hand, land och son.

I vissa fall tar Lind hänsyn till skillnaderna mellan svenskans och 
tyskans genussystem. Så innehåller exempelvis artikeln Den (ex. 
107) både maskulina och feminina former:

(107) î>ctt (nom. masc.) ber. ®cn, f. bic. ®cn, dativ. masc. bem, f.
ber. 3)en, accus, masc. ben, f. bte. Sen gången, baS SUtaljl, bnnml)(o.
Sen fjäéten, elben, bos ober boSSctbe ^Jfcrb, gener. Sen, ablat. 
masc. bem, f. ber, S. tl)cn.

Kasusuppgifterna skall främst anvisa rätt form på den tyska ekviva
lenten. Den relativt stora skillnad i omfång som ordboken från 1738 
uppvisar i förhållande till den från 1749 beror delvis på att uppgifter 
om uppslagsordens konstruktioner är betydligt vanligare i den 
senare. Förutom illustrerande fraser som har som funktion att sepa
rera olika lemman eller olika betydelser är den senare ordboken 
relativt frikostig med ytterligare språkprov, såväl i form av fraser 
som kompletta satser. Således innehåller artikeln Längta språk
proven ”.fpan längtaöe efter fjuötron”, ”@åö§cn längtar åter l)em åt 
Stockholm til sitta förälörar” och ”^ag Ijar ljögetigen längtat få tala 
me& c b er”, samtliga översatta till tyska. Även substantiv- och adjek
tivartiklar innehåller språkprov i ungefär samma utsträckning som 
verbartiklarna. Sålunda får vi i artiklarna Låg och Lort såväl satser 
som talesätt: ”3!l)et är nu lågt toatn”, ”.£jiuar gäröögårben är tågaöt, 
tljer går ljtoar man öfmer” och ”3 liggen för lågt meb ljuftouöct” 
respektive ”Sljet är icke märbt en lort”, ”*3att föll i torten”, ”Siiöra 
kärran i lortcn” och ”^u ntera man rörer i torten, ju tjockare klir Ijott,
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dier ju vuörrc lulunr Ijott”. Alla är vederbörligen översatta till tyska. 
Språkproven är illustrativa och lämnar en del intressanta uppgifter 
om uppslagsordens kombinatoriska egenskaper. I vilken utsträck
ning Lind har varit ute efter att använda språkproven systematiskt 
för att belysa speciella egenskaper hos uppslagsordet är svårt att 
avgöra. Ofta verkar de vara tämligen godtyckligt valda.

6.53.6. Betydelsebeskrivningen

De svenska uppslagsorden förses med en eller flera tyska ekvivalen
ter eller, om inte Lind har haft tillgång till en tysk ekvivalent, med 
en tysk parafras som i artikeln Lera (ex. 108):

(108) Sera, f. (ler-jorb) Icimicljtc (Srbc, Icimicljtcs (frbrcicfj. ©lå-lern. sity- 
Icro, aSalcfecr-Sr&e ober îIjott, Somit mon bie gfettflecfte aus einem 
SUeibe nimmt.

Vid polysema och homonyma uppslagsord hålls de olika betydel
serna ofta åtskilda, varierande på vilket sätt. För att en korrekt tysk 
ekvivalent skall kunna väljas måste emellertid uppslagsordets olika 
betydelser separeras. Ibland behandlas de olika betydelserna som 
skilda primära uppslagsord. Det finns på det viset två substantiv
artiklar Äga, dels ”Siga, f. jorö-ägrt”, dels ”Sign, f. eilet? egett&ottt”. I 
fallet bok ställer Lind upp två artiklar: ”©oft, f. (ftöft)” respektive 
”©oft, f. ftöfter, plur.”. Förutom formvarianten bök används också 
pluralformen böker för att separera de båda lemmana.

Vanligare än att homonymer behandlas i olika artiklar är emel
lertid att såväl de som olika betydelser av ett uppslagsord behandlas 
i samma artikel (se exempelvis Lof (ex. 105) och Fodra (ex. 106) 
ovan). Också i sådana fall separerar Lind de olika lemmana och 
lexemen genom att bifoga en svensk närsynonym eller parafras till 
uppslagsordet (se ex. 104). I artikeln Last representerar uppslags
ordet tre olika lexem. Vilket lexem det är som avses framgår av den
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närsynonym eller precisering som ges inom parentes: ”Sagt, f. 
(o&tygî») [...]. ©nlttSt (gftjeppê-laêt) [...]. <®n laét (börba)”. Uppslags
ordet lik har två betydelser, som redovisas genom en parafras på 
svenska: ”Stft, n. (ööb kropp) [•••]• 8ik på Segel (repet ijtuarmeö et Segel 
är Skoöt eller kantakt)”. Denna sista betydelse förses förutom med 
en tysk parafras också med ekvivalenter på andra språk: ”Gall. 
Ralingue; Holl. Lyk; Lyken; Angl. Boitrope”.

Linds exempel är i många fall präglade av samma funktionella 
perspektiv som länge hade varit förhärskande inom de svensk
latinska verken, på så sätt att vissa svenska fraser är direkt mål- 
språksorienterade genom att de har en lexikaliserad ettordsekvi- 
valent på tyska. Förutom fraser som ”öitet lantk, baS Sämmletn, 
öämmcijen” och ”Siten låba, baS Säblein” ger han även ”@ättja 
tamben ifrån tackorna, bic Sämmer abotooScn, afcSetjcn” och ”.'gjktab 
Som är af tamt», tämntem”.

Lind har hämtat både inspiration och material, såsom uppslags
ord, betydelser och fraser, ur Bibeln. Därom vittnar talrika hänvis
ningar till bibelställen (ex. 109 och 110).

(109) Säppja, met» tangon, taft»«-»», läppern, ocl)fatitien, mit tier |ptnge
tecken. §afma läppjat, geläppert, gctecket jjaben, Sont. 7,5. [...]

(110) ittoffare, m. $cr DtäuPer; item ber 8cut-S8ctrnger, ber .§nrenmirtlj,
ober §nrer, I. Song. 14, 24.

På samma sätt som i Spegels Glossarium redovisas också det ställe 
i Bibeln varifrån ordet är hämtat.

6.53.7. Bruklighetsuppgifter

Uppgifter om ordets bruk är sällsynta också i andra upplagan av 
Linds ordbok, även om sådana stundom förekommer. Så finner vi i 
artikeln Lamslå även en folklig variant: ”(vulgo IdmSla)”, och orden 
lort och skit markeras båda med ”(f. v.)”, utan att det någonstans i
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ordboken framgår vad denna förkortning står för. Ekvivalenterna till 
de två sistnämnda, ”î>er ftoljt, be? $recft” respektive ”bie Scljctöbe”, 
markeras däremot inte på samma sätt, och i varje fall för en nutida 
användare är det naturligtvis svårt att avgöra om de är ekvivalenter 
även i stilhänseende — även om det är troligt att de skall förstås på 
det sättet.

6.53.8-9. Etymologisk och encyklopedisk information

Etymologiska uppgifter förekommer inte alls i Swänsk Och Tysk 
Orda-Bok, om inte de sporadiskt uppträdande motsvarigheterna 
från andra språk än svenska och tyska någon gång skall uppfattas 
så (se 6.2.3.6 ovan). Uppgifter av rent encyklopedisk art förekom
mer i samma blygsamma utsträckning som i 1738 års version.

6.5.4. Övrigt om ”Swänsk Och Tysk Orda-Bok”

För att kunna förbättra och utöka sin första upplaga uppger Lind i 
förespråket till den andra att han har ”alt igenom brukat the nyaste 
och bästa, så wäl Tyska som Swänska, fast med andra tungomål 
förknippade Lexica, af hwilka man utdraget thet nödigaste, och 
infördt i thetta wärket”. Som framgått ovan anger Lind i inled
ningen till upplagan 1738 att han använt Basilius Fåbers, Weis- 
manns och andras tysk-latinska arbeten samt åtskilliga både gamla 
och nyare tysk-franska ordböcker. Speciellt nämns Johann Leon
hard Frischs verk (se ovan 6.2.1). Vilka arbeten han därutöver har 
använt sig av för den andra upplagan framgår inte (jfr Hannesdöttir 
& Ralph 1988b).

Andra upplagan av Linds ordbok markerar också en utveckling i 
fråga om svenska fraser och konstruktioner; den har betydligt fler, 
sådana än såväl 1738 års upplaga och L. Möller som Schenberg 
(1739 och 1747). Visserligen innehåller också Jacob Serenius Die-
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tionarium Suethico-Anglo-Latinum (1741) ett stort antal fraser och 
exempel som illustrerar uppslagsordens bruk. Det tycks ändå inte 
vara så att Lind har övertagit Serenius material. ”Troligen har Lind 
känt till Serenius arbete, men hans beroende därav är icke påfal
lande”, konstaterar Benson (1951:46), ett intryck som bekräftas av 
en ytlig jämförelse av de båda arbetena.

Den information som lämnas i ordboken om uppslagsordens 
formella egenskaper är fortfarande bristfällig. Utöver den genus- 
information som konsekvent fogas till substantiven förekommer 
uppgifter av denna typ endast sparsamt.

6.6. Sammanfattning

De steg som under 1730- och 1740-talet tas mot en adekvat lexika
lisk beskrivning av det svenska språket kan tyckas vara synnerligen 
stapplande. Desto viktigare är de verk som här har beskrivits som 
led i utvecklingen av en inhemsk lexikografisk tradition. I första 
upplagan av Linds ordbok utelämnas latinet för första gången helt i 
en större svensk ordbok. Schenbergs ordbok däremot innehåller av 
naturliga skäl latin. Till skillnad från tidigare svensk-latinska ord
böcker bygger det svenska ordförråd som redovisas av Schenberg 
inte på en latinsk-svensk förlaga utan på manuskriptet till Swed
bergs stora svensk-latinska ordbok. L. Möllers svensk-franska ord
bok bygger förutom på Linds ordbok också på en fransk-tysk och 
tysk-fransk ordbok, J.L. Frisch Nouveau dictionaires des passagers 
françois-allemand et allemand-françois (1712). I inledningen till 
ordboken redovisar Möller hur han gått tillväga metodiskt när han 
utarbetade sin ordbok. Inledningen är ett viktigt bidrag till den 
tidiga metalexikografiska diskussionen.

Trots att dessa tre arbeten alla på sitt sätt bidrar till att frigöra den 
svenska lexikografin från den latinska traditionen är det först i den 
andra upplagan av Linds ordbok som de första ansatserna märks till 
en lexikalisk beskrivning av de svenska uppslagsorden. Där redo-
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visas ibland uppslagsordens ordklasstillhörighet; Linds bidrag till 
utvecklingen av en systematisk beskrivning av uppslagsordens 
formella egenskaper består i att han förser varje substantiv med 
uppgifter om deras genus. Dessutom innehåller hans ordbok en 
ansenlig mängd språkprov.

Mycket återstod emellertid innan den lexikaliska beskrivningen 
av svenskan hade funnit sin form. Ännu vid 1700-talets mitt är det 
för tidigt att tala om en etablerad svensk lexikografisk tradition.
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7. Abraham Sahlstedt: Swensk Ordbok (1773)

7.1. Inledning

Ar 1773 publicerades en av de ordböcker som av traditionen be
traktats som den första svenska ordboken: den svensk-latinska 
Swensk Ordbok. Med Latinsk Uttolkning; ”i ljuset framgifwen Af 
Abraham Sahlstedt, Konglig Secreterare”.1 Av titelbladet framgår 
även att ordboken var ”På Kongl. Majestäts allernådigste Befall
ning Författad” (bild 11). Verkets tillkomsthistoria är relativt väl 
kartlagd.2 Ursprungligen fick Sahlstedt i uppdrag av Kungliga 
Vetenskapsakademien att granska det stora manuskript till en 
svensk ordbok som Samuel Schultze hade lämnat in till Akade
mien. Sahlstedt åtog sig uppdraget men meddelade ganska snart att 
det vore enklare att skriva en helt ny ordbok än att bearbeta 
Schultzes manuskript så att det kunde publiceras (Hast 1990:110). 
Även detta uppdrag, att åt Vetenskapsakademien skriva en ny ord
bok, åtog sig Sahlstedt, till synes utan någon större entusiasm:

Arbetet är dessutom af den beskaffenhet, att det har mera ledsnad 
och bryden, (fel för. bryderi?) än lust och ro med sig, och bårttager 
hela ens tid, sä at all annan omtanka til utkomst i en tryckande 
hushållning måste â sido sättas. (Sahlstedts memorial 16/10 1763, 
citerat efter Hast 1990:110)

1 För Sahlstedts Swensk Ordbok (1773) används i det följande förkortningen
sso.
2 Se t.ex. Beskow 1857:13f„ Noreen:1903:213f„ Alvin 1914, Hast 1990:75ff.
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Också i den appell till Kungliga Vetenskapsakademien som inleder 
själva ordboken nämner Sahlstedt sitt dryga arbete, sina trötta 
stunder, förlorade lifskrafter och sin förmörkade syn; vilka —jämte 
andra förtretligheter — han dock säger sig glömma om han ”någor
lunda kunnat upfylla Kongl. Academiens önskan, och ernå det 
ändamål af nytta för det Allmänna, som härmed warit påsyftad” 
(,SSO, Til Kongl. Wetenskaps Academien).

Utgivningen av Swensk Ordbok föregicks av höga förväntningar, 
som författaren själv till stor del bidrog till att skapa. När arbetet 
med ordboken i mars 1768 var avslutat, anmäldes det av författaren 
i en rad artiklar i Dagligt Allehanda.' Där presenterades såväl arbe
tets syfte som uppläggning utförligt, och resultatet kontrasterades 
mot de svenska ordböcker som redan fanns att tillgå:

At uprätta en Ordlista eller Alphabetisk ordning, är en syssla som kan 
sättas i händerna på en, som allenast lärt skrifwa rent. At bifoga 
latinsk uttolkning, kan äfwen ske af den samma, då han allenast af- 
skrifwer hwad som står i andra Ordböcker: eller om han igenom egen 
studering wet något; til exempel at Skrifwa heter på latin Scribere 
[...]. Annan kunskap torde man nästan icke finna i wåra härtils 
utkomna Ordlistor på Swenska. Men det, som är mäst grannlaga i 
sådane arbeten, består i at utröna ordens sanna och egenteliga 
bemärkelse ifrån et annats; utmärka deras bruk, så i egentlig som 
figurerad mening, jemte alt annat, som här nedanföre kommer at 
omtalas. {DA 41/1768)

Åtskilligt av det som behandlas utförligt i Sahlstedts presentation 
återkommer i förkortad form i ordbokens inledning, ”Til Läsaren”. 
Också där anger han klart vilken dignitet han anser verket borde 
tillmätas: ”Utom någre ofullkomlige och felacktige Swenska Ord
listor, som blifwit fogade wid Ordböcker på främmande Språk, är 
denna den första Ordboken, som på modersmålet utkommit” (SSO, 
Til Läsaren s. 7).

Trots att ordboken senare kom att få stor betydelse och trots att 
den ”made Swedish lexicography internationally presentable, in the

i För Dagligt Allehanda används i det följande förkortningen DA.
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judgment of all later critics” (Holm & Jonsson 1991:1936), blev 
den kanske inte den ”complete success right from the start” som 
Holm och Jonsson menar (ib.). Bland annat framfördes en viss, 
ganska högljudd, kritik mot det svenska ordurvalet och mot de 
latinska översättningarna. Dessutom beskylldes Sahlstedt för att 
otillbörligen ha utnyttjat Schultzes manuskript. Själv fick Sahlstedt 
inte leva tillräckligt länge efter ordbokens publicering för att erfara 
annat än ”klander och otack för sitt uppoffrande arbete” (Alvin 
1914:191).

Till skillnad från Collison, som ser Sahlstedt som ”the most influ
ential Swedish grammarian and lexicographer of the century” 
(Collison 1982:104), uttalar sig Noreen inte särskilt uppskattande 
om Sahlstedt: ”Abraham Sahlstedt (f. 1716, d. 1776), en man 
mindre utmärkt genom egentlig lärdom - speciellt saknande all 
språkhistorisk sådan - eller lingvistisk begåfning än genom flit och 
urskillning” (Noreen 1903:206). Också Gösta Lindblad, som under
sökt substantivböjningen i Sahlstedts arbeten, tonar ned Sahlstedts 
lärdom och genialitet och framhåller istället andra egenskaper, 
såsom ”ett klart och oförvillat omdöme i språkliga frågor i all
mänhet och ett naturligt och synnerligen förträffligt språksinne” 
(Lindblad 1919:[1]). Enligt samma källa är det dessa egenskaper 
som

kom Sahlstedt, och varken den mångdubbelt lärdare Ihre eller den 
otvivelaktigt skarpare, men av samtiden oförtjänt undanskymde Sv.
Hof, att i språkriktighetsfrågor bliva århundradets mest framgångsrike 
författare med ett inflytande på den närmaste tidens, ja, även senare 
tiders språkbruk, som knappast kan överskattas.

Även om Sahlstets lärdom och lingvistiska begåvning inte har 
imponerat på eftervärlden har hans ordbok med tiden blivit alltmer 
uppskattad. Exempelvis uttrycker Noreen sig i enbart positiva orda
lag om arbetet:

Här ha vi en för sin tid verkligt god handbok, som ändtligen afhjälpte 
ett länge kändt behof och i många decennier förblef vår allmännast
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använda, i följd hvaraf den ock blef af det största inflytande. (Noreen 
1903:213)

Hesselman relaterar SSO till Schroderus tidigare outgivna ”Dic- 
tionarium quadrilingue” (1630-talet) och konstaterar att:

En verkligt svensk ordbok, som i fråga om bearbetning av samtida 
språkbruk är jämförlig med - eller överträffar - vårt Dictionarium, 
utkom i själva verket icke i vårt land förrän 1773: det var Abraham 
Sahlstedts bekanta, på Vetenskapsakademiens uppdrag utgivna 
Swensk ordbok. (Hesselman 1929: VI)

Svenska Akademien riktade naturligtvis sina blickar mot SSO när 
den sökte förlagor och utgångspunkter för arbetet med den egna 
ordboken. Därvid konstaterades emellertid att som underlag för den 
planerade ordboken dög SSO dåligt, då den inte erbjöd några fär
diga analyser av det svenska språket utan var ”endast en stor ord
samling med latinska översättningar istället för svenska förkla
ringar” (Loman 1986:12). Som framgår närmare nedan blev SSO 
ändå inte helt utan betydelse för Svenska Akademiens arbete i det 
svenska språkets tjänst.

7.2. SSO — megaplan 

7.2.1. Ordbokens innehåll

Ordboken inleds av en dedikation till Hans Majestät Konungen, en 
appell till ”Kongl. Wetenskaps Academien”, utdrag ur ”Bref ifrån 
Kongl. Witterhets Academiens Secreterare” till Sahlstedt samt 
Kongl. Vetenskaps Academiens yttrande över ordboken. Dessa 
inslag bidrar onekligen till att ge verket en viss officiell prägel. 
Därefter följer Sahlstedts inledning på femton sidor, ”Til Läsaren”, 
parallellt uppställd i en svensk och en latinsk spalt. Inledningen 
följs av en förteckning över de förkortningar som används i ord
boken: ”Teckens och afbrutne Ords uttydning”. Sahlstedts Swensk
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Ordbok är den första svenska ordbok som redovisar och förklarar 
den formella grammatiska apparaten och övriga använda förkort
ningar. Dessa delar, inledningen och förteckningen, är separat pagi- 
nerade (16 s.) i förhållande till verkets lexikografiska del. Själva den 
svensk-latinska ordboken upptar 724 sidor och följs av en latinsk
svensk ordlista, ”Glossarium Latino-Svecicum in usum exterorum” 
(60 s.), som avslutar verket.

7.2.2. Ordbokens syfte

I ordbokens inledning, ”Til Läsaren”, presenterar Sahlstedt de olika 
typer av ordböcker han känner till, och han relaterar sitt eget arbete 
till de olika ordbokstyperna. I samband därmed anger han också 
syftet med Swensk Ordbok och de kriterier han har tillämpat för att 
avgränsa det ordförråd som där behandlas. Ordet lämnas här till 
Sahlstedt själv:

Lexica eller Ordböcker, äro af åtskillig art och beskaffenhet.
Ordbok öfwer Wetenskaper, Konster och Handtwerk, framställer 

dessas namn, och beskrifning om inrättningen, werktygen, med mera.
Af dessa deltager denna Ordboken icke annorlunda, än allenast at 
uptaga de namn, som i allmänna umgänget, eller i wåra hushålls 
Böcker, förekomma, eller ock finnas i skrifter, som icke egentligen 
handla om sådana ämnen. Alla andra synnerliga ord och namn, höra 
til förut nämda slag af Ordböcker. Sådane finnas på Fransyska: Dic- 
tionaires des Sciences, des Arts, des Metiers, &c.

Lexica Philologica eller Polyglotta, utreda om ordens ursprung och 
deras öfwerensstämmelse med andra Språk. Et sådant är Cantzelie- 
Rådet Ihres Glossarium SwioGothicum: om hwars åtskilnad ifrån 
detta närwarande Werket, jag uti en liten särskild Afhandling meddelt 
underrättelse, (a)

Et Dialect-Lexicon upgifwer ord, som brukas i Provinserna, och för
stås icke af andra, än de som äro hemma i orten. Sådana ord har jag 
med flit sökt undwika i detta Arbetet, eftersom de icke egentligen 
höra til Swenska Språket, som i allmänhet brukas. En sådan Ordbok 
är af CantzelieRådet Ihre utgifwen: uti hwilken likwäl en ganska stor 
myckenhet ord finnas införde, som icke höra til någon Dialect, utan 
äro i Språket egne och allmänt brukade. Hwilket jag trodt mig böra 
anmärka, på det jag icke må synas utur bemelte Dialect-Lexicon 
hafwa intagit ord, som i detta Werket icke skulle ega rum.
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Jag må ock här nämna et slag, som upräknar främmande i Språket 
inblandade ord, hwilka kunna umbäras, och med skäl utur Språket 
utmönstras. På dylika i Swenskan af missbruk förekommande ord, är 
af mig en Lista för någre år sedan, igenom trycket utgifwen. (b)

Ordböcker, som icke innefatta annat, än hwad som länder til un- 
derwisning i et Språk, sådant som det för tiden brukas, hwaraf ut- 
ländingar kunna lära sig förstå Språket, och inhemske at bibehålla en 
allmänt jämlik och stadgad Orthographie. Af detta sidsta slaget är 
denna Swenska Ordboken, wid hwilkens utarbetande jag anwändt 
all upmärksamhet och flit, at göra den til sitt ändamål lämplig, och i 
möjeligaste måtta fullständig. (SSO, Til Läsaren s. 3ff.)

I de tillfogade noterna, a och b, ger Sahlstedt titeln på de skrifter 
han åsyftar i texten. Den första är hans kritik av Ihres ordbok som 
publicerades som In Glossarium Svio-Gothicum, [...] Observationes 
(1773), den andra är hans ordlista över främmande ord i svenskan 
Dictionarium Psevdo Svecanum (1769a) (se närmare 7.2.3 nedan).

Av citatet kan utläsas att Swensk Ordbok inte är avsedd att vara 
en ordbok för ett speciellt ordförråd, inom ett speciellt fackområde, 
en dialekt eller över främmande ord i svenskan, och heller inte en 
etymologisk ordbok. Swensk Ordbok är istället inriktad på det all
männa ordförrådet. Det framgår också att den har ett tvåfaldigt syfte: 
dels att fungera som en svensk-latinsk ordbok för utlänningar som 
vill lära sig svenska, dels att för svenskarna fungera som en rätt- 
skrivningsordbok för att bringa ordning och stadga i ortografin. Mot 
slutet av inledningen återkommer Sahlstedt till ordbokens syfte och 
där återfinns den funktion som egentligen borde ligga närmast till 
hands, nämligen att ”tjena Swenska Ungdomen, at lära sig Latinska 
namnen på orden” (SSO, Til Läsaren, s. 11). Han tonar dock ned 
denna funktion och förtydligar att det inte är hans ambition att un
dervisa i ”en prydlig Latin” utan han ”har endast warit sorgfällig, at 
kunna uttrycka rätta meningen af orden, och göra den begriplig för 
Folk, som icke förstå wårt Språk” (ib.). Den primära anledningen 
till det latinska inslaget i ordboken är, understryker Sahlstedt åter
igen, att tillhandahålla information om svenskan för icke svensk
talande:
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Latinska uttolkningen är förnämligast ärnad til Utländingars tjenst, til 
at därigenom kunna lära sig Språket, eller ock betjena sig däraf, til at 
kunna läsa Swenska Böcker, eller för dem, som åstunda, at däraf göra 
Öfwersättningar. Man har i synnerhet wait Latinen, i afseende på ord 
i Wetenskaper och Konster, som med alla Folkslag i werlden äro ge- 
mensame, ehuru Fransyskan i annat afseende är mer allmänt bruklig.
(SSO, Til Läsaren s. 11)

I sin anmälan av ordboken behandlar Sahlstedt just ordbokens 
funktion som läromedel för språkstudier något utförligare. Där 
framgår bl.a. klart att ordboken faktiskt var tänkt att kunna utgöra 
det viktigaste läromedlet för utlänningar som ville lära sig svenska 
och att Sahlstedt i alla avseenden har anpassat arbetet efter denna 
funktion. Svårigheterna att åstadkomma en bidirektionell och bi
funktionell ordbok framstod klara för honom:

I sanning tror jag det wara omöjeligt, at författa et Lexicon til under- 
wisning i twenne särskilda språk; ty hwart och et måste särskildt läras 
utur sin egen Ordbok. Annat är, at författa en Swensk Ordbok för 
Utländingar, och annat är, att skrifwa en latinsk Ordbok för Swen- 
skar. (DA 56/1768)

Däremot kan ett och samma arbete fungera som inlärningsordbok 
för icke-svensktalande och som vägledning för svenskarna om 
ordens rätta bruk och betydelse. Sahlstedt kommenterar också orto
grafin explicit. Han har det vårdade uttalet som norm för sina orto
grafiska principer:

Den enfaldigaste, och man kan säga, den fullkomligaste Ortho
graphien, är den, at orden med lika ljud eller bokstäfwer skrifwas, som 
de uttalas: hwarmed likwäl icke förstås den wårdslöshet, som i hastiga 
uttryck under dagligt umgänges tal förekommer. (SSO, Til Läsaren s. 
lf.)

Sahlstedts ortografi kom också att bli vägledande för en lång tid 
framöver. När Svenska Akademien valde sin norm för rättstav
ningen hade den att välja mellan de ortografiska principer som 
formulerats av Sahlstedt, Ihre och den egna ledamoten Anders af 
Botin. Den norm som kom att tillämpas
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hämtade han [Kellgren] i huvudsak frän Sahlstedts ”Swensk Ord
bok” (1773), ehuru Sahlstedts namn aldrig nämns i sammanhanget. 
Sahlstedts ordbok var tidens mest fullständiga och aktuella förteck
ning över svenska ord. [...] Det var också i praktiken lättare att överta 
formerna ur denna ordbok än att försöka tillämpa Ihres eller Botins 
stundom oklara eller i varje fall ofullständiga regler. (Loman 1986:25)

Sahlstedts insatser för ortografins standardisering kommer inte att 
behandlas närmare här.

7.2.3. Sahlstedts Swensk Ordbok, hans Swensk Grammatika 
(1769) och Dictionarium Psevdo-Svecanum (1769)

Sahlstedts ordbok kan inte beskrivas effektivt utan att den relateras 
till hans övriga insatser för beskrivningen av svenskans grammatik. 
Redan på 1740-talet gav han sig in i den grammatiska/ortografiska 
debatten med sin Försök Till en Swensk Grammatika efter det nu 
för tiden brukeliga sättet at tala och skrifwa (1747), och under 
1750- och 1760-talet deltog han livligt i diskussionen om det sven
ska språket (se Noreen 1903:208f. och Alvin 1914:166ff.). Parallellt 
med arbetet på ordboken förberedde Sahlstedt också ytterligare en 
grammatik som, i likhet med ordboken, förelåg färdig under 1768. 
Aret efter, 1769, publicerades så denna, som kom att bli den första 
mera allmänt använda svenska grammatiken: Swensk Grammatika 
efter det nu för tiden i språket brukliga sättet författad, afKongl. 
Wetenskaps Academien gillad och efter Des befallning utgifwen af 
Abraham Sahlstedt, Kongl. SecretTrots att även ordboken då 
förelåg i manuskript färdigt för publicering dröjde det ytterligare 
fyra år innan Sahlstedt fick bidrag till tryckningen (se Alvin 1914: 
176f.).

Swensk Grammatika fick stor betydelse för den grammatiska 
beskrivningen av svenskan för lång tid framöver. Den gavs ut i flera

1 För Sahlstedts Swensk Grammatika (1769b) används i det följande förkort
ningen SSG.
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upplagor, tredje upplagan 1798, och den översattes också till ryska, 
franska och tyska samt gavs ut i en förkortad skolupplaga 1772 (se 
Noreen 1903:209 och Lindblad 1919:[v]f.)- SSO anknyter i sin 
ortografi och sitt allmänna grammatiska förhållningssätt till SSG, 
och han hänvisar flitigt till den i artiklarna. Omvänt förekommer det 
också i grammatiken ymnigt med såväl generella som precisa hän
visningar till ordboken.1 Att Sahlstedt redan tidigt hade klart för sig 
grammatikens och ordbokens nära relation och den betydelse för 
språkbeskrivningen som samspelet mellan de båda arbetena har 
framgår av att han redan i sin grammatik från 1747 hänvisar till 
ordboken (se Rogström 1994:68).

Som framgår av citatet ur ordbokens inledning (ovan), hade 
Sahlstedt redan tidigare inlett sin lexikografiska bana. Redan 1757 
publicerades Swensk Ord-Bok, efter det nu för tiden i Tal och 
Skrifter brukliga sättet inrättad, ett mindre arbete (192 s. 8:o) ut
tryckligen avsett som ”hjelpreda för Utlänningar” (Sahlstedt 1757, 
förordet). Ar 1765 gav han ut Glose-bok på latin och. svenska, til 
minneshjelp för barn, en liten (100 s. 8:o) ämnesindelad ordlista 
med rent pedagogiska syften. Sahlstedt är också författare till den 
första publicerade svenska ordboken över främmande ord, nämligen 
Dictionarium Psevdo-Svecanum, det är: Ord-Lista på främmande 
i Swenska Språket förekommande ord (1769a). I inledningen till 
Dictionarium resonerar Sahlstedt kring lånord i svenskan. Dessa är 
av tre slag. För det första har vi sådana som ”igenom tiden och 
wanan blifwit för oss oumbärlige” (Sahlstedt 1769a:A2). Dessa 
anser han ”hafwa wunnit Swensk borgare-rätt” (ib.), och de bör 
därför tas med i en svensk ordbok. Av ett annat slag är ord som

1 I grammatiken behandlar Sahlstedt växlingen g/j i besläktade ord såsom plog 
- plöja, i Vissa verbs paradigm såsom sörja - sörgde, liksom undantagen från 
denna växling, t.ex. wälja - walde "hwilicet alt af ordboken är at lära" (Sahl
stedt 1769ä:5). I avsnittet om substantivens kasus ger Sahlstedt exempel på 
uttryck där gamla dativformer ännu är i bruk: icke allom gifwit, säga enom emot 
och "I sinom tid. I sin tid. cf. Ordboken, voc. Tid" (ib.: 18).
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kunna aldeles umbäras; då wi i wårt språk kunne dem, antingen med 
lika goda ord uttrycka; eller med en liten omgång i talet säga det 
samma. Öfwer sådana ord, har jag här författat en Lista, som torde 
tjena Allmänheten til någon påminnelse och rättelse. (Sahlstedt 
1769a: A2)

Slutligen finns det sådana ord som ”brukas stundom i Tal och 
Skrifter, och torde icke kunna umbäras, förr än man med tiden kan 
få några jämgoda i ställe antagna” (Sahlstedt 1769a;A2[b]). Ord av 
det sistnämnda slaget tas med i ordlistan.

Som närmaste — och ende — föregångare i denna gren av lexi- 
kografin har Sahlstedt haft Haqvin Spegel, som i sitt Glossarium 
ger en ”Förtekning på några Fransöska Ord som äro nu inblandade 
uti Swenskan / och kan hende af allom icke rätt förstås” (se avsnitt 
5.2.1 ovan). Spegel, liksom Sahlstedt, redovisar en restriktiv håll
ning gentemot det ”onödiga” bruket av främmande ord i svenskan.1 
Spegels ordlista har emellertid som syfte att förklara de främmande 
orden (jfr 5.2.2 ovan), medan Sahlstedt snarare vill anvisa i sven
skan existerande ”lika goda ord”. Efterföljare i denna gren av den 
svenska lexikografin får Sahlstedt först på 1830-talet.2

7.2.4. Sahlstedts förlagor och källor

I ordbokens inledning sägs ingenting om vilka källor och förlagor 
Sahlstedt använde sig av när han utarbetade sin ordbok. Dessa hade

1 Spegels inställning ansluter sålunda till Stiernhielms och Columbus syn på 
lånord. De ansåg båda att "utrensningen av främmande ord skulle ske med ur
skiljning och inte gälla väl etablerade ord" (Edlund & Hene 1992:127). Sahl
stedts syn är mera representativ för 1700-talets gängse uppfattning, som bl.a. 
tog sig uttryck i att Linné ersatte en del franska lånord med inhemska när hans 
resedagböcker skulle ges ut och att Olof von Dalin företog en liknande rensning 
inför andra upplagan av sin "Argus" (ib.).
2 1837 publiceras en Alphabetisk ordbok öfwer de uti swenska språket i tal, 
skrift och tryck beständigt förekommande främmande ord och talesätt av A. 
Pfeiffer. Verket gavs samma år även ut med titeln Technisk-terminologisk ord
bok öfwer svenska språket. 1845 kom A.G. Anderssons Förklaring öfverfrem- 
mande ord i svenska språket (se Hannesdöttir 1987).
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han dock presenterat tidigare, dels i en artikel i DA 58/1768, dels i 
Allmänna Tidningar 1770, nr 48 och 49. Förutom en mängd fack
litteratur för olika specialområden anger han vilka ordböcker och 
vilken grammatisk litteratur han har använt. Av 1600-talsord- 
böckerna har han utnyttjat Lincopensens index, Stiernhielms 
Glossarium samt Verelius och Loccenius respektive arbeten; be
träffande föregångarna på 1700-talet har han i princip konsulterat 
alla stora ordböcker som innehöll svenska: Spegels Glossarium, 
Ihres Swenskt Dialect Lexicon (1766), Schenbergs, Serenius, Linds 
och L. Möllers ordböcker. Han har också känt till Swedbergs 
outgivna ordbok, och han konstaterar att den ”är mäst Biblisk” och 
att det övriga innehållet återfinns hos Schenberg {DA 58/1768). 
Sahlstedt nämner inga utländska ordböcker, och den indirekta 
orsaken till att uppdraget att åstadkomma en svensk ordbok kom i 
Sahlstedts väg, Schultzes manuskript, återfinns inte heller bland de 
verk han uppger som förlagor och källor.

Även den grammatiska litteratur Sahlstedt bygger på i sitt arbete 
med SSO redovisas (DA 58/1768). Där återfinns likaledes alla de 
viktigare av hans svenska föregångare i genren: Tiällman, Walle- 
nius, Swedberg, Ihre, Hof, Ljungberg, Laurel, Broman och Ekholm 
samt en del mindre arbeten. Sahlstedts förutsättningar för att kunna 
åstadkomma en för tiden avancerad beskrivning av det svenska 
språket var sålunda goda.

73. SSO — makrostruktur

Uppslagsorden i Swensk Ordbok är strikt alfabetiskt ordnade i två 
spalter per sida (bild 12). Bokstavskapitlen inleds med den aktuella 
bokstaven som rubrik. Överst på varje sida ges två eller flera sek
venser av två eller flera ledbokstäver. Artikeln är indragen i kanten i 
förhållande till den av uppslagsordet inledda första raden. Det 
svenska materialet är satt med fraktur, det latinska med antikva.
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ZÇO £dC Sab
s.

abpriilt ,■ m* 3. Labyrinthus, alias 3rï* 
gång. îûbpriatcu i ôrat t Labyrin

th us amis.
£.rtct, N. 4. Cera gummata fignatorio.
£ac? , N. conf. Æftcirïôcf. Frovcrhiûliter. 

©attn, vei £«gga lacE ocf; b;te twfltm t 
Piobrum alicui inferre.

£ûcfa , v. a. f. OhtTgnare, cera /Sanatoria. 
îûcfùt), p. p. ex. gr. îaefa brefi Literas 
obfignare. £(Uffl if)Dp. SLuFrt igelt, (andern 
vim babe lit ac (implex , conf. ^ôvfitgbî. 
/lliter. ?iU'Fa, vide £rtfa.

Æadrcva, v. a. r. Sandaracea gummatione ob- 
duccre. îacfcvab, P- P- v> Ver.

Ü.ôd'evrtre, ni. 2. Ai'tifex operis fandaracear 
gummationis.

jLatfcrinn, m. 2. Aclus fandaraccæ gu mina- 
tionis. Item : „darf crin g, Ipfum fatuiara- 
cenm obduclum.

Æncffcrnif«, r. . conf Sermfa.
dvuirnilig, M. 2- Obiignatio , cera figttatoria. 
ÂGcfrutr, ude 2afruL
fcact'wefP , N. 4. Opus fandaiaceæ gum- 

mntionis.
£aba, F. r. Honeum.
£rtt>brt, v. a. i. Oneiare. Oneie replete, 

gûbbab , p. p. ex. gr. îflbbrt Ht bb§a, 
Bombardam oneraie. fD?cb tabbabf go 
tt>nr, Sdopetis onuflis. gabba ft ff'cpp, 
Navem onerare.

£attming, m. 2. Onerandi aclus.
Item: £at>bmng, Onus, quo quid repletur, 

ex. gr ©tôta ncî? labbuiugcn i hojjan, 
Onus in boinbardam intrudere. (£t fh'pp 
met) full labbnitig , Navis plene outilla. 
£o|ja Ifibbainqcn, Navem exonerate. ©fep- 
pet font bcitt tncb nt labbning fait, Navis 
fale onutla r edi it.

ZûbbftcFe, m. 2. vcl £abbftO(f, m. 2. Ba- 
cillusquo onus in toiinentutn vet ftlope-- 
tum intruditur.

ü.ûbe, Ipf. verb. 2âggtî.
£ubugolf, h. 4. Locus horrei lateralis, ubi- 

reponuhtur fegetes.
Âabugâvb, m. 2. Caula. Villa in prardio, ubi 

cxüvuila funt horrea & ttabula. Oppotu

îaf Cag
mswglt-p. Miter, ex.gr. spt kr (lor 
Irtbtigarb, Res ei pecuaria ainplior efl. 

£ûïmtoge, m. 2. alias £oqc, qnod conf. 
£ûf, m. Lichen plicatus. Def. 2ofwcit. 
£afwe/ m. 2. Pegina feu contabalatum , ex. 

gr. pro decubitu in balnco y ejusmodi. 
Item : £nfu>e, conf. plantlafrue.

£afnug, ADj. Lichine plicato oblitus.
£cg, m. 2. Lex, ex. gr. ©tiftq hqar 

Leces cnndere. llphâfiyu («neu, Legem 
didblvtre 9(:'(lo|fa laqnr, Leges abolerc. 
ÎUQ IlflIb.Uiijf, Lcgi convenienter.

Item: £ag , Jus. ex.gr. ?ll!|n,*iuirt fo!f>. 
Ingrn, Jus gentium univerfale. ©tabélqg 
Jus municipale. £anb$Iaq, Jus rurale.

Item : £ag , Juflus rerum finis 6c habi 
tus, ex. gr. ©åtta ait i'Iag, fout mari 
i oorbltinq , Turbata prifiinum in fîr.tuu 
referre, ©l'fln ffltt itf'C gor« flOc i («g 
Ut cuique juflum videatur, agtre ne qui
potcfL üBtttn nagea null (il l.igê, a.
nutum alitlijus piobc fe gerere. Ç|j tv 
UU (U lug-j ? lloccine ad luhitum modo 
/Hirer, ex gr. ©et titgcr îiitft lag, I:m 
ftè id non peragitur. ©et tog lag fo 
botioili, Féliciter ici ei-fucccflit. (*tà au 
leg, Ordbuuam fervare condirionem vd IL 
turn. J5of od) lag, conf. <50f.

Item : £.ig . Decoclum , ex. gr. 2ag c 
barf, Decoamn ex cortice. 95rt)gg(gg, l)> 
coclum hordei, quo fit. cerevifia.

Item: £ag, AdverhiaUter. Wit> lag, Ci 1 
cirer, ex. gr. ©cf ar uu U)ib lag et c 
feban, Annus jom circiter præteriir. 
wib (ag, Ira ferè. /)ti'ar liggcr bet a 
lag? Ubinam circiter jncet ?

£c.g, N. 4. Stratum, ex. gr. ©ftDfvfm cil- 
uubcifta lagcf, Supremum vcl . infimtn 
ftratum. pan gaf fjonom f>efa lagcf af (î 
nonenta, Integro eum petebat tonnent' 
mm flrato. (jt log fî c n a r i imircn, Lnt 
rum in muro flratum. Compof. ?f6|llai 
Stratum fegetis qunliber vice tiibulatio 
fubjicicndum. îbjclflag, Stratum tiabiuu 
in adihut , conf’. fùupl.

Item: £c.g, Convivium, ex. gr, ?v6(l0; 
lag / Convivium nuptiale. 9>n;fg |ggr 
Dil’ceflu convivium folvere. ISftrtlft lagv

ii

BILD 12. Början på bokstaven L i Sahlstedts Swensk Ordbok 
(1773).
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7.3.1. Den alfabetiska ordningen

Det görs ingen skillnad mellan <i> och <j>; ord med dessa be
gynnelsebokstäver ordnas i ett gemensamt avsnitt, J, och behandlas 
i alfabetisk ordning efter den nästföljande bokstaven. Däremot be
traktas <u> och <w> som två skilda bokstäver, och <å>, <ä>, <ö> 
placeras som separata bokstäver sist i alfabetet. Istället för sekven
sen <kv> används initiait <qw>; <th> för <d> eller <t> utvecklat ur 
äldre frikativt uttal förekommer inte. Den alfabetiska ordningen 
mellan artiklarna är överordnad den semantiska samhörigheten, och 
makrostrukturen är därigenom i det närmaste rent glattalfabetisk. 
Exempelvis behandlas Likfärd, Likfärg och Likkista i var sin artikel, 
i en följd som avbryts av Likhet. Spatium ignoreras vid inordningen: 
Likalydande följs av Lika mycket.

Sist i inledningen till ordboken kommenterar Sahlstedt vissa drag 
i stavningen: ”Om ostadiga bruket af Vocalerna E och Ä, samt O 
och Å, så wäl som angående skiljacktiga skrifsättet med Hw och 
W, är wid sjelfa början af dessa bokstäfwer särskildt påmint” (SSO, 
Til Läsaren s. 15). I enlighet härmed informeras användaren inled
ningsvis under bokstaven O om att

©, gar i många avi) lifta tjut) mei> 31. 2c (Sraminatiftan. Särttf är ftommctt 
en ostabigtjct i aniiva ovi>, at sftrtftuas mei) ©, etter 81. 2ålci)cS måste tie,
Som icfte igenfinnaå mil) Lit. O, åöftaå tnib Lit. 31; tit exempel: ©oge. 2c 
©åge. Sort, Brevis. 2e Stårt. ©iongc. 2e ©långe. £>olla 2e ©åtta &c.;

och inledningsvis under H:

$ennc ftoftåtaftoen gar fttifioit satt fram för SS uti taiga ori>, som nu 
igenom tiruftet fttifioit förftaåtaftt: ocg ftöra Såftana orö nnfter Lit. SS 
igenfinnaå; tit exempel: VUonlft. åe SSatp. ^ioälfioa, Volvere, åe SSätftoa, 
.Vnuimla. Se SSimta, &c.
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7.3.2. Varianter och hänvisningar

I ordboken förekommer rikligt med hänvisningar. I inledningen 
anger Sahlstedt två olika typer av hänvisningar från ett uppslagsord 
till ett annat. Dels används ”Confer”, ofta förkortat ”Conf.” eller 
”cf.”, dels ”Vide”. Mellan dessa två sätt föreligger i princip samma 
funktionsuppdelning som i dagens ordböcker (se Svensén 1987: 
187f.). Sålunda står Conf. för ”Jämför citerade stället, til uplysning 
om ordet”, medan Vide står för ”Se. Härmed wisas Läsaren til et 
annat ord, som i ställe för detta brukas” (Teckens och afbrutne Ords 
uttydning s. 16). Med conf. hänvisas läsaren för ytterligare infor
mation till ett annat uppslagsord med besläktad betydelse, och de 
båda artiklarna är avsedda att ömsesidigt komplettera varandra, 
medan det vid hänvisningar med vide snarare föreligger normativa 
skäl till hänvisningen. Artiklarna Laggrann (ex. 111) och Gränn- 
laga (ex. 112) bidrar således var för sig med information om det 
andra uppslagsordet, medan hänvisningen från lömsk (ex. 113) till 
lönsk (ex. 114) snarare tycks vara av det normativa slaget, och det 
ges ingen information om formen lömsk förutom just hänvisningen.

(111) Saggratttt, ADJ. Ad minima scrupulosé attentus, conf. (Kraitttfoga.

(112) ©rottttlaga, ADJ. Qui subtiliter & accuraté res discernit, conf.
gaggratt, ex. gr. .Çatt är grattttlaga i Sitta otttitömeit, Subtiliter & 
accuraté de rebus judicat. Gtt grattttlaga oaft. Res acuraté & cum 
judicio tractanda. äöaro gramtlaga t smith, Gustus subtilioris esse.
.fjatt är grattttlaga, at fyafhta at göra mc!>, Cautè cum illo 
agendum.

(113) götttölt, vide Vöitoft.

(114) ÖöttSft, ADJ. Insidiosé subdolus, ex. gr. f>on är ett löttsft hart, Vir est
insidiosus. Git (uttsft ljuitti, Canis clam mordax.

Med hjälp av markeringen vide vägleds läsaren till en prefererad 
ortografisk variant, t.ex. ”Summa, vide Snmlrn”, ”Scöfta, vide Scöslta”, 
”Sof, Soft, Softoa, vide Såf, &c.”. Vidare används referensen för att 
hänvisa från föråldrade ord eller ordformer till andra mera aktuella
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ord eller ordformer: ”Säfja, äöfjcråhn, obsol. vide Signa, Stgtterêfta”, 
”Sögerbag, vide Sörbag”. Vide används emellertid också i fall där det 
snarare tycks vara utrymmesskäl än normativa skäl som ligger 
bakom, och det är å andra sidan inte alltid som hänvisningen conf. 
från ett uppslagsord till ett annat fungerar symmetriskt. Exempelvis 
hänvisas från landtbrukare till synonymen jordbrukare: ”Sanbt- 
bruhatc, vide ^ot btitnhnic”. För landtbruk hänvisas emellertid inte 
till uppslagsordet jordbruk, vilket däremot anges som synonym till 
landtbruk, ”alias ^orbbruk”. I artikeln Jordbrukare nämns konse
kvent nog inget om landtbrukare. Däremot hänvisas läsaren vidare: 
”conf. Sihctinan”. Vid Åkerman finns ingen hänvisning tillbaka till 
jordbrukare. Trots enstaka sådana avvikelser är Sahlstedts hänvis
ningssystem på det hela taget mycket konsekvent genomfört.

7.3.3. Ordbokens ordförråd

I ordbokens inledning uppger Sahlstedt att han avser att behandla 
det allmänna ordförrådet (se 7.2.2 ovan). Detta ordförråd definierar 
han snarast negativt, genom att räkna upp de kategorier av ord som 
utesluts ur arbetet. Han tänker inte behandla facktermer om de inte 
också används i allmänspråket, inte dialektala eller föråldrade ord 
och inte främmande ord. Han utesluter också ”alle dicktade och 
nygjorde ord, som af ingen annan än upfinnaren förstås, och af 
ingen annan, hwarken i tal eller skrifter brukas”, ”Gemena ord [...] 
skällsord och öknamn” samt ”gamle och ur bruket komne ord” (Til 
Läsaren s. 7). Dessutom utesluter Sahlstedt de flesta ord som ”höra 
egentligen til Poeternas språk” och

ord, som i synnerhet höra til wisthuset, köket eller källaren, eller sär- 
skildt til wära Fruntimmers slögder. Af desse äro de allmänt gängse uti 
Ordboken intagne: men somlige brukas icke, och förstås icke heller af 
andra, än af Fruntimren. Sådane ord har man icke acktat nödigt, at uti 
Ordboken införa. (SSO, Til Läsaren s. 8)
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Av uppräkningen framgår att Sahlstedt för ordurvalet snarast har 
arbetat efter den s.k. ”akademiprincipen”, d.v.s. den princip Franska 
Akademien har tillämpat i sin ordbok, att ”kun ’gode’ og ’rene’ 
ord skulde optages, mens grove og liderlige ord skulde forvises” 
(Skautrup 1947:283). I artiklarna i DA uppehåller sig Sahlstedt vid 
förekomsten av gemena ord i några av de ordböcker han har använt 
som förlagor, och han ger exempel på ord och talesätt som han inte 
tänker behandla i sin ordbok. Han ber läsaren om ursäkt för att han 
anför exemplet söhlkuk från Ihres dialektlexikon och talesättet ”Ju 
mer hon gråter, ju mindre pissar hon” från ett annat, vars upphovs
man han inte anger. I Herr Schultzes manuskript ”är sådant med 
mycken flit samladt. Där [...] får man äfwen lära en hop skamliga 
ord” (DA 49/1768). I en föregångares arbete, i artikeln mus, har 
Sahlstedt hittat det likaledes ”skamliga” ordspråket ”Det hjelper 
hwad det kan, sade Musen: pissade i hafwet” och i en annan det 
”gemena” ”Hwad gör icke Tysken för pengar, sade Bonden om 
markattan” (ib.). Sådant material lyser med sin frånvaro i Swensk 
Ordbok.

Med de i detalj redovisade urvalsprinciperna säger det sig självt, 
att det ordförråd som faktiskt presenteras i ordboken inte kan bli 
särskilt stort, och att det dessutom var upplagt för kritik beträffande 
både sådana ord som borde förekomma men faktiskt saknas i ord
boken och sådana ord som förekommer i ordboken trots att de inte 
hör till det allmänna språket. Kritik framfördes också. Särskilt hög
ljudd var signaturen ”C. N.”, som hävdade att SSO saknade mellan 
åtta- och niohundra vanliga svenska ord (Alvin 1914:188f.). De 
strikta kriterier Sahlstedt ställer upp för sitt urval av ord har 
emellertid också föranlett att SSO bedömts som att den ger ”dels en 
bild av vad som var god, relativt dialektfri svenska, dels som ett 
rättesnöre för den äldre gustavianska tidens språkbruk” (Benson 
1991:47).



255

73.4. Avledningar och sammansättningar

Inledningen säger ingenting uttryckligen om hur avledningar pre
senteras i Swensk Ordbok. Problemet antyds bara flyktigt: ”Om 
någre med en Partikel eller annat ord sammansatte, äro utelemnade, 
så förstås de lättligen, då bägge orden på sina ställen särskildt up- 
sökas” (Til Läsaren s. 14). Om man tolkar ”[ord] med en Partikel 
[...] sammansatte” som (prefix)avledningar, kan man här också in
läsa att Sahlstedt inte eftersträvar fullständighet, utan att självklara 
avledningar kan utelämnas. Några kriterier för urvalet redovisas 
dock inte. Huvudregeln tycks vara den, att avledningarna utgör 
primära uppslagsord. Detta gäller framför allt avledningar av sub
stantiv och verb, liksom också substantiviska avledningar av adjek
tiv. Exempelvis behandlas laglig och lagning i separata artiklar, 
liksom lagfara, lagfaren och lagfarenhet. Det förekommer 
emellertid att avledningar av substantiv behandlas som sekundära 
uppslagsord: ”Satin [—] Hinc Adj. Satinéft”, ”2lrab, [...] Hinc: 
2l*n6iéft. Adj.”-, någon gång också med ett metaspråkligt inde 
(’därav’) utsatt: ”Siöell, M. 3. [...] Inde verbum. Sifcelleta [...]”. 
Verbens avledningar på -ning står för det mesta som primära 
uppslagsord, medan avledningar på -ande oftare förses med 
etiketten Substantive och behandlas i samma artikel som verbet: 
”öctcfta, v. A. I. [—] Substantivè. Sctchanöc” men ”Såcfuiing, M. 2.”.

Adverb som är regelbundna t- eller en-avledningar av adjektiv 
behandlas inte alltid på ett enhetligt sätt: ”Sngltg, adj.”, ”Öagligeit, 
adv.” kan jämföras med ”daglig, adj. [...] dagligen, Adv.,, och 
”Sijcftlig, ADJ. [—] Adverbialiter. Stjeliligt, [...] Slidiligcn, Adv.”

Om sammansättningar säger Sahlstedt i inledningen: ”Samman
satte ord finnas wid de enkla. Men när de förre antingen blifwit för 
månge på et ställe, eller at de äro af någon synnerlig art i bemär
kelse eller böjelse; eller på något wis i sammansättningen förändras, 
så äro sådane särskildt i sin ordning utsatte” (SSO, Til Läsaren s. 
14). Denna deklaration tycks dock endast gälla sammansättningar 
med adverb. Annars behandlas de allra flesta sammansättningar i
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ordboken som primära uppslagsord. Sålunda ges i artikeln Där 
samtliga adverb med där som förled. Även adverb med en klart 
icke-lokativisk betydelse, såsom däremot och konjunktionen 
därest, behandlas här. För de andra ordklasserna gäller att de sam
mansättningar som ”finnas wid de enkla” — d.v.s. behandlas som 
sekundära uppslagsord — är huvudsakligen sammansättningar i 
vilka uppslagsordet utgör efterled. Förutom i sådana nästen kan 
dessa sammansättningar också behandlas som primära uppslagsord. 
Exempelvis redovisas under uppslagsordet lag sammansättningarna 
stadslag och landslag-, båda förses med latinska motsvarigheter. 
Ordet landslag (men inte stadslag) förekommer också som eget 
uppslagsord: ”äcm&Stag, M. 2. Jus rurale, conf. San&srätt.”. Det är 
mera sällan som sammansättningar redovisas i en artikel där den 
enkla förleden utgör uppslagsordet. En räcka med sammansätt
ningar kan inledas med ”Compos.”, som i artikeln Lagman, där 
också ”Sagmanâ ”8agman§ $htg” och ”Sagtnatté para
fraseras på latin. Någon gång förekommer det att sammansättningar 
ges ”i ramsa” utan att behandlas vidare på latin. En kort sådan 
ramsa återfinns i artikeln Lass: ”Compos. StärWrtjj”. Istället
för att förse användaren med de latinska ekvivalenterna hänvisar 
Sahlstedt här istället till simplexorden. Som framgår av exempel 
(115) markeras de sammansättningar som utgör sekundära stickord 
grafiskt genom den gotiska frakturstilen:

(115) Safte, M. Crudorum succus, stillando effluens, ex. gr. Stötttuftc, 
Carnium crudaram succus. ©jöeftlaftc, conf. ©jörft.

Item: Safte, alias Saltafte, ex. gr. Safte ftå smör, ftött, fiëft [...].

Trots den deklaration om självklara sammansättningar och avled
ningar som vi finner i inledningen kan Sahlstedt inte sägas ha varit 
särskilt restriktiv med att föra in sådana i ordboken. Någon full
ständighet i sin redovisning har han emellertid inte eftersträvat.
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7.4. SSO — mikrostruktur

7.4.1-2. Uppslagsform och uttalsuppgifter

Ordens uppslagsform är i första hand vad vi brukar betrakta som en 
grundform, men även böjda former förekommer som primära upp
slagsord. Uppgifter om alternativ stavning kan lämnas genom att en 
parallellform av uppslagsordet tillfogas, ”©anöt, vel ©ant”, ibland 
med en hänvisning till en annan — och därmed rekommenderad —- 
stavningsvariant: ”©cmmUiärhnr, Vide ©amtoarftaf”, ’«hntunh, vide 
®clja6raft”.

I Swensk Ordbok ges inga uppgifter om uppslagsordens uttal.

7.4.3. Ordklassuppgifter

De allra flesta uppslagsord följs av en ordklassangivelse i form av 
en förkortning satt med kapitäler. Förkortningarna förklaras i listan 
över ”Teckens och afbrutne Ords uttydning”. Substantivtillhörighet 
markeras indirekt genom att ordets genus anges, med M., F., eller N. 
För verben uppges förutom ordklass även slag av verb: ”V. A. Ver
bum Activum. V. N. Verbum Neutrum. V. D. Verbum Deponens. V. 
Defect. Verbum. Defectivum. Impers. Impersonale” (SSO, Teckens 
och afbrutne Ords uttydning s. 16). Någon närmare förklaring till 
denna indelning finner man inte i ordboken, men i grammatiken 
definieras verbens kategorier. Ett verb

är antingen Personale, eller Impersonale. Personale, til hwilket tre 
personer kunna läggas. [—] Detta slags Verbum är fyrahanda. I. Ac
tivum. Jag älskar. 2. Passivum, som göres af Activo dâ et S tillägges. t. 
e. Jag älskas. Jag tages. 3. Neutrum, som är likt Activum, men har icke 
Passivum. t. e. Jag faller. Jag fryser. Jag blundar. 4. Deponens, som är 
likt Passivum, men har icke activum. t. e. Jag bråttas. Jag minnes. 
Desse gå i böjelsen aldeles lika med Passivum. (SSG:47)



258

Distinktionen aktivum - neutrum avser huruvida ordet kan använ
das i passiv, och den är sålunda inte parallell med dagens uppdel
ning i transitiva och intransitiva verb. Grammatikens kategori 
passivum är alltså snarare en form av de ”aktiva” verben än en egen 
kategori, och den används inte i ordboken. Däremot uppges där om 
verbets böjningsparadigm är ofullständigt: ”V. Defect.”.

Förutom substantiv och verb anges också förkortningarna för 
ordklasserna adjektiv, particip, adverb, preposition, konjunktion och 
interjektion; däremot saknas förkortningar för pronomen och nume- 
raler. Ord som tillhör dessa ordklasser förekommer naturligtvis i 
själva ordboken, och där förses de också med uppgift om ordklass, 
såsom ”$u, PRON.” och Numer”.

Det är inte riktigt alla ord som förses med en uppgift om ord
klasstillhörighet. För det mesta lämnas då alternativ information, 
såsom facktillhörighet, ”Sleftier, term. naut”, ”Sofftmrt, Latus navis 
quö incidunt venti”, ”iJhutö, term. milit.”, eller bruklighetsuppgifter, 
såsom interjektionens utropstecken i ”^orhiot! Vale!” och ”gt)! 
Particula aversandi. äftmn, Pudeat”.

Gränsen mellan de olika ordklasserna är inte alltid lätt att dra, och 
Sahlstedt uppger i vissa fall en annan ordklass än den man utifrån 

• dagens utgångspunkter skulle väntat sig. Främst är det den diffusa 
avgränsningen av ordklassen pronomen som leder till en från 
dagens bruk avvikande klassificering. I sin grammatik gör Sahlstedt 
en indelning av pronomina i dels ”Pronomina Substantiva”, dels 
alla andra som ”blifwa såsom Adjectiva ansedde” (SSG:39). Som 
substantiviska pronomen räknar han jag, du och sig samt han och 
hwem? eller ho?. I ordboken betraktas däremot dessa pronomen, 
jämte exempelvis bägge och hwilken, som just ”pron.”, medan 
orden båda och dylik uppges vara ”Adjectivé”. Ordet sådan mar
keras som adjektiv och slik som adverb. Någon närmare indelning 
av pronomina i olika subkategorier förekommer inte; över huvud
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taget tycks en kategoriindelning av pronomina vara ett betydligt 
senare fenomen.1

I vissa fall behandlas olika lemman i en och samma artikel. Det 
sekundära uppslagsordet markeras då genom ett i kanten utdraget 
item, såsom i artikeln Lagom (ex. 116), där det adjektiviska bruket 
redovisas som en funktionellt definierad ordklasstillhörighet:

(116) Sagorn, adv. Modicè. Mediocriter. Haud plus, nec minus. ex. gr. 
Sagont boot, Modica optima. [...]

Item: Sagom, Adjective, ex. gr. Somma i (agom tiö. Commodo venire 
tempore, fttätmingcn är (agom åt mig, [...].

Det vanliga är emellertid att homonymer separeras så att varje 
lemma behandlas i en artikel för sig.

7.4.4. Morfologiska uppgifter

För substantiv och verb lämnas information om ordets böjning i 
form av en siffra som markerar dess deklinations- respektive konju- 
gationstillhörighet. Böjningsformer anges rikligt, såväl regelbundna 
som oregelbundna och såväl i artikelns inledning som i form av 
självständiga uppslagsord.

7.4.4.I. Substantiv

Sahlstedts behandling av substantiven har, som antytts ovan, under
sökts av Gösta Lindblad i avhandlingen Abraham Sahlstedt och 
den svenska substantivböjningen (1919). Lindblad går där igenom 
grunderna för Sahlstedts bedömning av deklinationstillhörighet för 
drygt trehundra substantiv och relaterar resultatet till hur tidigare 
grammatiker och lexikografer har behandlat dessa ord. Han under-

1 Inom norsk språkbeskrivning kom ordklassen pronomen inte att problemati- 
seras på allvar förrän 1856, då av bl.a. Knud Knudsen (Fossestpl 1987:126).
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söker också vilken genomslagskraft Sahlstedts bedömning har haft 
för det senare skriftspråket. Denna aspekt av substantivens böjning, 
dvs. i vilken deklination Sahlstedt placerar dem samt kriterierna för 
hans deklinationsindelning, behandlas inte närmare här (se Hannes- 
döttir [under utg.]).

Beträffande substantivens genus använder Sahlstedt, som framgått 
ovan, huvudsakligen tregenussystemet med kategorierna maskuli- 
num, femininum och neutrum. Dessutom förekommer emellertid 
kategorin Communis generis, förkortad Com. gen. Denna kategori 
används för olika typer av substantiv: ”Rabber, Com. gen. 2.”, 
”Sebéfta, Com. gen. I.”, ”SJlundjriötcn, Com. gen.”, ”SRäipärla, Com. 
g. I”, ”iRnsHititto, Com. gen. I.” I inledningen sägs inget om ”Com. 
gen.”, och förkortningen finns inte med i förteckningen över upp
lösta förkortningar. I det tredje kapitlet, ”Om Nomen Substan- 
tivum”, i SSG handlar § 2 om genus. Där slås det fast att 
substantiven har tre genus, maskulinum, femininum och neutrum — 
samt att ”Hwart ords genus i synnerhet måste läras af ordboken 
[...]” (SSG: 13). Som maskulina substantiv anges först vissa 
semantiskt bestämda grupper och därefter morfologiska kategorier: 
ord som slutar på e och ing. Om de sistnämnda sägs att ”Af dessa 
äro några Communis generis, såsom Hedning. Främling. Affälling. 
&c.” (ib.).

Dessa formuleringar är utomordentligt intressanta. För det första 
framgår det klart att det ursprungliga tregenussystemet i svenskan är 
statt i upplösning, då varken semantiska eller morfologiska kriterier 
längre räcker till för att fastställa ett ords genus: genus har blivit en 
huvudsakligen lexikaliskt bestämd kategori, som måste ”läras af 
ordboken” (cit. strax ovan). För det andra lanserar Sahlstedt ett nytt, 
fjärde, genus: communis generis. Med communis generis avser han 
inte det förhållandet att personbetecknande ord med ett grammatiskt 
genus kan ha en referent av naturligt kön som inte sammanfaller 
med ordets grammatiska genus. Den omständigheten omnämns sär
skilt i § 2: ”Märk. Några Masculina brukas om bägge könen, t. e. 
Fånge. Fadder. Gäck. Skalk. Undersåte. Unge. Öfwermage. &c.
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Likaledes om djur. t. e. Hare. [...]”; ”Märk. Några Fceminina be
teckna bägge könen af djur. t. e. Apa. [...]” samt ”Märk. Någre 
Neutra brukas om Masculinum och Fœmininum. t. e. Hjon. Barn. 
Foster. Wittne. Helgon. [...]” (SSG: 141'.). Det kom ännu att dröja 
närmare 150 år tills tregenussystemet förlorade sin givna plats i den 
grammatiska och lexikaliska beskrivningen av svenskan.1

I sin grammatik introducerar Sahlstedt således en ny grammatisk 
kategori i svenskan, en kategori som han också använder i sin ord
bok om än på ett sporadiskt och oförutsägbart sätt.2 Några av de ord 
som i grammatiken exemplifierade genuskategorin communis 
generis, nämligen hedning, främling och affälling, uppges alltså i 
ordboken ha genus maskulinum, medan fadder, som i grammatiken 
räknas bland de maskuliner som används om båda könen i ord
boken däremot markeras med ”Com. gen.”. Sedermera kom en viss 
kritik att riktas mot den genusindelning Sahlstedt tillämpar i ord
boken. I sitt tal över den historiska språkforskningen konstaterar 
Rydqvist:

Bland grammatik- och ordboks-författare äro, hvad köns-beteck- 
ningen vidkommer, Wallenius (Project af Swensk Grammatica, Åbo 
1682) och Lind (Swänsk och Tysk Orda-Bok, Stockholm 1749) icke 
utan förtjenst; så litet ock någondera är fri från enskilda misstag. Med 
Sahlstedt* ökas osäkerheten, och är sedan i tilltagande.

* Afgjorda fem. gör han ofta till mask., t. ex. axel (humerus), has, 
länd, klo, [...]; hvaremot verkliga mask. blifva hos honom fem. t. ex. 
seger, kostnad, saknad, bild, ho m. fl. (Rydqvist [1849] 1863:49)

Det är anmärkningsvärt att Rydqvist här enbart diskuterar enskilda 
substantiv, som han tycker Sahlstedt har tilldelat fel genus, och att

1 Herbert Davidson har undersökt genusutvecklingen i svenskan under ny
svensk tid (Davidson 1990). Tregenussystemet utgör ramen för hans undersök
ning, och han studerar den vacklan inom det systemet som uppgifter om enstaka 
ords genustillhörighet uppvisar i olika källor. Hans syfte är inte att belysa upp
komsten av en ny, grammatisk genuskategori i svenskan.
2 Jfr Malmgren (1988:201), där A.F. Dalin uppges vara den som införde be
teckningen genus commune. Beteckningen används redan av J.G.P. Möller 
(1790), se 8.1.3.4 nedan; kategorin tycks däremot ha införts av Sahlstedt.
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han inte tycks ha uppmärksammat den nyintroducerade genuskate- 
gorin. Kritiken i sig själv kan emellertid ses som ett bevis för att 
Sahlstedt hade rätt i sitt påstående att varje ords genus måste läras 
av ordboken.

Substantivets pluralbildning anges ganska konsekvent genom en 
siffra som avser deklinationsklass. Undantag är oböjliga substantiv, 
substantiv som inte gärna förekommer i pluralis, substantiv som hos 
Sahlstedt har pluralformen som uppslagsform samt substantiv som 
endast förekommer i pluralis.1 Så saknas deklinationsuppgifter vid 
exempelvis följande uppslagsord (endast för leda anges det explicit 
att det är oböjligt): ”Öe&o, F. Indecl”, ”Sagtima, f.”, ”8an&3fltjcftt,
M. ”, ”Öehöaher, Plur.” och ”^aggor, Plur.”. Inte heller uppslagsord 
som består av mer än ett ord förses med uppgift om deklination, 
”äööhcr mon”, ”Sagêfttyan&e mögt, F.”. På samma sätt saknar en del 
sammansatta ord uppgifter om deklination. I dessa fall ges deklina
tionsuppgifter för efterleden där denna behandlas som simplexord: 
”yifrcgcmcnte, N.” respektive ”SRcgcmente, N. 4”; ”Sifränta, F.” 
respektive ”9iäntn, F. I” och ”i'ifunaèh, m.” respektive ”îSJÎoêft, M. 2”.

I inledningen ”Til Läsaren” anger Sahlstedt att ”Sammansatte 
ords böjelser fås igen, när man ser efter de enkla.” Det är dock inte 
så att deklinationsuppgifter alltid saknas vid sammansättningar, och 
det är inte helt lätt att urskilja ett mönster för när de ges och när de 
utelämnas. Sålunda uppges deklinationstillhörighet för sammansätt
ningarna lifsfara och lifsfånge men inte för lifsfruckt och lifsnöd; för 
de sistnämnda anges dock deklination vid de enkla fruckt och nöd. 
Också ortnamnen och de få personnamn som förekommer i ord
boken saknar, rimligt nog, uppgift om deklination, t.ex. ”Smtmadt,
N. ”, ”Sifiaöon, N.” och ”8otta, alias Charlotta”. Som framgår mar
keras ortnamnen med genus.

1 Den indelning av substantiven som skiljer på individuel eller artnamn och 
dividua eller ämnesnamn, där ett kriterium för ämnesnamnen är att de saknar 
pluralis, är inte ändamålsenlig i det historiska sammanhang som här är aktuellt (se 
Andersson 1993:28f.).
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För substantiven anges också explicit den bestämda formen och 
pluralformen, om dessa på något sätt avviker från mönstret ”stam + 
ändelse”. Således kompletteras det ortografiskt avvikande lof med 
”Def. Soflocn. Plur. Softoar”. I grammatiken har Sahlstedt redovisat 
hur den bestämda artikeln läggs till ordet. Om ordet ”lycktas på en 
vocal, betecknas Artiklen i Definito Masc. och Fcem. med et enkelt 
n. til ex. Ande. Def. Anden. [...] Tro. D. Tron. Fru. Frun. Sky. Skyn” 
(SSG: 10). Därför tillfogas i SSO också den bestämda formen och 
pluralformen för lo, som avviker från det grammatiken har stipule
rat: ”80, M. 2. Def. Snett. Plur. Soar”.

Som framgår av exempel (117) redovisas ibland de möjliga 
formerna utförligt.

(117) ®tu>, M. 3. Calceus. Def. ®ftoeit. Contr. Slum. Plur. Sliocr. Contr.
Def. Shoerita. Contr. Sftotta, [...].

Även regelbundna omljudda pluralformer anförs explicit, t.ex. 
”8t»iti>, N. 4. [...] Plur. Sätt&cr”, F. 3 [...] Plur. sööcftcr”, liksom 
också synkoperade former, såsom ”i>tt)cftet, M. 2. Clavis. Def. SHtjcIt- 
lett. Plur. 9ltjcfilar”. För orden öga och öra anges uttryckligen att de 
är oregelbundna: ”©go, N. 4. Ir.” (för ytterligare utredning av Sahl- 
stedts systematik se också Hannesdöttir [under utg.]).

I de fall där uppslagsordet saknar grundform specificerar Sahl
stedt vilken morfologisk form det är som uppträder som uppslags- 
form. Främst gäller detta ord som endast eller vanligen förekommer 
i bestämd form eller pluralis. Exempelvis anges för uppslagsordet 
kläder att det är pluralis, Plur., och för lithologien att det är bestämd 
form, Def. Även stelnade böjningsformer kan utgöra uppslagsord, 
som t.ex. landsens och lagsens. I sådana fall uppges vilken form det 
är frågan om, ”Genit. voc. 8<nti>” respektive ” Genit. voc. 809”, följt 
av ett förklarande: ”alias Sau&cts” respektive ”alias Sngenö”.

Substantiverade funktioner av andra ordklasser markeras med 
substantive. Det är såväl regelbundna verbalsubstantiv som lexikali- 
serade substantiviska betydelser av andra ordklasser som kan förses
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med sådan markering. I artikeln Le noteras ”Substantivé. Secn&c”. 
För uppslagsordet lifegen anges ingen ordklass, endast att ordet är 
substantiverat: ”Sifegcit, Substantivé”.

7.4.42. Adjektiv

De regelbundna adjektiven förses inte med någon kodad gramma
tisk information, men former som avviker från grundmönstret redo
visas. Sålunda anförs i artikeln Blå också neutrumformen blått, men 
även komparativformen blåare. Medan det inte redovisas att 
neutrumformen av röd är rödt, anges dock den likaledes regel
bundna neutrumformen gult av gul. Omljudda komparativformer 
markeras, t.ex. lägre för låg, och komparativformen uppges också 
där ändeisen är -re och inte -are, t.ex. högre till hög. Däremot ger 
ordboken ingen information om att vissa adjektiv inte låter sig 
kompareras eller att de endast kan kompareras med adverbet 
mer/mest, t.ex. ”.rirasmiigntf, adj. ”

De oregelbundna komparativformerna förekommer också som 
primära uppslagsord, både de som är omljudda former av grund
formen och sådana som saknar morfologisk grundform. Uppslags
ordet markeras då med ”adj. Comp.”, och det redovisas hur grund
formen och även superlativformen ser ut: ”Sögrc, adj. Humilior. 
Comp. Adj. 8dg. [...] Sägåt, Sup.”, ”©ämre, ADJ. Comp. [...] ©ämSt 
Sup. [...] Posit. @tah”. Superlativformen tycks förekomma som 
primärt uppslagsord endast om den är oregelbunden i förhållande 
till komparativformen, t.ex. bäst och mest.

De adjektiv som uppvisar en viss oregelbundenhet kan få en 
ganska detaljerad morfologisk beskrivning. Så behandlas i artikeln 
Ljus (ex. 118) även ”folkliga” former, som markeras med ”per. 
parag.”, d.v.s. ålderdomliga kasus- och genusformer (de latinska 
motsvarigheterna utelämnas här):

(118) Sjtté, adj. Lucidus, per parag. Sjuéer, N. Sjubt, ex.gr. Sjuéo moln,
[...]. $ct nr reban ljubt,[...]. @n Ijnöcr bog, [...]. Cm ljusn bagen, [...].
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@n Ijuscr lilirlm, [...]. .£>är är ljust inne, [...]. Span f)nt\ [...]. Hinc. 
Vjusau, ex. gr. ®oftoa til quean Sag, [...]. 2tå i ljusan lågo, [...].

Även den ”bestämda” (svaga) formen ges om den på något sätt 
avviker från standardmönstret ”stam + e”: ”Sjuf, [...] Def. Öjuftoc”, 
”(Kammat, [...] Def. & Plur. @amle”. För gammal anges även de 
oregelbundna komparativ- och superlativformerna. Den svaga 
formen i femininum, gamla, undertrycks emellertid, trots att den 
genusrelaterade distinktionen gamlei gamla torde ha varit helt 
levande på Sahlstedts tid.

Förutom ordklassbeteckningen adjektiv anger Sahlstedt också en 
adjektivisk funktion av vissa substantiv med ett adjectivé: ”Sinne, 
Adjectivé.”, ”Saga, Adjective” samt av perfektparticipen (ex. 119):

(119) 8agi, p. p. verb. 8äggn.
Item: 8ogb, Adjectivé, ex. gr. .Sjnii är logii at blifttm fet, [...].

7.44,3. Pronomen

För ordklassen pronomen tillämpas, som redan framgått, ingen 
ytterligare indelning. Uppslagsform är utrumformen i singularis. 
Neutrumformen ges för det mesta, och även pluralformen och i 
förekommande fall den bestämda formen om denna på något sätt 
avviker från det regelbundna mönstret. De oblika formerna av 
personliga pronomen utgör egna uppslagsord (ex. 120-122), men 
det anges då att det är frågan om en oblik form, och för det mesta 
anförs även grundformen:

(120) $em, Cas. obliq. Plur. PRON. 0on. Seit, conf. Grammat.

(121) $etoö, Genit. Plur. pron. .Ç>ait. $cii, conf. Grammat.

(122) $eå, Genit. PRON. ®ett, conf. Grammat.

Det förefaller vara fler hänvisningar till ”Grammatiken” för pro- 
nominas del än för de andra ordklasserna, och latinets mönster före-
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faller också vara mera närvarande för denna ordklass än annars i 
ordboken. Så struktureras artikeln Sig (ex. 123) snarare efter den 
latinska kasusböjningen än efter en svensk:

(123) @ig, PRON. Defect. Recipr. conf. Grammat. ex. gr. Casus Dat.
0ig riltc&umnr, Divitias sibi parare. ingtt Sig friljct, Liber- 

tatem sibi sumere. Casus Accus, ©öra Sig Stor, Magnum se 
reddere. SBcre&a 0ig, Sese parère. Casus Abl. Sala ont êig êielf, De 
se ipso loqui. [...]

Här ordnar Sahlstedt sin artikel på ett sätt som är anpassat till lati
nets struktur. Relationen mellan det svenska reflexivpronomenet sig 
och de olika kasusformerna av motsvarande latinskt pronomen 
illustreras med hjälp av språkprov. Utgångspunkten för språkproven 
är latinska typfall som i svensk översättning används för att anvisa 
rätt kasusform i latinet.

För några pronomen ger Sahlstedt förutom fullformen också en 
förkortad form som uppslagsform: ”(Sv, per crasin, pro @&cr”, 

”.£> nimmt, poëticè pro .'gjlmmuuum”.

7.4A4. Verb

I förkortningslistan anges för verbens del, som framgått ovan, dels 
förkortningar för verbens kategorier aktivum, neutrum och imper
sonate samt formkategorierna deponens och defectivum, dels för 
formerna presens, imperfekt och perfekt. I artiklarnas formella del 
lämnas för de svaga verben uppgifter om möjlighet att bilda 
passivum (v.a. resp. v.n.) och om konjugationstillhörighet; ibland 
meddelas också participformerna, där eller senare i artikeln: ”Stnöa, 
V. A. I. [...] Sinöttö, p. p.”. För de starka verben ges dessutom van
ligen hela temat: ”Sota, V. N. 4 [...] Pr. Såter. Ipf. 8et. Pf. Såtit”. 
Även för de svaga verb som uppvisar vokalväxling återges temat: 
”Säggtt, V. A. 2. [...] Pr. Säggcr. Ipf. ÖaÖe. Pf. Sagt. 8agî>, p. p.”. De 
olika tempusformerna förtecknas dessutom som egna uppslagsord, 
såväl för de starka verben som för de svaga verb som uppvisar
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vokalväxling i temat. Den aktuella böjningsformen specificeras då, 
och grundformen sätts ut: ”8ciöe, Ipf. verb. Söggn”, ”8et, Ipf. verb. 
Soin” liksom också ”Söt, Ipf. verb. 8åtn, Sinere. Item: Sät, Imperat. 
pro 8åt, ejusdem verb”. Deponensverben förses med beteckningen 
”V. D”. samt en uppgift om konjugation: ”8eî>nê, V. D. 2.”

Sahlstedt uppger i förkortningslistan kategorin Verbum defec- 
tivum, en kategori som han tycks använda exklusivt för hjälpverben 
lär, måste och tör. Dessutom använder han en böjningsgrupp 
”anomalum”. Till denna grupp för han de verb som har en enstavig 
infinitivform, ”8c, v. A. anom.”, ”23o, v. n. anom.”, vare sig de böjs 
starkt eller svagt. När dessa verb uppträder i sammansättningar vari
erar emellertid deras klassificering. Exempelvis uppges såväl gå 
som utgå och angå tillhöra gruppen anom., medan rådslå till 
skillnad från anslå och det enkla slå hänförs till den starka 
böjningen: ”Sftåöélä, v. A. 4.” Också verben hafwa, kunna, weta och 
wilja påstås tillhöra den ”anomala” gruppen av verb. För de starkt 
oregelbundna verben skola och warn får man förutom själva temat 
uppiften verbum auxiliare, och läsaren hänvisas vidare till gramma
tiken.

Uppgifter om verbens pluralformer förekommer aldrig och in
formation om modusformer endast sällan.1 Inte ens där de preg
nanta plural- respektive konjunktivformerna tas med som primära 
stickord anges det vilken form det är frågan om, annat än att det är 
imperfekt: ”(Hinge, (Hingo. Ipf. conf. verb. 65å”, ”28orc, Ipf. verb. 
28 ara”.

I ordboken förekommer den förkortade presensformen av några 
verb som uppslagsord. Till skillnad från den idag gängse uppfatt
ningen om dessa formers tal språklighet markerar Sahlstedt dem 
som poetiska former: ”23li, pro 23(ifton, pàeticè”, pro Srager,
poëticè. verb. ®raga”, ”.Spa, pro .ftnfiua, poêticè”, ”£ar, per crasin,

1 I enstaka fall kan någon modusform anges eller kommenteras, som för ”8ät, 
Imperat. pro 8åt” (s.v. lät) och även ”Son, Pr. Indicat. verb. Stunno” (s.v. kan).
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poët. pro îagcr. Pr. verb. Sago”.1 För de likaledes korta formerna 
har och blir anges däremot inget stilvärde, endast att de är ”Con
tracté pro verb. respektive ”Per crasin pro,
©lif wer”.

När det blir frågan om verb som kan hänföras till mer än en kon- 
jugation, varierar Sahlstedts sätt att redovisa och bedöma de olika 
alternativen. I artikeln Tala introduceras de olika alternativen direkt 
i den formella delen: ”3h»lu, v. A. I. [...] Ipf. $olabe, vel Pf.
Snlnt, vel Salt”. I artikeln Dö redovisas däremot endast en preteri- 
tumform: dödde. Den av honom refuserade formen dog återfinns 
istället som eget uppslagsord: v. N. anom. Mori. Pr. ®ör. Ipf.
5>öbbe. Pf. ®öbt.” respektive ”®og, Ipf. verb. $ö, alias & rectius 
$öbbe”.

En formkategori som faktiskt lyser med sin frånvaro i verbartik
larna är supinum. I sin grammatik relaterar Sahlstedt supinum till 
aspektkategorierna perfekt och pluskvamperfekt, och han betonar 
vikten av att ortografiskt göra en åtskillnad mellan supinformen och 
neutrumformen av perfektparticipet. Sålunda bildas supinformen av 
första och andra konjugationens verb med att t läggs till infinitiv
formen eller stammen, medan participets neutrumform bildas med 
tillägg av t till participets utrumform: älskat respektive älskadt och 
hört respektive hördt. Till fjärde konjugationens verb bildas supin
formen med it och participformen med et: tagit respektive taget 
(SSG:51). I ordboken används istället för supinum kategorin Pf., 
d.v.s. perfektum. Således anges för verbet bjuda ”Pf. 'Ihiöit” jämte 
språkprovet ”<Uöru Ijttmb <§Ht$ Jjnr Dubit”, för verbet skrifwa ges

1 Carl Ivar Ståhle påpekar diktningens betydelse för kortformernas etablering i 
skriftspråket: ”Det är med den stavelseräknande versen som kortformerna får 
sitt genombrott i det svenska språk som skrevs för att tryckas” (Ståhle 1975: 
182). I avhandlingen Den korta svenskan (1992) följer och beskriver Carin 
Östman ”hur talspråkliga drag som ha för hava och nån för någon vinner insteg 
och får fäste också i skriftspråk” (s. 12). I hennes forskningsöversikt framträder 
den traditionella synen på kortformerna som talspråkliga klart, medan uppfatt
ningen av dem som poetiska former inte är representerad. Östmans undersök
ning omfattar dock inte diktningen, varför Sahlstedts uppgifter om deras 
poetiska prägel inte låter sig relateras till hennes redovisning.
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perfektformen och passivparticipet tillsammans: ”Pf. Bkriftoit. 
Bltriftoen, p. p. Def & Plur. Bkrifne”, och för grammatikens exem
pelverb taga ger ordboken perfektformen tagit.

7.4.4.5. Övriga ordklasser

Utgångspunkten för Sahlstedts behandling av adverben tycks vara 
draget att de vanligen inte böjs. För de adverb som kompareras 
anges därför de olika formerna explicit, såväl de helt regelbundna 
som de mera oregelbundna: ”©fta, adv. Sæpe. Comp. Oftare, 
Sæpius. Sup. Oftaêt”, ”®erna, adv. [...] Comp. Relire, [...] Sup. 
0elSt”, ”Sällan, adv. Rarö. älter Milan”. Kortformer av adverben 
förekommer också som uppslagsord, utan att deras stilvärde anges: 
”äter, adv. per crasin à äte&er” och ”Ben, Contracté a Bebau”.

Ytterligare en ordklass tas upp i förkortningslistan: particip. Det 
finns två slag av particip: ”P. A. Participium Activum” och det vi 
redan har sett ”P. P. Participium Passivum” (strax ovan). Med par
ticipium activum avses presensparticipet och med participium 
passivum perfektparticipet. Det förekommer att participformer be
handlas som primära uppslagsord. Ordboken upplyser emellertid 
inte alltid om vilken form av particip uppslagsordet utgör; sålunda 
markeras exempelvis boren endast som ”part”. I participartiklarna 
redovisas grundformen av det verb participet är en böjningsform av.

7.4.5. Syntaktiska uppgifter

Den sparsamt förekommande syntaktiska informationen avser, lik
som den morfologiska, källspråket svenska. Generellt får man reda 
på om ett uppslagsord byter ordklasstillhörighet genom ändrad 
funktion. Sålunda anmärks om lifegen att det är ”Substantivé” och 
om linne att det är ”Adjectivé”, utan andra uppgifter om ”ur
sprunglig” ordklass eller möjlig böjning. För verbens del upplyser
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ordboken, som tidigare framgått, redan i artikelns formella del om 
huruvida de kan bilda passivum (”v. A.”) eller ej (”v. n”). Katego
rin Impersonale anges vid verb ”hwartil allenast Man eller Det kan 
sättas” (55G:47): ARegna, v. N. I. Impers”. Vid deponensverben 
anges ”v. D.” jämte subklassificering: ”Stjchuä, v. D. i.”, ”iRnnnuä, 
v. D. 2.”. Verbens reflexiva konstruktion markeras som reciprok, 
”Scfro Sig, V. N. I. Recipr.”, ”Sifitöro Sig, V. N. 2. Recipr.” (jfr 
10.2.3.3 nedan).

Som redan antytts behandlas hjälpverben på olika sätt i Swensk 
Ordbok (7.4.4.4 ovan). Sålunda uppges för verben lär, måste och 
tör att deras böjning är ”defectivum” (se ovan) och för hafwa, 
kunna och wilja att de böjs oregelbundet, anom. (se ovan). Vid 
hjälpverben skola och war a får man i den formella delen, förutom 
en hänvisning till grammatiken, den enda informationen att de är 
just hjälpverb, varefter de olika temaformerna uppräknas: ”@lu>ln. 
Verb. auxil. [...] Pr. Slutit. Ipf. Studie. Pf. Sltolnt, conf. Grammat.”, 
”SSartt, Verbum auxiliary. Esse. Pr. 2lr. Ipf. Söctr. Pf. Söorii, conf. 
Grammat.”. I förekommande fall påpekas presensparticipets sub- 
stantiviska och adjektiviska funktion, såsom t.ex. för verbet lefwa att 
det har en form lefwande, som dels används "Substantivé”, dels 
”Adjektive”.

Några av prepositionema förses med en uppgift om kasusrelation: 
”gör, PRÆP. [—] Item: gör, Nota Dativi”, ”341, præp. Ad, cum 
accus. [...] Item: 341, cum genit. [—] Item: 341, cum dativ.”. För ord 
som kan fungera både som adjektiv och adverb anges detta explicit. 
Sålunda ges vid adverbet lagom tilläggsinformationen ”Item: 
Sttgont, Adjective” (jfr ex. 116 ovan).

I sin anmälan av ordboken diskuterar Sahlstedt förekomsten av 
språkprov i sin och andras ordböcker. Han framhåller där:

Såsom onödig widlöftighet torde ock kunna anses, då flere exempel 
anföras af et ords bruk, som i sig sjelft efter Grammatiska grunder är 
tydligt. Såsom wid det nämde ordet Fager, står exempelvis satt: Fager 
mö, fagert ansigte, fagra ögon. Detta behöfwes icke i Ordboken, när 
man af Grammatikan wet, at Adjectivum fager lägges til hwart sub-
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stantivum, som det kan tilhöra, både i Generibus, och i Numero &
Casu. {DA 44/1768)

Trots det innehåller Swensk Ordbok en hel del språkprov och fak
tiskt en del av just den typ som exemplifieras i citatet. Sålunda åter
finns i artikeln Låg (adj.) fraserna ”8åg tit mäxten”, ”@t logt Ställe”, 
”8åga kojor”, ”3blan& ljöga oel) lågo”, ”8åg röst eller målföre”, '”Set 
är lågt matten” och ”Sälja Joaror för lågt jmö”, där de tre första 
fraserna illustrerar just det som Sahlstedt i sin anmälan demonstre
rat med exemplet fager. Också de flesta verbartiklar innehåller flera 
fraser eller satser som illustrerar uppslagsordets användning. Arti
keln Längta innehåller språkproven ”^og längtar at SftiljaS Ijäban”, 
”$ag längtar til Slut nteö Öetta”, ”0an beginner at längta”, ”Jpan 
längtar l)cm”, ”Sättgla efter en fråntiaranöe”, ”Sängta efter någon mig 
mat” och ”Sängta til någon ort”. Språkproven illustrerar såväl 
bruket av uppslagsordet som betydelsenyanser av det. Samtliga 
språkprov är översatta till latin.

7.4.6. Betydelsebeskrivningen

Som tidigare nämnts inleds artiklarnas innehållsdel med en eller 
flera latinska ekvivalenter till uppslagsordet och/eller med en latinsk 
parafras av dess betydelse. Parafraserna används inte bara när ekvi
valent saknas utan verkar lika ofta fungera som ett komplement till 
denna. Så förses verbet löna med en parafras, som åtföljs av 
ytterligare precisering: ”Mercedam pendere. Salærium vel stipen
dium solvere”. När det svenska uppslagsordet är en sammansätt
ning utformas den latinska ekvivalenten på ett naturligt sätt (av 
strukturella skäl) till en regelrätt aristotelisk definition, med kompo
nenterna genus proximum och differentia specifica (se äv. 11.4.3). 
Sådana exempel är ”Sömt&ör, f. 2. Latens ostium”, ”Söttngång, M. 2. 
Meatus occultus”.

I sin anmälan av ordboken diskuterar Sahlstedt den latinska ekvi
valentens eller översättningens relation till den svenska uppslags-
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enheten. Han är medveten om att skillnaden mellan den lexikaliska 
betydelsen och den betydelse uppslagsordet har i olika kontexter 
kan vara stor: ”Här förekommer allenast, huru en mening kan 
tolkas på annat sätt; Hwilket kunde wara rätt i latinen, men orätt i 
uttolkningen” (DA 56/1768). Vidare betonar han att det inte finns 
någon given semantisk relation mellan lexikaliska enheter i två 
språk: ”Jag tror at nästan så många sätt til uttolkning kunde på
finnas, som hufwuden woro, de den göra skulle. Af de riktige är då 
indifferent, hwilketdera antages. Men det är icke indifferent, om 
någon will rätta uttolkningen, och därmed kullslår meningen” (ib.).

Viss information av semantisk natur kan ges i kodad form, som 
t.ex. om ett substantiv att det används i kollektiv betydelse (”9HS, N. 
4. [—] Item: Hti§, Collective”, ”tHiêgrtjn, N. Collectivum.”) och om 
en angiven böjningsform att den har en lexikaliserad betydelse: 
”Sajjpniarlt, m. 3. [...] Absolutè. Sappmnrltcn, Lapponia, conf. Sapp- 
tanb”, ”'illbic, ADJ. Comp. [---] Absolutè. $e nilbötc”.

För ord som Sahlstedt uppfattar som polysema redovisas de olika 
betydelsemomenten. Dessa numreras inte, utan ny betydelse marke
ras exempelvis genom ett i kanten utdraget Item. Sålunda uppger 
Sahlstedt två olika betydelser för substantivet Land, dels ”Saitb N. 4. 
Regio. Terra. Plur. Simber,”, dels ”Saitb, Rus, ex.gr. S8o lanbet,”. I 
sådana fall ges sällan någon ytterligare morfologisk information om 
ordet såsom det används i den betydelse som illustreras på det 
aktuella stället. För land, ’rus’ lämnas exempelvis formrestriktio
nerna därhän; det sägs inget om att land i denna betydelse endast 
förekommer i singularis och då företrädesvis i bestämd form . På 
samma sätt urskiljer Sahlstedt i artikeln Linne två betydelser, dels 
den som inleder artikeln: ”Sinne, Adjectivè. [...]”, dels ytterligare en 
som inleds med Item: ”Sinne, Lintea quævis, [...] £>an tjnr micUnt alt 
Sitt linne,”. Inte heller här finns någon markering av den skillnad 
som gäller för de olika betydelsemas formella egenskaper.

Ett annat sätt att signalera ny betydelse består i att utnyttja ett 
Aliter inne i artikeln. I artikeln Lida (ex. 124) används båda dessa 
metoder:
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(124) gifto, V. A. 4. Pati. Pr. gifter. Ipf. 8eft. Pf. Stöit. giften, p. p. conf.
infra, conf. ïdla, ex. gr. gifto Work, Dolerem pati. ©an leb urätt,
[...] ©an Ijor liftit shnfta, [...] gifta strap, [...] gifta öheppöhrott [...].

Item: gifta, ex. gr. $an ftan iefte lifta ften harten, [...] ©an lifter ingen 
motsägelse, [...] Aliter, ex. gr. ïiften lifter, [...] Set lifter åt aftonen,
[...] Sahen lifter til Slut, [...] ©an blir ioäl galen Ijtoaft ftet lifter, [...] 
Aliter, ex. gr. Set lifter för fyonont i ötj&lorna. [...] ©loaft lifter ftet 
nteft fthggnabcn? [...]

Efter den första betydelsen ’utstå, vara utsatt för' markeras med 
Item en ny betydelse: ’tåla, uthärda, acceptera’. Den tredje betydel
sen, som introduceras med det första Aliter, nämligen ’framskrider’, 
nyanseras sedan ytterligare genom ett andra Aliter jämte exempel 
där betydelsen ’framskrider' har utvidgats till att gälla också annat 
än tid. Den betydelseanalys som presenteras i artikeln är på alla sätt 
relevant — det som möjligen kan kritiseras är sättet att redovisa 
den. Det hade varit naturligare att behandla även den tredje bety
delsen, ’framskrider’ , som en ny betydelse, markerad med ett Item, 
och den utvidgade betydelsen som ett betydelsemoment av denna.

Det är inte alltid som Item markeras lika tydligt typografiskt. I 
artikeln Lertägt (ex. 125) ges först en latinsk parafras av den över
förda betydelsen ’rätt till lertäkt’: ”Argillam fodendi jus”, därefter 
ett Item följt av ”Fossio argillæ” som en parafrasering av den kon
kreta betydelsen (se också ex. 115 ovan).

(125) gertägt, M. Argillam fodendi jus. Item: Fossio argillæ.

Ibland är betydelseanalysen klart anpassad till latinet. Exempelvis 
behandlas pronomenet annan i två separata artiklar. Denna in
delning bygger på betydelseskillnader som föreligger i latinet och 
som där realiseras i två olika lexikaliska enheter, alius (ex. 126) 
respektive alter (ex. 127), där alius används om ’en annan av flera’ 
och alter om ’en annan av två’. Denna funktionsuppdelning, som 
möjligen kan vara morfologiskt motiverad, är dock semantiskt sett 
främmande för svenskan och sålunda ett tydligt utslag av ordbokens 
syfte att bistå icke-svensktalande vid deras studium av det svenska 
språket. De svenska användarna har antagligen haft begränsad nytta
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av denna indelning, och de svenska språkproven bidrar egentligen 
inte heller till att åskådliggöra den skillnad som föreligger mellan 
latinets båda enheter.

(126) Slnnan, pron. Alius. N. Sinnat, Plur. Slnbre, ex. gr. @n annan gjorbc
ictte Så, Alius non ita faceret. @n annan gång, Alia vice. spå annat 
bätt, Alio modo. Shall toiba big annat, Aliud experieris. 
minantis est. Slnbre mena nnnorlunöa. Alii aliter sentiunt. $är 
hamma nagte anbre, Alii quidam superveniebant. 3 nnbra mål, In 
aliis rebus vel caussis.

(127) Slnnan, pron. Alter. N. Sinnat, Def. Slnbre, ex. gr. @n eller annan,
Unus vel alter. @t eller annat, Unum alterumve. 3>ett ör iche en 
annanb, &c. Alterius uon est, &c. @ör iche en annan, Ijtoab &c. 
Alteri ne facias, quod &c. SJ ar ben anbre hammer, Dum venerit 
alter. SBanan är anbra naturen, Consuetudo est altera natura. ipå 
anbra öiban, Ab altera parte vel In altera pagina. Plur. ®e anbre, 
Ceteri. Reliqui.

För en del främmande ord, som har varit alltför väl etablerade i 
svenskan för att utelämnas ur ordboken, anser Sahlstedt det vara 
motiverat med en förklaring inte bara på latin utan också på 
svenska. Således uppges att legat, på latin legatus, är ett ”Sriubcbub 
ifrån et Jjof til et annat” och att axiom, på latin axioma, är ”@n 
omcberemgclig grunbSantting eller regla.” För legat kommenteras inte 
uttryckligen att detta är ett främmande ord, en kategori som enligt 
förkortningslistan skall markeras med ”V. per.”, som står för ”Vox 
peregrina. Et främmande ord.” Denna uppgift lämnas däremot om 
axiom och också om lefwerants (ex. 128) som till skillnad från 
axiom inte får en direkt svensk parafras. Istället exemplifieras bruket 
i fraser som översätts till latin:

(128) Scftocrantb, M. v. peregr. ex. gr. 61 äta leftvevantb af matluaror för
armeen, Commeatum pro exercitu subministrare. .Span Ijar gjort 
en anbenlig leftoerantb af hläbc, Panni satis amplam suppedi- 
tavit copiant.
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I vissa fall får man besked om att ordet egentligen är latinskt, men 
ändå kan ett sådant ord förses med en latinsk parafras: ”Sltteät m. 3. 
Testimonii libellus. V. Lat.

I ordbokens inledning resonerar Sahlstedt kring fenomenet syno- 
nymi. Han konstaterar därvid att det

gifwês ord i wärt, så wäl som i andra Språk, som hållas för liktydige;
' men i Swenskan äro de ganska få, som icke i något fall åtskiljas til 

bemärkelse, åtminstone til mer eller mindre. Alle sådane ord äro ur
skilde, och igenom exempel uplyste. (SSO, Til Läsaren s. 5)

I enstaka fall anförs en svensk synonym till uppslagsordet: ”Saitöl- 
ftruft, [...] alias ^orbftruft”. Det förekommer också att det ges en 
antonym: ”Sobugårb, [...] Oppon. SPlnttgårö”, ”Scmgiftnt, Oppon. 
Hlöréftnt”. Det tycks dock inte finnas fall där den enda information 
som lämnas om ett ord är en svensk synonym eller en korshänvis- 
ning. Till detta bidrar naturligtvis ordbokens konstitution som två- 
språkig ordbok; användaren får åtminstone veta vad uppslagsordet 
har för latinsk ekvivalent.

7.4.7. Bruklighetsuppgifter

I Swensk Ordbok anges ofta om ett ord kan sägas vara en term 
inom ett bestämt fackområde. Så innehåller förteckningen över 
förkortningar — förutom det ovannämnda ”V. per.” — även för
kortningar för fackområdena teologi och juridik samt för stilmarke- 
ringarna ”obrukligt ord”, ”gement ord” och ”gammalt ord”. Dess
utom uppges i själva ordboken facktillhörighet för ord från diverse 
andra områden, såsom sjöfart, t.ex. ”Slcftter, term. na ut", medicin, 
t.ex. ”©olift, [...] morbi’, krigsväsen, t.ex. ”©omntanöo, N. term. 
milit.", fiskriket, t.ex. ”Öofte, [...] pisc.”, botanik t.ex. ”Scftftojo, [...] 

plant.", geometri t.ex. ”ÖiftSibig, [...] geom., etc.
Dialektala ord utelämnas programmatiskt (enligt inledningen), 

liksom sådana fackord som inte anses vara en del av allmänspråket.
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På samma sätt refuseras, som vi sett, gemena ord, dvs. ord ”som 
anständigheten bjuder at dölja för wåra ögon och öron” (Til Läsa
ren, s. 7). De som ”tålas [...] i wårdslöst tal, eller i Skrifter och 
Skalde-Arbeten, som äro skämtacktige” (ib.) inkluderas däremot i 
ordboken och markeras då särskilt: ”Stocken, v. pleb. pro ©öboit”. 
En del av de folkliga orden för kroppsfunktionerna har funnit nåd 
inför Sahlstedts ögon: pink och piss med tillhörande verb finns med. 
Anständighetens gräns tycks ha gått vid skit och skita, som saknas.

Som har framgått ovan markeras verbens kortformer och även det 
förkortade pronomenet hwaran som poetiska; däremot uppges kort
former av substantiv och adverb vara just förkortade former, t.ex. 
”itvor, Contracte à SJrobcr. [...]” och ”©en, Contracté a ©ebon”.

Ibland redovisar ordboken noga en från den allmänna betydelsen 
avvikande stilvalör: ”Logout, adv. [...] Proverbialiter ironice, ex. gr. 
$ct hmr logout dt Jjonotn”. Någon gång ges en allmän beskrivning av 
uppslagsordets användning, vanligen på latin. Det händer emellertid 
att den formuleras på svenska: ”©ononiéevo, v. A. I. Canonizare. 
®öro en böb ntcnniiko tit ijelgon. IHnltaé i ^öftocbömct”.

7.4.8-9. Etymologisk och encyklopedisk information

I inledningen till ordboken deklarerar Sahlstedt att hans ordbok inte 
är av det slag som har som syfte att ”utreda om ordens ursprung 
och deras öfverensstämmelse med andra Språk” (Til Läsaren, s. 4). 
Några etymologier förekommer heller inte i Swensk Ordbok. Som 
framgått ovan kan vid några enstaka ord anges att det är ett 
främmande ord och ibland vilket språk de är lånade ur, såsom 
lefwerants (ex. 128), ”Lanbtgreftoe, [...] Lonbtgvefgkop, [...] Germa
nic.”, ”Lieutenant, m. 3. v. Gall.”.

Kompletterande information i form av rent encyclopediska upp
gifter om uppslagsordet förekommer mycket sällan i Swensk Ord
bok.



277

7.5. Sammanfattning

Trots att Swensk Ordbok rent typologiskt är en tvåspråkig ordbok, 
kan den i många avseenden betraktas som en föregångare till Sven
ska Akademiens ordlista snarare än som en vanlig svensk-latinsk 
ordbok. Sahlstedt överger helt den latinska traditionen; det är inte 
längre frågan om att ge svenska studenter enkla ingångar i latinet. 
Ordbokens främsta syfte är att beskriva det svenska ordförrådet på 
ett sätt som kan bringa reda i ordens stavning, böjning och bruk. 
Denna funktion kombinerar Sahlstedt på ett intressant och högst 
effektivt sätt med ordbokens andra syfte: att vara ett läromedel för 
utlänningar som ville studera det svenska språket.

I ordboken förtecknas ett urval ur det svenska standardspråkets 
ordförråd, noga utvalt för att det skall representera det allmänna 
språkbruket. För första gången i en svensk ordbok följer sedan, 
förutom en ekvivalent på ett främmande språk, också en adekvat 
grammatisk beskrivning av varje enskild enhet i det givna ordför
rådet. Här har de svenska användarna fått uppgifter inte bara om 
uppslagsordens ordklass och betydelse — låt vara att den delen är 
formulerad på latin — de har också fått besked om hur orden skulle 
stavas och böjas. Eftermälet om Sahlstedt blev att han lyckades 
”bringa en relativ ro och stadga i de ortografiska förhållandena, och 
hans talrika grammatikor och ordböcker utträngde för en lång tid 
alla ortografiska förslag af samtida medtäflare” (Noreen 1903:206). 
Ordbokens många rekommendationer av en form snarare än en 
annan, liksom de uppgifter som förekommer om vissa ords stilvalör 
eller fackområdestillhörighet, gav också läsarna klara anvisningar 
om ordens bruk. Sahlstedts Swensk Ordbok kan därför på samma 
sätt som SAOL karakteriseras som ”till sin natur en samling 
rekommendationer” (SAOL 1986:5). Sahlstedts båda arbeten, 
Swensk Grammatika och Swensk Ordbok, kan utan tvivel sägas ha 
utgjort de dittills viktigaste redskapen i den då pågående språk
planeringsprocessen.
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Latinet i SSO fungerar mer som ett metaspråk än som ett regelrätt 
målspråk. De latinska ekvivalenterna och parafraserna är i första 
hand avsedda för utlänningar, men de ”torde ock tjena Swenska 
Ungdomen, at lära sig Latinska namnen på orden” (SSO, Til Läsa
ren s. 11). Latinet i artiklarna lämnas dock helt utan kommentarer.

Sahlstedts Swensk Ordbok är till sin struktur mycket konsekvent 
och väl genomarbetad, och den tycks ha förenat båda sina angivna 
syften på ett lyckligt sätt. Samtidigt som de grammatiska upp
gifterna för källspråket tjänade som hjälp för utlänningar som ville 
lära sig svenska, fungerade de som en bekräftelse och en konsoli
dering av den strukturering av det svenska språket som tidigare 
presenterats i SSG. Swensk Ordbok var också synnerligen viktig för 
utvecklingen av en svensk lexikografisk tradition. Beträffande den 
lexikaliska beskrivningen av de svenska ordens formella egen
skaper etablerar Sahlstedt den beskrivningsmodell som i allt 
väsentligt används fortfarande. Det som ännu saknades för att den 
lexikaliska beskrivningen av svenskan skulle kunna betraktas som 
fullt utvecklad var en beskrivning på svenska av de svenska ordens 
betydelse.
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8. Svensk lexikografi runt sekelskiftet 1800

I detta kapitel beskrivs de tvåspråkiga ordböcker som kan betraktas 
som nästa generation av ordböcker efter dem som behandlats ovan. 
Ordboksförfattarna har dels haft minst en förlaga med den aktuella 
språkkombinationen att tillgå, dels har de haft Sahlstedts Swensk 
Ordbok som möjlig utgångspunkt för de lexikografiska uppgifterna 
om uppslagsordens formella egenskaper.

8.1. J.G.P. Möller: Tysk och Svensk samt Svensk och Tysk 
Ordbok (1790)

J.G.P. Möllers Tysk och Svensk samt Svensk och Tysk OrdBok 
utgör den tredje och sista delen i Möllers stora tyskosvenska ord
boksarbete (bild 13). Denna del av Möllers ordbok har tidigare 
gjorts till föremål för smärre studier. Dels har den undersökts be
träffande angivna och faktiska förlagor (Hannesdöttir & Ralph 
1988b, se 2.6 ovan), dels har bl.a. dess svenska ordförråd behandlats 
av Sven-Göran Malmgren. Dennes omdöme om ordboken är odelat 
positivt: ”Möller’s dictionaries [...] belong among the most 
important 18th century dictionaries with Swedish as one of the 
languages” (Malmgren 1992:207).

De två första delarna av Möllers arbete, Teutsch-Schwedisches 
und Schwedisch-Teutsches Wörterbuch (1782, 1785), utgör en 
tysk-svensk ordbok. Den beskrivning av verket som följer här 
nedan avser endast första upplagans svensk-tyska del.
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T y fe o c h S v e n fe
Tarnt

Svenfe och Tyfe

Tredje Delen.
L_^'r~t

Scutfcfe@cl)n)cî)ifcf)cé
un 6

Svittcr 3T;eil.

@c5iyebifclj^cutfcf)cy

S3 e v f a f* t
Don

3. ©. Coller.
‘Prof, bec ^»1(1. unb S&tbliotljefar bec 'ilfab. ju ©celféw. bec ^onigl. 0cf)roeb. ^fab. 

bec 2Bif[enfd;aften, bec àônigt. lPatciotifd)en rote aud) bec ©cjlc()uw)$« 
gefellfdjûft ju @tocf(;olm OTitgUeb.

======== ■ ^(l .■'i.s_-_jss=^
©reifere alï>,

3 e fc> r u cf f bei Tintoii 8 c r b i n a n b Siôfe 
unb in ©djnxben ju fïnben bei SJi. Sroebevus. 

1790.

!»>■

BILD 13. Titelsida i J.G.P. Möllers Tysk och Svensk samt Svensk 
och Tysk Ordbok (1790).
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8.1.1. Tysk och Svensk [...] Ordbok — megaplan

Den svensk-tyska delen består av 1984 spalter, vilket kan jämföras 
med de tysk-svenska delarnas omfång på sammanlagt 2842 spalter. 
Det svenska språkmaterialet är satt med antikva och det tyska mate
rialet med gotisk fraktur.

I den första upplagan inleds verket av ett företal på svenska, där 
författaren redogör för bakgrunden till sitt arbete, de källor han har 
använt och syftet med det. Även den tredje delen börjar med en in
ledning, ”Vorbericht”, som vänder sig till de tyskspråkiga brukarna. 
Enligt företalet skall de tysk-svenska delarna ”tjena til en Hand
bok, hvaraf de Svenske må kunna sig begagna, så väl vid läsning af 
Tyska skrifter som ock til uplysning och kännedom af Tyska språ
ket sådant som det i umgänget förekommer” (Möller 1782, företal s. 
2). Även del 3 är avsedd att fungera som en avkodningsordbok:

So wie der erste und zweite Theil dieses Lexicons vornämlich für die 
Schweden geschrieben war; so ist dieser dritte vorzüglich für die 
Teutschen bestimmt, welche die schwedische Sprache verstehen 
lernen, schwedische Bücher lesen und mit Schweden umgehen 
wollen. Schwedische Leser müssen also nicht erwarten, ihre Sprache 
hier blos in aller der Schönheit und Reinigkeit, deren sie fähig ist, zu 
finden. (Möller 1790, Vorbericht s. 2[b]f.)

I ”Vorbericht” redovisar Möller vilka tidigare ordboksarbeten han 
har använt som förlagor för den tredje delen, och han nämner också 
ett stort antal fackböcker han har anlitat för att hitta svenska termer 
och fackuttryck inom olika hantverks- och vetenskapsområden. 
Sina föregångares arbeten inom den tysk/svenska lexikografin anser 
han vara värdelösa (se avsnitt 2.6). I stället har han använt Schen- 
bergs och Sjögrens (1775) latinsk-svenska verk; L. Möllers, 
Regnérs (1780, fragment) och Björkegrens (1783-86) fransk
svenska; Serenius engelskosvenska och Widegrens svensk
engelska (1788); Sahlstedts och Ihres arbeten samt Fischerströms 
Nya swenska economiska dictionnairen (1779-92) och Rinmans 
Bergwerks lexicon (1788-89). Det sistnämnda har han dock inte
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kunnat ta full hänsyn till. Han har också studerat vitterhetsarbeten 
och Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar för att samla ord 
inom olika specialområden.

Utan att direkt kommentera den ortografi som tillämpas i ord
boken meddelar Möller att som grund för den svenska rättskriv
ningen har han lagt dels Sahlstedts Svensk Grammatika, 1769 och 
1787, dels Botins Svenska Språket i tal och skrift, 1777.

8.1.2. Tysk och Svensk [...] Ordbok — makrostruktur

Ordboken är alfabetiskt ordnad i två spalter per sida. De olika bok- 
stavsavsnitten bildar kapitel som inleds med den aktuella bokstaven 
som rubrik. Över varje spalt ges en eller flera sekvenser med tre 
ledbokstäver (bild 14).

Artiklarna inleds med ett svenskt uppslagsord satt med antikva. 
Sedan följer grammatisk information om uppslagsordet skriven med 
kursiv stil och därefter de tyska förklaringarna i gotisk fraktur. 
Bokstäverna <å>, <ä> och <ö> har i Möllers ordbok egen alfabe
tisk status, och ord som inleds av dessa inordnas på modernt sätt 
sist i alfabetet. Någon alfabetisk distinktion upprätthålls inte mellan 
<i> och <j> utan inögd följs av jo och jordärtskocka av irra. 
Grafemet <w> används inte i det svenska materialet, utan <v> 
används genomgående. Istället för sekvensen <kv> initiait används 
<qv>. Bokstäverna <u> och <v> behandlas som olika enheter.

Uppslagsordet är utdraget i marginalen i förhållande till artikeln i 
övrigt, men därutöver markeras det inte på något sätt. Beträffande 
uppslagsordens lexikografiska status tillämpar Möller huvudsak
ligen en overt princip; d.v.s. de flesta uppslagsorden behandlas som 
primära uppslagsord. Trots denna huvudprincip uppvisar makro- 
strukturen en del systematiska egenheter. Således förekommer det 
inte så sällan att ett huvudord behandlas före sammansättningar som 
utgör primära uppslagsord, även om somliga av dessa enligt den 
alfabetiska ordningen borde föregå simplexordet. Sålunda följs
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857 Kôt Lac K6t Lad 858

Kôttaitig, adj. fleifcbfcbt.
Köttbod,/ m. i. bie gldfcbbanf, bergleifch* 

fchatren.
Kôttdag, f m. a. fin gldfd;tag, man 

gieifcb i^t ober fffn barf.
Kôttdiger, adj. flarf von gleifd).
Kôttfat, / ». 4 eine0chüljel mit gieifcb.
Kôttfull, adj. fietftf)(g,
Kôtcfârg, / m. ). bit gieifcbfarbe.
Kôttf.irgad, adj. fhifçbfatben.
Kôttgaffcl, / m. 2. eine gieifcbgabd.
Köttgryta, //, i. fin glelfcbtopf.
Kôtthud, / m. x. tie gldfd;baut, ba* 

gleifcbfeU.
Köttig, adj. flcifdjig. .
Kôttklimp, / m. z. fin gieifdjfiofj.
Köttknif, / m. a. tin gleifebmefler.
Kôttkprf, / m. ». bif gleifcbroucft, ÎD?etc*

remit.
Kôttlake, / m. bif gidfcblafe, ©fÛ^fVOlt 

emgefaljmem gleifd).
Kôttmaik, / m. ». bie gieifebmabe.
Köttlapp, y. m. ». fin gieifd)(appen.
Köttmat, /. «. fin glf{fd)gecfcbt.
KôttmSnglare , / m. ». bft §(eifd){jaitfr, 

gleifdjec.
Köttpigg, / m. ». fin fpifc ijftvorMfnbf* 

0tûct gteffd).
KöttrAtt,/ m. 3. fin gldfcbgeddjt.

Kôttfakcr, //. 3. ba* gleifd)tverf.
Kô'tfida, //. i, (iUDerflpbeitcr) bif 

glcifcbfdte eine* gell*.
Kôttikràdc, / ». 4. tvo* in bec Äücbe vom 

Slcifd) oie untauglich abgefdjnitten unb 
weggetvorfen tvirb.

Köttslig, adj. i) flfifd)l(dj. 2) flnnlid). 3) 
Ifiblid). Köttslige broder ; leibliche 
S&cûbec. En köttslig ed; fin IfibltdîCC 
dit.

Kôttfoppa, /.fi. bie g(dfd)fuppf.
Kôttfpad, f n. 4. bie natürliche 0auce be* 

gefodjten gle(fd)e*.
Kôttfpira, //. 1. kôtttHg,
Köttftycke, /. n. 4. fin 0tücf
Kôttfvulft, / m. 3. ein gleifd;gefd)n>ul|L
Kôttfîr, / n, 4. eine gleifdjrounbf.
Köttaxa,//. i. bie gleffcbtarf.
Kôttorg, fn. 4. ber glelfd;marft, 0. flag- 

tarebânk,
Kôttrâd, / m. 2. eine gleifd)fûfec.
KôttSg, / ». 4. ein gleifcbmujFd.
Köttvara, ff \. fine glelfcbivaare.
KôttvSg,/m. 2.eine gieifdjtvage, ba* gidfcb* 

geivtdjt.
Kôttynxt, / m. 3. ein gfdfcbgetvàd)*.
Kôttàtarc, / m. 2. einer ber gieifcb ift.
Köttätande, fubß. ba* gleifcbefjeu.
Köttätande, adj. ftdfdjfreflenb,

L
abbe, / m. i. ber 0trunfjÆget, eine

2fvt ‘DJîeVf U , Laws parafiticus. 
Labeet, f. 23. i. g. 2. in ber Sie- 

bentfart : Spcla labeet ; fein 
0piel verlieren.

Laccatrâd, / », 4- (Äot.) ©umrni geben- 
ber Çtoton, Croton laccifcrum.

Lack, f, n. ohne pl. 1) 2acf, 0iegellarf, 
©rieflacf. 2) ftg. u. i. g. 2. ein jemanb 
migebângter gebier, fin gfccfen, j?(ecf. 
LSgga lack och lyte pH nîgonj jeman- 
ben etwa* auf^ngen, ihm ctrod* nach* 
tbeiligeö nad>fagfn.

Lacka, v. a. 1. Vfrltegeln, 0. förfegla; 
Lacka igen ; juflegeln. Lacka ihop ; 
mitCacf bffefUgen. a)v..«.i.rinnfn,ff{fj]>n/ 
|. g 2. Svetten lackar af honora? ber
0cbu>fit? tröpfelt ihm von ber0time her- 
cb, 0. laka.

Lackera, v. a. 1. lacfiren, mit 2acffern(g 
uberjtehen.

Lackerare,./ m. 2. ein 2acf(erer.
Lackering, f.f 2. bie Çacfierung, ber 2acf.
LackfernitTa, f.f 1. ber Cacfferuig.
Lacklök, 0. lök.
Lacklöpa, u. n. 3. jerrmnen tvie £atf beim 

Sicht.
Lackmus, / m. ba* Sacfmu*, eine rothit'cb 

biaue gavbe au* bem auggeprepten unb 
vêrbi'cften 0«ft ber 2acfmu*pf!anif, Cro. 
ton tinflorium,

Lackning, / f 2. bai 3u(acfen, 23er|Tegdn 
mit Sücf.'

Lackverk, / h. 4. Incftrfe Arbeit.
Lada , ff. 1. bie 0d;eune. En hölada, 

fådeslada; eine ^eu.eine ^ornfdjeune.
Lada , ^>r. 23. v. a. 1. dnfahren, (n bfe 

0d;eune bringen.
Lade,

BILD 14. Början på bokstaven L i J.G.P. Möllers Tysk och 
Svensk samt Svensk och Tysk Ordbok (1790).
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uppslagsordet måne av sammansättningarna måncirkel och mån- 
dufva som, liksom måne är primära uppslagsord. Den primära 
makrostrukturen är alltså delvis nischalfabetisk.

Också de sekundära uppslagsorden kan behandlas i en ordning 
som inte alltid är förutsägbar. Denna sekundära makrostruktur kan 
vara nog så komplicerad. Hyponymer i vissa taxonomiska system 
ordnas som sekundära stickord under det överordnade begreppet i 
systemet. För det mesta är hyponymen morfologiskt sett antingen 
en sammansättning eller avledning av simplexordet. Detta gäller 
dock inte alltid. I inledningen förklarar Möller att han för vissa typer 
av ord behandlar avledningar och sammansättningar under sim
plexordet. Som exempel på sådana fall räknar han upp en, del sub
stantiv: abborre, bi, björk, blad, brott etc.

De artiklar som Möller ordnar efter denna stamordsprincip kan 
bli mycket komplexa. På så vis sönderfaller artikeln Bi i två avdel
ningar (ex. 130). Den första avdelningen, direkt efter de gramma- 
tiska uppgifterna och den tyska ekvivalenten, består av ett näste 
med sammanlagt tio sammansättningar, där ordet bi utgör senare 
led: arbets-bi, blomster-bi, hemtamdt-bi, jord-bi etc. Dessa sam
mansättningar, som förtecknas i en alfabetiskt ordnad lista, förses 
med en tysk ekvivalent, en latinsk artbenämning eller en tysk para
fras. I den andra avdelningen av artikeln förtecknas ett knappt fem
tiotal sammansättningar där ordet bi är förled: bi-ajvel, bi-blomster, 
bi-låda, bi-samhälle etc. Dessa förklaras också i god ordning på 
tyska, efter det att deras grammatiska egenskaper har angetts.

I denna avdelning förekommer emellertid ytterligare en nivå, då 
olika slags bistockar behandlas som sekundära uppslagsord till det i 
sin tur sekundära bistock, liksom också olika slag bisvärmar under 
bisvärm. Uppslagsord som glas-stockar och sommarsvärm åter
finns sålunda i artikeln Bi. De olika nivåerna i artikeln åskådliggör 
Möller genom typografin.

(130) Bi, s. n. 4. Mc ©icne (SKicöceé. 3mme).
Arbets-bi, Me SlrbeiiéMeite, gemeine ©ieitc.
1-1
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Jord-bi, eine 3lrt '.Bienen, î»ic siel) in ilen Sandbergen auf ©ottlarib, 
u. o. lo. aufijnit, Apis rostrata, it. apis subterranea.

[-] .

Bi-stock, s. m. 2. ber ©icncnëtoch, 'Bienenkorb Piporna i 
bistocken; die gellen in bent ©ienenêtoeft.
Colonie- och Krans-stockar; ©olonie- unb ©lagajinkörbe 

ober Stöcke.
Glas-stockar; gläserne ober boclj mit Wlaööcl)cibcit beröcljcne 

©icncnStöcke.
[-]
Stånd-stockar; anfrecljtöteljenbe Bienenstöcke, Ständer.

Bi-stånd; s. n. ein Bienenstand, der Ort too bie Bienenstöcke 
stellen

Bi-svärm, .v. m. 2. ein Bienen öcl|tonrm.
Blomstersvärm; ©orsc()toarm, ist der erste Scf)tonntt, den ein 

über äBintcr gestandener Stock ausläfjt
Sommarsvärm [...].
Jungfrusvärm [...].

Förutom colonie- och krans-stockar etc. förklaras också ”Halm
stockar”, ”Skogs-bistockar”, ”Häng-stockar”, ”Ligg-stockar” och 
”Skogs-bistockar” för tyskarna. Någon grammatisk information får 
de dock inte där. Denna får de endast i de fall sammansättningen 
också förekommer som primärt uppslagsord, som exempelvis 
blomstersvärm. Det är ingalunda bara konkreta taxonomier som 
ordnas på detta sätt; i inledningen nämner Möller även brott och ed 
som exempel på ord vars sammansättningar och avledningar förs till 
simplexordet. I en del av de artiklar som ordnas efter denna princip 
förekommer dock bara efterledssammansättningar.

Möller kommenterar ingenstans sitt sätt att hänvisa från ett upp
slagsord till ett annat. Likväl förekommer det hänvisningar flitigt i 
ordboken. Från avvikande stavningsvarianter refereras till det 
Möller tycks uppfatta som normal varianten: ”Ellofva, 2, elfva”, 
”Embete, 2. ämbete”. Det förekommer också att han hänvisar till 
en annan artikel, som han menar kan bidra till att belysa det aktu
ella uppslagsordet. Exempelvis hänvisas från artikeln En till Någon: 
”En, ett, pron einer, eine, cinê, jentonb. Jag såg en komma; ici) ênljc 
einen kommen, någon”. Vidare förekommer referenser från ovan
liga ord till vanligare närsynonymer, t.ex. ”Enbära, [...] 2. qviga”,
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liksom från en hyponym till en hyperonym: ”Lacklök, lök”. För 
böjningsformer som redovisas som primära uppslagsord anges hur 
de ser ut i grundformen, t.ex. ”Dödde, imp. v. dö”, ”Händer, pl. voc. 
hand”. Ibland kompletteras hänvisningen med sidangivelse: ”Fötter, 
pl. v. fot. <Siel). 422”, där vi mycket riktigt återfinner uppslags
ordet fot.

Avledningar och sammansättningar återges i första hand som 
primära uppslagsord, och de inlemmas i den övergripande alfabe
tiska ordningen. Adverb bildade som t-avledningar av adjektiv 
behandlas dock vanligen i samma artikel som adjektivet, medan 
adverb bildade av adjektiv + -en förtecknas som egna uppslagsord. 
Förfarandet illustreras av räckan laglig-lagman (ex. 131).

(131) Laglig, adj. lagligt, adv. rectytlicf), tccljtmnêêig. En laglig kallelse;
[...].

Lagligen, adv. gcricfjtliclj. recl)t(icfj. Gå lagligen til väga; rccfjtlicl) 
t)cvfal)rcn.

Laglighet, s.f. 3. Mc ;))ccl)tmnooigliC!t, Wiiltighcit 
Laglydig, adj. Bent (Seéctj gefjursnm
Laglydighet, s. f 3. Ber Wcl)orsnm gegen, Mc Sichtung für Bno Wcocty 
Laglös, adj. laglöst, adv. gcéctjtoe, milmiiBig 
Lagman, s. m. 3. in nltcrn feiten eine Stet ®prccl)cr [...].

När sammansättningar inte behandlas som primära utan som 
sekundära uppslagsord, kan de, som framgått ovan, behandlas i 
nästen under det simplexord som utgör det sammansatta ordets 
efterled. Nästena är emellertid inte alltid lika komplicerade som i 
det exempel som visas i (130) ovan. Under uppslagsordet Unie 
behandlas också sammansättningar såsom bly-linie, caliber-linie, 
granat-linie, jern-linie, sten-linie och tum-linie, utan ytterligare 
nästen eller nischer. Inget av dessa ord förtecknas samtidigt som 
självständiga uppslagsord, och inget av dem förekommer under det 
simplexord som utgör dess förled. Så påträffas exempelvis blylinie 
varken bland de ca 40 sammansättningar med bly som förled som 
utgör primära uppslagsord eller i artikeln Bly. Där återfinner vi 
däremot ett näste med sam m an s ättn i n g arn a fän s te r-b ly, karnis-bly, 
rull-bly, verk-bly och hår d-bly, frisk-bly, i den ordningen.
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8.13. Tysk och Svensk [...] Ordbok — mikrostruktur 

8.13.1. Uppslagsform

Uppslagsorden behandlas i första hand under sin grundform. Också 
'morfologiskt oregelbundna böjningsformer förekommer i viss ut
sträckning som uppslagsord, då på sin plats i den alfabetiska ord
ningen och vanligen med hänvisning till grundformen. Möller är 
dock inte helt konsekvent i sina principer för urvalet av sådana böj
ningsformer som förtecknas som egna uppslagsord och heller inte 
av vilka ord han ger andra former än grundformen som uppslags
ord. Exempelvis utgör den omljudda pluralformen av såväl hand 
och and som bok och son egna uppslagsord, medan de likaledes 
omljudda formerna stränder och rötter saknas. Samma relativa 
oförutsägbarhet gäller de starka verbens former. Generellt kan man 
ändå säga att Möller har varit tämligen generös med att bereda plats 
åt de oregelbundna oblika formerna.

8.13.2. Uttalsuppgifter

Uttalsuppgifter för enstaka ord är sällsynta i Möllers ordbok. Vo
kallängd kan ibland kommenteras för att separera homografer (se 
ex. 134). Däremot händer det att ett nytt bokstavsavsnitt inleds med 
kommentarer om den aktuella bokstaven. Då man inte gjorde 
någon teoretisk skillnad mellan ljud och bokstav vid denna tid är 
det inte förvånande att bland dessa kommentarer — ofta jämte orto
grafiska kommentarer — finna uppgifter av fonetisk och fonologisk 
karaktär. I en egen artikel (ex. 132) som inleder kapitlet ”1, J” 
informeras läsaren om att:

(132) I ibt tJ|eil§ ein doftat, tfyeilé ein ©onåonant, ober Uielmcl)* ein 
3*»i§cljenlaut jloiscijen einem doftat nnb 0'imsoumit. $n§ lejtere 
nennen Sie 2cl)li>cbcii ein long J, unb ist baê Job be* $entocI|cn. I 
ibt immer ein tloliat, ioenn es einen Cancanant naclj Sfclj Ijat, ober 
J, ein (5h)iocf)cn(mit (lång J) ein Job, ötetjt Do* einem SJoftnt, nnöocr
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in î)cn toenigen äSortcn, too i eigentlich ein SSort für Sich 
anémacljt, nlS in i akt taga Statt taga i akt, u. Î». g. (Möller 1790, 
s.v. I)

Rent kontrastiva uttalsanvisningar ges för V:

SieSer 'SnchstaS) toirS im SchtocSiSchen toie SaS 2Ö im deutschen nnS- 
geS^irochen, ntib an bcSSen Stelle gebraucht. (Möller 1790, sp. 1809—
10)

Kommentarer som innehåller uppgifter av liknande slag lämnas 
även om ”bokstäverna” <o>, <z> och <å>.

8.I.3.3. Ordklassuppgifter

I Möllers ordbok anges alltid vilken ordklass ett uppslagsord tillhör. 
Substantiven markeras explicit med ett s.; deras ordklasstillhörighet 
brukar ju annars vanligtvis signaleras indirekt genom genusan- 
givelsen. Verben får förutom ordklassbeteckning även markering 
om huruvida de är aktiva (v.a.), neutrala (v.n.) eller deponens (vu/.).

För vissa småord och partiklar ges en kommentar om deras funk
tion snarare än en renodlad ordklassmarkering. O! uppges t.ex. vara 
”cine Sluérufunjjétpartiticl” och O "part. insepar. negativa”', fy mar
keras dock bara med ”interjVissa konjunktioner förses förutom 
med själva ordklassbeteckningen också med en preciserande upp
gift: ”Men, conj. advers”. Dessa förkortningar förklaras emellertid 
ingenstans i ordboken. Avgränsningen av pronomen i förhållande 
till adjektiven följer i princip Sahlstedts Swensk Ordbok. Så uppges 
båda och ingen vara adjektiv, medan ingendera och mången 
klassificeras som pronomen. Av de olika pronomenklasserna skym
tar possessiva pronomen i artikeln ”Ditt, Pron. n. pron. poss.” (mitt 
uppges däremot endast vara ”neut. pron. min”), liksom en kategori 
”Pron. def.” i artikeln ”Denne, denna, detta, Pron. def”.

Vid mångledad homonymi bifogar Möller ibland information av 
morfologisk — eller möjligen etymologisk — art. Sålunda inne-
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håller ordboken fyra uppslagsord lag, som alla är substantiv. Två av 
dessa har genus neutrum, och två uppges ha genus maskulinum. 
Dessutom lämnas alltså information om deras bildning: ”Lag, I. vox 
primitiva, s. m. oJjitcpl”, ”Lag 2. derivat, tmn ligga, 5. n. 4”, ”Lag, 
3. derivat, tion laga .v. n. oJjne pl." och ”Lag, 4. deriv. tion lägga, 5. m. 
2”.

8.I.3.4. Morfologiska uppgifter

Artiklarnas formella del är över huvud taget mycket konsekvent 
utformad, säkerligen med utgångspunkt i de i förordet nämnda 
grammatiska arbetena. För substantiven anges, förutom ordklassbe
teckningen 5. eller subst., också en förkortad genusmarkering, m.,f, 
eller n., samt deklinationsnummer. Också ekvivalentens genustill- 
hörighet framgår, genom att den tyska artikeln sätts ut. Huruvida 
motstridande genusmarkeringar, som ”Bok, s.f.” respektive 
”Böcker, s. m. pl. vocis bok”, är ett tecken på tregenussystemets 
vacklan eller på att författaren gått fel i det svenska genussystemet, 
är inte lätt att avgöra. Att distinktionen maskulinum-femininum inte 
alltid har känts ändamålsenlig antyds av att Möller ibland markerar 
ett "genus commune” i stället för "m. u.f": ”Hvad, gen. com. [...]”, 
”Hvilken, pron. g. c. hvilket, n. [...]”.

Verbens konjugationstillhörighet markeras med en siffra, och 
dessutom anges vilken kategori verbet tillhör: aktiva, neutrala eller 
deponens. Denna sista kategori omfattar förutom verkliga depo- 
nensverb (hoppas) också reflexiva verb (giftas) och reciproka verb 
(kifvas). För en del oregelbundna verb markeras att de är anomala, 
till exempel verbet få (ex. 139). Några av hjälpverben markeras 
med v. aux., exempelvis skola, vara, medan andra lämnas okom
menterade med avseende på denna funktion (se strax nedan).

Någon enstaka gång skymtar en markering, conj., som faktiskt är 
tvetydig så till vida att den antingen kan tolkas som förkortning för 
konjunktiv eller konjunktion. Det framgår av artikeln Månne att
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ordet är ”Conj. int. [...] mån” och av artiklen Måtte att det rör sig 
om en "imp. Conj. v. må”. Artiklarna Mån (ex. 133) och Men (ex. 
134) bidrar till att bringa reda i förhållandena.

(133) Mån, conj. interrog. Mån det är sant; låt c§ ttoljl tuotjr? Mån
någon är så mägtig; Sollte jemani) öo mäcljtig öctjii, @. månne.

(134) Men, conj. advers. (mit einem fcurjett e) alter, allein. [...]

I dessa sammanhang är det entydigt att förkortningen ”conj.” står 
för konjunktion, och här markerar Möller dessutom två olika typer 
av konjunktioner: interrogativ respektive adversativ konjunktion. I 
det andra anförda tillfället, måtte, skall förkortningen conj. däremot 
utläsas ”imperfekt konjunktiv av verbet må”.

Det varierar något hur Möller gör med redovisningen av ett upp
slagsords olika former. Förutom uppgift om verbens förmåga att 
bilda passivum (v.a. resp. v.n.) och deras konjugationstillhörighet 
ges vid de starka verben också temaformerna direkt i den formella 
delen: ”Ligga, v. n. 3. låg, imp. legat, s.'\ ”Skrifva, v. a. 3. skref, imp. 
skrifvit, sup. skrifven, p. p.”. Det kan här noteras att Möller upprätt
håller den distinktion Sahlstedt etablerar i sin grammatik mellan 
supinum och perfektparticip: legat respektive skrifvit ovan.

Ibland behandlas också oregelbundna komparationsformer av 
adjektiv utförligt: ”Lång, adj. längre, comp. längst, superi”, liksom 
omljudda pluralformer av substantiv: ”Son, x. m. 3. pl. söner”. 
Personliga pronomen räknar Möller, liksom Sahlstedt, som ”pro- 
nomina substantiva”. För vissa av de personliga pronomina lämnas 
grundliga uppgifter om deras oregelbundna böjningsformer. Så 
består exempelvis artikeln Du (ex. 135) av en uppräkning av olika 
former:

(135) Du, Pr subst. nom. bu. Dat. acc. abl. dig, Mr, pl. nom. 3, iift. Dat.
acc. abl. Eder, er; cuelj.

Pronomina behandlar Möller över huvud taget ganska generöst när 
det gäller att ta med deras oblika former som uppslagsord och även
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att uppge dessa former under lemmats grundform. Artikeln Hvad 
inleds sålunda med ”Hvad, neut. pronom hvem”, och i artikeln 
Hvem (ex. 136) återges sedan en stor del av paradigmet i singularis:

(136) Hvem? pron. masc. «./. hvad, neut. gen. hvars, dat. u. abi. hvem, u.
n. hvad, iocr, quis?.

Hur hvem ser ut i pluralis framgår däremot inte och heller inte den 
morfologiska genitivformen. Att även vissa verb behandlas på 
samma utförliga sätt, visas av artikeln Dö (ex. 137).

(137) Dö, v. n. anom. jag dör, vi dö, j dön, de dö, praes. dödde «nî» dog,
imp. dödt, 5. död, p. étcr&en.

Av dessa former bildar endast dödde primärt uppslagsord i egen 
alfabetisk ordning. I vilken utsträckning det har hjälpt tyskarna att 
förstå svenskan att de har fått de olika böjningsformerna under 
grundformen är svårbedömt. Den som i en text träffar på formen 
dön (vilket i och för sig inte torde ha varit så stor risk) och inte 
identifierar den som en form av dö är knappast hjälpt. Information 
av detta slag hade snarare varit dem till hjälp vid deras produktion 
på svenska, och den hade av det skälet varit mera motiverad i den 
tysk-svenska delen.

Som framgår av exemplen ovan uppges det för sådana uppslags
ord som utgörs av en böjningsform vilken morfologisk form det är 
frågan om. Så förses exempelvis länder med uppgifterna ”.v. 3. pl. v. 
land”, låg med ”imp. v. ligga”, och för de uppslagsord som utgörs 
av oblika former av pronomen lämnas det noggranna upplysningar 
om den aktuella formen: ”Eder, Dat. acc. u. abl. pl. pron. subst. du”, 
”Färre, comp.pl. voc. få;” (adjektivet/pronomenet få saknas där
emot som uppslagsord).

För ord som representerar ofullständiga paradigm anges detta: 
”Faggor, s.f. pl”, ”Måste, def. imp. måst, sup”. I de fall uppslags
ordets olika betydelsemoment har olika grammatisk struktur lämnas 
information om detta i anslutning till den aktuella betydelsen:
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”Land, s. n. 3. it. 4. 1) olptc pl. bn# Sttttb [...]. 2) in (DegeitSatj ber 
Stnbt [...]. 3) pi. Länder”. Det är inte alltid klart till vilket av de båda 
språken denna information hör, d.v.s. huruvida land i betydelse 1 
inte används i pluralis i svenskan, i tyskan eller i ingetdera av 
språken. Liknande uppgift lämnas öm uppslagsordet last: ”Last, s. 
m. 1) bte Sait, oljttc pl. ein tfotycv ®r<tb ber 6cl)ttiere. [...] 3) bte Suit, 
pl. bie Sagten, bte Subuttg [...] 4) ein ^eljlcr, eine UmtoUkommenfictt [...] 
5) eitt Sftâter”. Här blir det emellertid tydligt att de morfologiska an
märkningarna om genus och pluralbildning för de olika momenten 
gäller den tyska ekvivalenten.

Om de sekundära uppslagsorden lämnas ingen grammatisk in
formation, men de förses vanligen med en tysk ekvivalent. Partikel
verb och verbfraser uppträder ofta som sekundära uppslagsord i 
långa listor. I artikeln Leta presenteras efter själva innehållsdelen 
konstruktionerna ”Leta fram”, ”Leta igenom”, ”Leta ihop”, ”Leta 
up” och ”Leta ut”, försedda med en tysk ekvivalent.

8.I.3.5. Syntaktiska uppgifter

Utöver den formaliserade uppgiften om verbens kategorier — v.a., 
v.n., deponens och reflexiva — innehåller Möllers ordbok ingen 
systematisk information om uppslagsordens kombinatoriska egen
skaper. En del uppgifter av detta slag förekommer däremot spora
diskt i olika sammanhang, ibland mycket summariska men i vissa 
fall relativt utförliga. Möller är således noga med att för de enskilda 
verben ange deras möjlighet att uppträda tillsammans med efter- 
ställd partikel, och han förser dessa konstruktioner med en tysk 
ekvivalent.

De fast sammansatta partikelverben behandlas som självständiga 
uppslagsord på sin egen plats i alfabetet och med sedvanlig formell 
information om huruvida de är aktivum eller neutrum. och om deras 
konjugation. Det är inte alltid som Möller har observerat partikel
verbets ändrade syntaktiska egenskaper i förhållande till det enkla



293

verbet. Sålunda uppges både gå och föregå vara ”v. nd.v.s. 
(enligt Sahlstedts definition) av det slag som inte bildar passivum. 
De språkprov som presenteras i artikeln föregå ger däremot en upp
fattning om hur verbet konstrueras: ”Efter föregången ransakning” 
och ”Föregå andra med exempel”. Huruvida verbet faktiskt kunde 
förekomma i passivkonstruktioner går inte att utläsa säkert av 
exemplen, men det förefaller trots allt troligt. De kriterier som ut
märkte aktiva respektive neutrala verb tycks emellertid ha varit 
vacklande ända in på 1800-talet (se kap. 9 nedan). För verb som 
endast förekommer i enstaka, fasta konstruktioner behandlas kon
struktionen som uppslagsord: ”Fexa, (v. a. 1) up någon”.

Som antytts ovan framträder hjälpverben som en något diffus 
kategori i Möllers ordbok. Vissa av dem markeras med v. aux., 
exempelvis hapa och (liksom i SSO) skola, vara och varda, om 
andra lämnas ingen explicit information om denna funktion, såsom 
böra, måste, tör.

Vid vissa prepositioner ger Möller ganska detaljerade anvisningar 
om vilka kasus prepositionen styr i svenskan. Han indelar artikeln 
Til i tre moment: ”1) cum genit!', ”2) cum dat u abl!', ”3) cum 
accus!'-, även prepositionen af kommenteras ur kasusperspektiv: 
”Af; beutet uucl) ben Slblatitmm un. Af godhet”.

Möllers artiklar innehåller en hel del språkprov. Dessa består 
såväl av fraser som hela satser och de illustrerar uppslagsordets an
vändning. Artikeln Låg innehåller språkproven ”En låg kammare”, 
”Det är lågt vatten”, ”Ibland höga och låga”, ”Et lågt målföre” 
samt ”Sälja för lågt pris”, och i artikeln Låga påträffas språkproven 
”Hekla lågar ännu” och ”Snillets eld lågade utur hans ögon”. 
Samtliga språkprov är översatta till tyska.

8.I.3.6. Betydelsebeskrivningen

Det svenska uppslagsordet förses med en eller flera tyska ekvivalen
ter och/eller parafras (se exempelvis 130 ovan). I några fall ges även
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en latinsk eller en fransk ekvivalent: ”Hvem? [...] quis?” (ex. 136). 
Särskilt gäller detta ord av termkaraktär: ”Leddrag, s. n. 4. ein 
3tc(jcn ber ©lieber, ein Strampf, Spasmus.”', ”Liberi [...] fr. Livrée”.

Uppslagsordets olika betydelser numreras och behandlas var för 
sig. Möller inför här ett nytt inslag i betydelsebeskrivningen av 
svenskan, nämligen betydelsenumreringen. Trots att detta är första 
gången som de svenska stickordens olika betydelser numreras kon
sekvent i en ordbok är det inte alldeles första gången det före
kommer. Redan i Spegels Glossarium finns enstaka stickord vars 
semantiska innehåll indelas i olika, numrerade moment som i 
exemplen (48) och (49) ovan. Det är emellertid knappast troligt att 
det är från Spegels ordbok som Möller har hämtat uppslaget till 
numrerade betydelser (se 8.1.4. nedan).

I sin uppsats om den tidiga tysk-svenska lexikografin framhåller 
Malmgren kvalitéerna i Möllers semantiska analyser (Malmgren 
1992). Här har Möller säkert haft nytta av att som tvåspråkig tysk 
kunna anlägga ett kontrastivt perspektiv. Ett fall, som anförs som 
vällyckat, är betydelseanalysen av höra. Möller urskiljer — förutom 
reflexivkonstruktion och partikelförbindelser — fem betydelser: ”1) 
hören. 2) erhöhren. [...] 3) verhören. [...] 4) gehorchen. [...] 5) ge
hören”. Som Malmgren påpekar är denna analys betydligt mera 
detaljerad än den som redovisas i Sahlstedts Swensk Ordbok 
(1773), som Möller anger som en av sina källor. Malmgren anger 
dock inte närmare i vilket avseende Möllers analys är överlägsen 
Sahlstedts, om det är i det kontrastiva perspektivet i förhållande till 
tyskans respektive latinets struktur eller om det är analysen av 
svenskan oberoende av det kontrastiva perspektivet. Helt klart är 
den överlägsen beträffande svenskans struktur om den betraktas 
isolerat.

Ett annat exempel på en i förhållande till ordbokens syfte väl 
genomförd betydelsediskriminering återfinns i artikeln Krona (ex. 
138).

(138) Krona, s.f. 1.1) Mc Strone. 2) ber Slrnnj 3) Önä :Heiclj 4) cine SOiiinje,
@. II. îf). @. 162. 5) ber obere $l)cil einer ®ncl)e, [...].
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För en tysk behöver de olika betydelserna inte preciseras närmare, 
då det torde framgå av den svenska kontexten vilken ekvivalent som 
är den riktiga i det givna sammanhanget. Här har säkert Möllers 
tyska modersmålskompetens och det kontrastiva tyska perspektivet 
bidragit till den i förhållande till tyskan lyckade analysen. Frågan är 
emellertid om det i en svensk-tysk avkodningsordbok i alla lägen 
är nödvändigt att låta den ingående analysen resultera i en så de
taljerad betydelseindelning. De svenska orden höra och krona är 
såpass ekvivalenta med de tyska hören respektive Krone att dessa 
också kan användas om de flesta av de betydelser som redovisas 
hos de svenska orden. För att kunna vara tyskproducerande sven
skar till hjälp hade däremot det av Möller tillämpade redovisnings- 
sättet inte räckt för att hjälpa svensken att hitta rätt ekvivalent: han 
hade faktiskt varit bättre betjänt av en enkel ekvivalent, hören re
spektive Krone.

Ibland är det svårt att avgöra vart Möller syftar med sin kontras
tiva analys, särskilt huruvida om den enbart är avsedd att underlätta 
för tyskar att läsa och förstå svenska. Den information som lämnas 
om den användning av verbet få som markeras som betydelse (6) 
torde vara redundant i förhållande till den information som lämnas 
under de föregående betydelsemomenten i exempel (139). Denna 
betydelse av få förses inte med någon ekvivalent eller parafras utan 
endast med en bruksanvisning:

(139) Få, v. anom. jag får, vi få, j fån, de få, pr. jag fick, vi finge, de fingo, 
imp. fått, sup. [—] 6) 28enn bo© verbum, få, unmittelbar tior einem 
mtbern verbo 0tct)t; oo tuirb co im îcutocfjcn oft gor nicfjt nttogc- 
îssurfit, ober bonn ntfciifoKo buret) ju (tomten nitögebrncht Werben j.
@. Jag önskar få hvüa; ici) Wünëclje 5U rnl)en, ober ruljen ju 
hörnten.

I en svensk-tysk produktionsordbok hade denna information varit 
högst relevant.

En intressant detalj är den precisering av konjunktionernas bety
delserelationer som förekommer vid mån (som Möller räknar som 
konjunktion) och men (ex. 133 och 134), även om det inte tycks
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finnas fler fall av denna typ i ordboken. Det är första gången i en 
svensk ordbok som sådan tilläggsinformation lämnas för konjunk
tionernas del.

Med sin detaljerade beskrivning av de svenska uppslagsordens 
betydelse har Möllers ordbok säkerligen varit ett väl fungerande 
hjälpmedel för svenskläsande tyskar. Dessutom bidrar den struktu
rerade betydelseanalysen starkt till utvecklingen av den lexikaliska 
beskrivningen av svenskan.

Uppslagsordets betydelse och dess kombinatoriska egenskaper 
exemplifieras ofta med ett antal svenska fraser och språkprov. Dessa 
ges i anslutning till det aktuella betydelsemomentet och de förses 
som sagt alltid med tyska ekvivalenter eller en tysk parafras.

8.I.3.7. Bruklighetsuppgifter

I sin inledning, ”Vorbericht”, anger Möller att han använt en 
mängd svensk facklitteratur för att finna termer från områden som 
”Naturgeschichte, Botanik, Chemie, Mineralogie, u. s. w.” (Vorbe
richt s. 3[a]). Att han verkligen har bidragit till de svenska ord
böckernas ordförråd på detta område framgår av Malmgrens ovan
nämnda uppsats. Ord av denna karaktär hade exempelvis Sahlstedt 
programmatiskt utelämnat i sin ordbok. I Möllers ordbok förekom
mer dessutom otaliga fall där uppslagsordet uppges tillhöra andra 
fackområden än de som anges i förordet, t.ex. uppslagsorden See- 
farth, Vogel, Schiff., Landwirthsch. och Chirurg.

I slutet av inledningen uppger Möller ett antal förkortningar som 
han använder för att precisera ett ords användningsområde. Denna 
precisering kan gälla stilläge (”im gemeinen Leben”, ”niedriges 
Wort”, ”poetisches Wort”, ”veraltetes Wort, veraltete Redensart”) 
eller fackområde (”biblisches Wort”, ”gerichtliches Wort”, ”juris
tisches Wort”, ”kirchliches Wort”). De förkortningar som används 
för att markera ordets utländska ursprung, dess provinsiella karaktär 
eller om det används figurativt anges också. Vad gäller de "låga”
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orden är det ibland snarare företeelsen som sådan som är ”låg” eller 
vardaglig än själva ordet; sålunda förses uppslagsorden landstry
kare och landstryker ska med markören 28”, niedriges Wort. 
Vidare markeras om uppslagsordet i det aktuella sammanhanget in
går i ett ordspråk. Beträffande de ”gemena” orden anammar Möller 
föregångaren Sahlstedts restriktiva urvalsmetod.

8.1.3.8-9. Etymologisk och encyklopedisk information

Förutom uppgifter av morfologisk art av det slag som omnämnts 
under 8.1.3.4 ges ingen etymologisk information om uppslagsordet.

Uppslagsord som betecknar särsvenska företeelser får ofta en 
kompletterande encyklopedisk kommentar på tyska. Så förklaras 
exempelvis uppslagsordet ladulås (ex. 140) på följande sätt:

(140) Ladulås; ®cljeuueubcl)lofj, in ber bc!)W. ©ebdjicfjte ein Steinoljme 
stimtg $g«gnu?, ber 1290 btnrb; weit er buret) bie Strenge, womit 
er ouf bob Verbot wieber bie Sieberei unb bie gewaltsame @iu- 
quartierung hielte, gtcicfjbam ein Scÿtoft bor beb söouren Scijeunc 
legte.

På samma sätt ges encyklopediska förklaringar till en mängd före
teelser som en tysk inte kan förväntas känna till. Detta kommenterar 
Möller också i inledningen:

Schwedische Wörter, die in die schwedische Geschichte, Rechts
gelehrsamkeit, Alterthümer und Statistik einschlagen, sind, da sich oft 
kein gleichgeltendes Wort im Teutschen dazu fand, bisweilen um
schrieben, und ist dadurch die Sache selbst wenigstens dem teut
schen Leser anschaulicher gemacht worden; siehe z. E. Ed, Eriks
gata, Hemman, Härad, Kronbefallningsman, Kyrkoråd, Kytta, Ladu
lås, Mantal, Smek, Ting, u. s. w. (Vorbericht s. 3[b])

Encyklopediska uppgifter förekommer annars inte i någon större 
utsträckning i ordboken.
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8.1.4. Övrigt om Tysk och Svensk samt Svensk och Tysk Ordbok

Möllers ordbok har av traditionen inte tilldelats någon speciellt hög 
status inom den svenska språkforskningens historia. Adolf Noreen 
nämner ordboken endast som en i raden av de ”praktiska hjälp
redor för öfversättning från svenska till främmande språk” som kom 
ut under den gustavianska tiden (Noreen 1903:219), även om han 
anser att den var ett av de arbeten som borde ”vara de för den nu
tida forskaren viktigaste” (ib. s. 299). Jacoby återger Möllers Vor- 
bericht (d.v.s. tredje delens inledning) i sin helhet och ägnar en del 
utrymme åt de uppgifter som lämnas där och i första delens inled
ning (Jacoby 1990:273ff.).

Ordboken är ändå på många sätt anmärkningsvärd. Att den har 
ett osedvanligt stort ordförråd har, som framgått ovan, påpekats av 
Malmgren (1992), som också anser att Möllers ordböcker vad 
svenskan beträffar är bland periodens viktigaste. Det stora ordför
rådet i den svensk-tyska delen (som är den del som har beskrivits 
här) rimmar också väl med syftet att vara en avkodningsordbok för 
tysktalande. I dagens diskussion om ordböcker för avkodning re
spektive produktion anses det stora ordförrådet höra till percep- 
tionsordbokens dygder, då den används för avkodning av text 
varvid det inte är förutsägbart vilka ord eller ordformer som kan 
förekomma i redan befintliga texter. I produktionsordböcker kan 
ordförrådet däremot begränsas till ett standardiserat allmänspråkligt 
ordförråd, eftersom den textproducerande ordboksanvändaren själv 
väljer sina ord och i allmänhet kan hålla sig inom ordförrådets all
männare domäner.

Möjligen har Möller varit i överkant generös när det gäller att ta 
med självklara sammansättningar. Av det knappa femtiotalet pri
mära uppslagsord med lif som förled utgör drygt hälften av sam
mansättningarna sådana som förutom de formella uppgifterna 
endast förses med en tysk ekvivalent (ex. 141).

(141) Lifchirurg, s. m. 3. ber Setbcfjiriirfliiô.
Lifdrabant, s. m. 3. ber Uctlitinlinnt.
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Lifdragon, s. m. 3. ein Vetbörngoiier.
[-]
Lifsandar, 5. m.pl. 8e6enêgeiéier.
[-]
Lifsfara, s.f. I. Sie Se&cnêgefaljr.

Mindre än hälften av sammansättningarna är av sådant slag att den 
svenska betydelsen inte realiseras med en direkt morfologisk mot
svarighet i tyskan (t.ex. ”Lifmoder, s.f. 2 bie (ikbnrmatter, Uterus”), 
motsvaras av fler än en betydelse på tyska (t.ex. ”Liffärg, 5. m. 3.1) 
bie Öeibfarbe. 2) ^leiédjfarbe”) eller behöver parafraseras alternativt 
kompletteras med en parafras (t.ex. ”Lifegenskap, s.f. 3. bic 8eib- 
cigcnåctjuft, Untertänigkeit ber iöauern in $eutécl|tanb”). Även om 
Möllers ordboks ordrikedom uppskattas av dagens forskare, som i 
den har utomordentliga möjligheter till olika slags studier i det sena 
1700-talets svenska ordförråd, kan just ordrikedomen ha betraktats 
som en delvis utrymmeskrävande och därmed antagligen också 
fördyrande faktor av de användare ordboken var avsedd för.

I den svensk-tyska delen i Möllers ordbok förekommer det för 
första gången i en svensk ordbok att ett uppslagsords olika betydel
ser numreras. Som Malmgren påpekar, har Möller antagligen fått 
idén från Adelung, som i varje fall i senare upplagor numrerar 
uppslagsordens betydelser (Malmgren 1992:208). Att Möller inte 
har infört samma bruk även i den tysk-svenska delen — inte ens i 
andra upplagan — är i sammanhanget förbryllande.

Ytterligare en nymodighet som förekommer i ordboken är den 
precisering av konjunktionernas betydelserelationer, adversfativj 
och interrog[ativ], som återfinns vid konjunktionerna mån respek
tive men (se 8.1.3.4 ovan). Trots att denna kategoriindelning av 
konjunktionerna inte genomfördes, innebär den i all sin blygsamhet 
en intressant anknytning till den grammatiska utvecklingen utanför 
den lexikografiska genren.

Ordboken är konsekvent anpassad till de tyska användarna. Be
tydelsediskrimineringen är genomgående kontrastiv, och den vittnar 
generellt sett om god förtrogenhet med det svenska språket, som ju
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ändå inte var Möllers modersmål. Av förordet till den andra upp
lagans tysk-svenska del framgår det i klartext att Möller haft starka 
band till Sverige:

Det skall högeligen fägna mig, om jag nu med detta så besvärliga 
Arbete, kan bana vägen för tvänne Nationer, at utbyta hvarandras 
rika skatter i Litteraturen, samt därigenom ömsesides dem föröka. Den 
ena af dessa Nationer har jag at tacka för min födelse, den andra för 
min lycka. (J.G.P. Möller 1801, Företal til Andra Uplagan)

8.2. E.W. Weste: Svenskt och Fransyskt Lexicon (1807)

Westes svensk-franska ordbok består av två band, som i sin tur 
utgör den tredje och fjärde delen av det annars anonyma arbetet 
Parallèle des Langues Françoise & Suédoise; ou Dictionnaire 
François & Suédois (bild 15). De två första, fransk-svenska, de
larna gavs ut 1795 av den färgstarke bokhandlaren och förläggaren 
Johan Christopher Holmberg. Förhållandet mellan den fransk
svenska och den svensk-franska delen av Parallèle är ännu outrett.

Genom en faksimilutgåva 1995 har Westes ordbok nyligen gjorts 
lättare tillgänglig för dagens forskare. I förordet till faksimilutgåvan 
uppges ordboken vara ”av oskattbart värde för svensk språkveten
skap” (Svensson 1995). Där lämnas också en del biografiska upp
gifter om Weste, uppgifter som bl.a. klargör att hans lexikografiska 
gärning skattades högt i vida kretsar redan av hans samtida och att 
han — liksom senare Dalin — kom att engageras som ordboks- 
redaktör av Svenska Akademien (ib.). Också Noreen uttalar sig 
mycket positivt om Westes ordbok:

Ett verkligen utmärkt arbete är däremot sekreteraren i Krigskollegiet 
E. W. Westes (d. 1839)2 Svenskt och fransyskt lexicon I, II, Stockh.
1807 (= III, IV af ’Parallèle des langues françoise et svédoise’), ovan
ligt rikhaltigt och för oss oskattbart genom sitt noggranna angifvan- 
de af alla ords accentuering samt försedt med en inledning om accent, 
kvantitet, bokstäfvernas uttal och ordens böjning.
(Noreen 1903:233)
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PARALLELE
DES LANGUES

FRANÇOISE & SUÉDOISE;
)

OU

DICTIONNAIRE
FRANCOIS & SUÉDOIS,

)

Compofé far ceux de lA’cademie Françoise 
& de M;r Sahlstedt, & enrichi d’un grand 

nombre d’Arcicles tirés des meilleurs 
Diéfionnaires & autres Recueils 

dans les deux langues.
tam gwaai ggnam ni a—BBBBaaa—

Tome III,
Contenant les Articles Suédois

A— M.
Par Mr. Weste,

. 111 '.VrTl^iirjgWWriirtfTmiTl^a? lrmj 'AflBT*

A Stockholm chez P. So hm-
nu x dépens

de J. C. H 0 LM B E RG.

I 8 0 7-

BILD 15. Titelsida i Parallèle des langues françoise & suédoise 
(1807).
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I den not som hör till citatet hänvisar Noreen till Kocks Språk- 
historiska undersökningar om svensk akcent II (1884-85) och till 
de personuppgifter om Weste som Kock där har samlat.

8.2.1. Svenskt och Fransyskt Lexicon — megaplan

Det första bandet (A-M) av Westes ordbok inleds med en återgiv
ning av Holmbergs privilegium på utgivningen av ”ett Franskt och 
Svenskt samt Svenskt och Franskt Lexicon i trenne delar”. Privile
giet följs av titelbladet till hela verket med den kompletta titeln till 
detta: ”Parallèle des langues Françoise & Suédoise; ou Diction
naire François & Suédois, Composé sur ceux de LA’cadémie [sic] 
Françoise & de M:r Sahlstedt, & enrichi d’un grand nombre d’Ar- 
ticles tirés des meilleurs Dictionnaires & autres Recueils dans les 
deux langues”. Därnäst följer en kort inledning (3 s.), vari titelns 
uppgifter om beroendet av Sahlstedts ordbok kommenteras. Främst 
är det dock avvikelserna från den som påpekas, och de uppges ha 
”skett i afsigt at gifva verket mera brukbarhet, i synnerhet för ut- 
ländningar som studera vårt språk” (Weste 1807: [i]).

I tre viktiga avseenden uppger Weste sig avvika från Sahlstedt: 
”Accentueringen, hittils förbigången i alla svenska och de flesta ut
ländska Dictionnärer”, ”ordens uttal i anseende til bokstäfvernas 
ljud utmärkes, då det strider emot någon allmän regel” (ib.) samt 
den alfabetiska ordningen, som ”synes [...] med fördel kunna modi
fieras” (Weste 1807: [ii]) genom att sammansättningar behandlas 
under sitt huvudord. Också den sista punkten menar han relaterar 
till uttalet, då ”utländningar därigenom lättare finna sådana ords ut
tal, hvarpå de eljest skola misstaga sig”. Uppgifterna om accentu- 
ering och uttal är, påpekar Weste, nyheter som ”lemnas den upp
lysta allmänheten at döma” (ib.).1 Att Westes uttalsuppgifter från

1 Weste anger inte närmare vilka utländska ordböcker han känner till där 
accentueringen faktiskt behandlas. I engelska ordböcker lämnades tidigt uttals
uppgifter, främst beträffande ordens betoning. Den diakritiska notation som fort-
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sekelskiftet 1800 fortfarande utgör ett värdefullt bidrag till det sven
ska språkets beskrivning torde vara uppenbart (äv. Noreen 1903: 
233). Sålunda anger SAOB Westes uttalsuppgifter för ord som finns 
hos Weste men som inte längre används och också i fall där hans 
uttalsuppgifter avviker från det idag vanliga uttalet (Svensson 1995).

I inledningen uppger Weste vidare att beträffande stavningen har 
han ”sökt rätta sig efter de grunder Svenska Academien uppgifvit; 
men dess Afhandling därom var icke utkommen då detta arbete 
redan börjat tryckas; har således icke i alt kunnat följas” (Weste 
1807:[iii]). Inledningen avslutas med ytterligare understrykning av 
verkets användbarhet vid ”utländningars undervisning”, då det upp
ges att man inte ansett en översättning av den franska avhandling 
om det svenska språket som följer efter inledningen ”så nödvändig 
at man därmed velat öka bokens vidd” (ib.). Avhandlingen omfattar 
22 sidor, med en indelning i avsnitten De l’Accent, De la Quantité, 
Du son des Lettres, Déclinaisons samt Conjugaisons. I de stycken 
som handlar om uttal redogör Weste för det som han uppfattar som 
svenskt normaluttal i kontrastiv belysning gentemot franskt uttal. 
Beskrivningen utgör en värdefull bakgrund för uttalsanvisningama i 
ordboken.

Avsnittet om verbens böjning följs av en förteckning över de 
förkortningar som används i ordboken. Förutom en upplösning av 
de använda förkortningarna ger Weste här också en bitvis utförlig 
översikt av grammatisk natur. Förkortningarna ”a. — actif, active
ment. abs. — absolu, absolument, sans régime, accus. — accusatif.” 
följs av förkortningen ”adj.” och en utredning på drygt en sida om 
adjektivens morfologi, som i sin tur följs av förkortningarna ”adj. 
subst.”, ”adv.”, ”antiq.” etc. Denna förteckning upptar totalt drygt 
fem sidor och avslutas med en hänvisning till den fransk-svenska 
ordbokens inledning för eventuella ytterligare förkortningar.

Efter detta viktiga inledande parti följer sedan själva den första 
delen, A-M, av den svensk-franska ordboken. Denna är på totalt

farande används för att ange betoningen utvecklades under 1700-talet (se 
Sheldon 1946:27ff.).
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1948 spalter, som följs av 12 s. ”Tilläggningar, rättelser och förbätt
ringar” samt 3 s. ”Tryckfel”. Den andra delen, N-Ö, består av 1968 
spalter, 7 s. ”Tilläggningar [...]” och 1 s. ”Tryckfel”. Någon inled
ning eller efterskrift finns inte i denna del.

8.2.2. Svenskt och Fransyskt Lexicon — makrostruktur

Ordboken är alfabetiskt ordnad i två spalter per sida. Bokstavskapit- 
len inleds med den aktuella bokstaven som rubrik för den första 
spalten, övriga spalter har en överskrift bestående av en sekvens av 
tre ledbokstäver (bild 16). Den alfabetiska ordningen följer helt 
dagens ordning. När <i> och <j> förekommer initiait behandlas de 
som skilda bokstäver, men inuti ord upprätthålls inte denna distink
tion. Istället för sekvensen <kv> initiait används <qv>. Artiklarna 
inleds med ett uppslagsord indraget i marginalen i förhållande till 
resten av artikeln. Uppslagsordet, både det primära och de sekun
dära, inleds med versal men är för övrigt satt med kapitaler, en 
konvention som återges i citat från artiklarna. Annat svenskt språk
material är satt med antikva och det franska materialet med kursiv 
antikva; gotisk fraktur förekommer inte i ordboken.

Makrostrukturen är nischalfabetisk och nischerna består av ofta 
utomordentligt komplexa klungor; d.v.s. det sekundära uppslags
ordet placeras på samma rad där det förra slutade. Till skillnad från 
den primära makrostrukturen, som är strikt alfabetisk, ordnas de 
sekundära uppslagsorden bara någorlunda alfabetiskt inom klung
an. Som utlovas i verkets inledning behandlas sammansättningar 
företrädesvis under huvudordet och då i en intern alfabetisk ordning 
som i vissa fall bortser ifrån förledets form i sammansättningen. I 
artikeln Land följs också sammansättningen landtbrukare direkt av 
landbrygga, som i sin tur följs av landsbygd.

De enheter som fungerar som uppslagsord kan vara både större 
och mindre än ett ord. Partikelverb som enbart uppträder med parti
kel förses med denna på stickordsnivå: ”Tu'tta på”. Vidare före-
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IW K Ô T

Lambeau de chair. KÔ'ttMat, 
f. m. f. Viande, chair. K<Vtt- 
MÂ'-CLARE, m. 2. Etalier. KÔ’tt. 
hatt, m. 3. Viande, chair, p/<i£ 
de viande. Kô'ttsida , f. 1. 
T,« chair , le côté de La chair 
(d’une peau). Kô'ttsoppa, f. I. 
Potage à la viande, bouillon, bouil
lon de viande , bouillon gras , 
foupe graffe. K-Vttsi'AD , n. 4, 
Jus de viande. Kô ttstycke , 
11. 4. Pièce de viande , de chair, 
de boeuf ■ (fig, om oformligt 
tjocka mmnilkjor ) Une maffe el. 
une grojfe pièce de chair. KÔ'tt- 
sAr, n. 4. Hlejfure dans les 
chairs■ Ko'tt - TRÂü , m. 2. 
KiVtt-tÅga , f. I. Libre, fia- 
vient. Grofva kôtt-tSfTor , filan
dres; fma fibrilles. Kô'ttvaxt, 
m. 3. Sarcome , ecfarcome , 
champignon , ex roijfanee de 
chair y polype. K.ö'ttätande ,

ROT 1548

adj. Carnivore. Camaffter, S. n.
f. L’habitude de manger de la 
viande, confommation de viande. 
I vifTa länder är köttätande för- 
b n dit i faftan , en certains pays 
la viande eft défendue en carême. 
Kô'ttâtare, m. 2- Mangeur de 
chair, dévoreur de viande.

Ko'ttig, fe Kôttaktig , Kôtt- 
fiill.

Kô'tts&hs, fe und. Kôtt. 

KÔ'ttslig, adj. Charnel, de 
la chair , fcnfucl. Kôftllig be- 
h land elfe , copulation charnelle , 
jfr Samlag. Kôttflig lulta, COn- 
cupifcer.ce de la chair , appétit 
charnel. Kôltfiiga fyflcon, frè
res, foeurs de père de mère. 
Kottflle; eufin , cou fin germain. 
KiVttsligt , adv. Charnellement. 
Kô'ttsliohst , f. f. 3. Senfua• 
litéy inclination charnelle.

L
]

f. n. 4. hefrr bade i S/, oeb 
ännu vanligaft i Fr. AU.

Labs, f. m. 2. (e ;»'ntl. oeb 
fig. pop. för Hand; Patte, grif
fe. S.ora giot'va labbar, grojfes 
vilaines pattes.

La'ber-Kuctjs, f. m. 3. (fjôt.) 
Vent frais.

Laborato'rium , f. n. lat. (pl. 
3.) Laboratoire. Laboratorie-Of
ficerare, Ingénieur du feu.

LaborVra , v. n. 1. Faire des 
opérations de chimie,* (fam. fouf- 
fler. (fam. för Arbeta) Travailler, 
fe travailler. L. med, travailler 
<i, être occupé de i jfr Bråka. En

L A

fom laborerar med gikt, un hom
me travaillé de la goutte.

Labvri'nt, f. m. 3. Laby
rinthe, dédale.

La'cca, fe Gummi.
Lacede'mon (ôp. 8) n. pr. La

cédémone. Lacedemo'nïer , f. m. 
3. -o'njsk , adj. (ü. Ö) Lacédémo
nien.

Lack och lvte; Lägga lack och 
lyte på en» Décrier , calomnier, 
diffamer qlcn, détraiïer de qlcn. 
Elj. Tadla, Lafta. Ilan är utan 
lack och lyte, il n'a ni tare ni 
défaut, il nyy a point de fi.

Lack, f. n. f. (till forfegling) 
Cire d'Ef pagne el. à cacheter ,■ 
(till lackering m. ) Laque.

BILD 16. Början på bokstaven L i Westes ”Svenskt och Fransyskt 
Lexicon” (1807). (Del III-IV i Parallèle des langues 
françoise & suédoise.)
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kommer enstaka fraser som uppslagsord, t.ex. ”Lack och lyte”, 
men dessa är sällsynta. Vanligt är emellertid att prefix förekommer 
som uppslagsord: ”Be, hopsättn. partickel, som stundom gör et neut. 
til act. el. står i stället för prepos. t. e. Bejaka, för Jaka til”, ”För, 
hopsättn. partickel, svarande emot Miss-, Miste, Oriktigt” och 
”Ladu, hopsättn. ord”. På samma sätt behandlas vissa suffix som 
uppslagsord på sin alfabetiska plats: ”Aktig, adjectiv ändelse” och 
”Het, är en substantiv ändelse, altid f. 3. svarande mot franska 
ändelseme eur, été, esse, ment, ure, m. m.”.

Avledningar behandlas än som egna uppslagsord, än som sekun
dära inuti artikeln under sitt huvudord. För det mesta tycks 
avledningar på -bar och -ig behandlas som primära uppslagsord, 
medan avledningar på -(n)ing, -ande, -het och -t i de flesta fall blir 
sekundära uppslagsord. Detta är snarare en tendens än en totalt 
konsekvent genomförd princip. Exempelvis återfinns både landtlik 
och landtlikt som sekundära uppslagsord under land, men generellt 
behandlas avledningarna i högre utsträckning som primära 
uppslagsord än sammansättningarna. Som Weste påpekar i inled
ningen, återfinns dessa under sitt huvudord, dels för att underlätta 
för utlänningar, dels av utrymmesskäl, då verket dessutom ”genom 
denna och andra förkårtningsmethoder blifvit betydeligen mindre; 
och kårtheten är en förtjenst” (s. [ii]). Om denna ordning verkligen 
bidrar till att minska verkets omfång är inte så säkert, då Weste är 
frikostig med att också återge sammansättningarna på sin alfabe
tiska plats, ofta visserligen flera stycken i ramsa med hänvisning till 
respektive huvudord. Ingångar som ”LLfaktig m. fl. se und. Lif’, 
”LLflös, m. fl. se und. Lif’ och ”Lffve, se Lif, 1608” är därför tal
rika. Sålunda består sex av de femton artiklar som förekommer i 
spalt 1639, Li'nning-Li'rka, av hänvisningar, varav fyra till ett 
osammansatt huvudord.

Även andra typer av hänvisningar förekommer flitigt. Så hänvisas 
från artikeln Lagom till artikeln Passa: ”Klädningen är 1. åt mig, se 
Passa” och från artikeln Detta till Af skedad:. ”Detta [...] För el. före 
detta, cidevant, jadis-, jfr Afskedad”. Ibland kan hänvisnings-
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räckorna bestå av flera led: ”Mi'dsommar (uttalas vanl. Missommar) 
[...]. Midsommars-stång, se Majstång.”, ”Ma'jstâng, se und. Maj” 
eller ”TtfÅRiG, se Tvåårig, und. Två”.

8.2.3. Svenskt och Fransyskt Lexicon — mikrostruktur 

8.2.3.I. Uppslagsform

Uppslagsorden står i grundform. Oregelbundna pluralformer, tem- 
pusformer och komparationsformer förekommer också som upp
slagsord, varvid det anges vilken form det är frågan om och hur 
grundformen ser ut: ”Lägre, compar. af Låg, Lågt”. I vissa fall 
förses de med ekvivalenter och språkprov och ger på så sätt upphov 
till regelrätta artiklar, t.ex. mindre.

8.23.2. Uttalsuppgifter

I Westes ordbok möter för första gången i den svenska lexikogra- 
fins historia systematiska uppgifter om de svenska uppslagsordens 
uttal. För de flesta uppslagsord, primära såväl som sekundära, 
markeras ordaccent och betoning redan på stickordsnivå: ”La'cka, 
v. a. [...] La'ckande, s. n. s. La'ckning [...]”. Detta gäller huvudsak
ligen ord som består av två eller flera stavelser, men också en del 
enstaviga ord kan förses med uttalsuppgifter (t.ex. lam och lord 
nedan). I de fall där ett uppslagsord kan ha såväl accent 1 som 
accent 2 ges samtliga varianter i artikelhuvudet, ett rätt utrymmes
krävande tillvägagångssätt (ex. 142). Att uttalsuppgifterna är högt 
prioriterade framgår bl.a. av att vissa artiklar enbart består av dessa 
samt en hänvisning som i fallet Liksom, där artikeln i sin helhet ser 
ut på följande sätt:

(142) LTKSOM, LIKSOM el. LlKSO'M (1. k som ck) se und. Lika, adv.
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Accentuppgifterna i Westes ordbok användes av Axel Kock i hans 
detaljerade undersökning av svenskans accent (Kock 1884-85: 
202ff.). Kock uttalar sig generellt i mycket uppskattande ordalag 
om Westes arbete.

I inledningen påpekas att förutom accentuppgifterna lämnas även 
andra uppgifter om uttalet om detta strider mot de vanliga reglerna. 
Dessa uppgifter ges på ett delvis formaliserat sätt men alltid med 
allmänspråkliga formuleringar, t.ex. ”k som ck” (ex. 142), d.v.s. 
med normalspråket utnyttjat som metaspråk. Beträffande uttalet av 
det första av Westes två uppslagsord loge får vi veta att det uttalas 
med slutet o-ljud och att g-et skall uttalas hårt (i Westes termino
logi, som återfinns inom parentes efter stickordet): ”Lo'ge (sl.o, gh) 
s. m. 2”; och för det andra loge får vi veta att det är ”uttalt som i 
frans, men enstafv.”. Vokallängden anges också om den avviker 
från det regelbundna, liksom uttalet av flerstaviga böjningsformer 
till enstaviga uppslagsord, eller om böjningsformernas uttal på 
annat sätt avviker från grundformens uttal: ”Lam (ä) se Lamm”, 
”Lord (öp. ö) s. m. 3. (pi. o') Lord”.

I vissa fall ger Weste också ett alternativ till standarduttalet, då 
återgivet med vanlig skrift: ”Le'fsa (1. läffsa)”. För det mesta avser 
dessa uppgifter uttalet av enskilda fonem som realiseras längre eller 
kortare än vad som framgår av ordets stavning, eller slutet uttal av 
vokaler istället för ett förväntat öppet eller tvärtom. Mera sällan 
kommenteras mer avancerade fonologiska processer, såsom assimi
lationer, supradentalisering etc. (se dock midsommar, 8.2.2 ovan). 
Uppslagsordet det uppges ha ett alternativt uttal: ”(1. dät)”; att det 
kan uttalas utan fet sägs det däremot inget om, heller inget om ett 
dej- och mey-uttal av dig och mig.

För uppslagsordet lördag får användaren veta att det även kan 
uttalas med långt /r/: ”Lördag (1. rr)”. Hur standarduttalet har varit 
framgår inte, och inget antyds om supradentalisering. Nat. Beck
man, som undersökt vokalkvantiteten framför rd, rl, rn såsom den 
redovisas i Westes ordbok, drar slutsatsen att Weste verkligen hade
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ett oassimilerat uttal av dessa sekvenser (Beckman 1895:58). Om 
standarduttalet säger Beckman emellertid följande:

Uttalet -rd var tämligen säkert artificielt, ty folkspråket ock delvis 
även det bildade vardagsspråket hade 1 eller [I]. Att rl, rn (rs, rt) i 
vardagstalet övergått till % ~n (~s, ~t) är väl troligt [...]. (Beckman 
1895:59; hans notation)

De uttalsanvisningar som förekommer i ordboken är i allra högsta 
grad intressanta, eftersom de på ett unikt sätt kan kasta ljus över det 
sena 1700-talets uttal. En närmare undersökning av dessa uttals- 
uppgifter är en angelägen forskningsuppgift, som det ännu återstår 
att utföra.

8.2.33. Ordklassuppgifter

Ordklass anges för alla uppslagsord, såvida de inte bara förses med 
en hänvisning. Substantiv markeras förutom med förkortningen s. 
också med uppgift om genus och deklination. Weste håller sig 
ganska konsekvent till tregenussystemet, men någon gång före
kommer ett c. istället för ett f. eller m. Denna förkortning förklaras i 
den inledande översiktens förteckning över förkortningar:

c. — de genre commun. Lorsqu’il se dit d’un substantif, s. c. ce sub
stantif est masculin & féminin tout à la fois ou indifféremment. — 
adj. c. Adjectif dont le singul. de l'indéfini n’a qu’une seule fléxion 
pour les trois genres; voyez adj. 2:m.e classe. (Wested807:XXIV)

Verbets konjugationstillhörighet anges på sedvanligt sätt med en 
siffra, och om verbet är ett deponensverb anges det också i före
kommande fall. Ordklassen pronomen indelas inte ytterligare; 
beträffande gränsen mellan pronomen och adjektiv följer Weste i 
stort sett Sahlstedt. För båda, ingen och mången uppges att de är 
adjektiv och för hvilken ”pron. adj.”. Inte heller gränsen mellan 
adjektiv och adverb är alldeles skarp. Särskilt är det adjektivens
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neutrumformer och ett f-avlett adverb som ibland behandlas utan 
åtskillnad: ”LEDT, adj. n. och adv. se Led”.

8.23.4-5. Morfologiska och syntaktiska uppgifter

Den morfologiska information som hänför sig till uppslagsordet har 
en mycket konsekvent form av hänvisning till ett böjningsparadigm. 
Böjningsformer som avviker från det regelbundna mönstret anges 
explicit. Så anges substantivens omljudda pluralformer, oregel
bundna komparationsformer av adjektiv och adverb och de av ver
bens tempusformer som avviker från det regelbundna paradigmet. 
Av verbet ljuga ges alltså förutom grundformen endast preteritum- 
formen: ”impf. Lög el. Ljugde”. Även pronominas oblika former är 
generöst representerade.

För verbens del anges förutom konjugationstillhörighet också 
huruvida de är aktiva, neutrala eller reflexiva. De olika konstruk- 
tionsformerna behandlas i en och samma artikel, men de hålls åt
skilda inom artikeln. En del verb kommenteras ganska utförligt med 
avseende på sina morfologiska egenskaper: ”Lära, v. n. defect, som 
blott har pres, indic.”, ”Måste, impf, som äfven brukas för presens”. 
Funktionen hjälpverb markeras emellertid inte alls, och etiketten ”v. 
aux.” eller motsvarande används inte. Några andra explicit angivna 
syntaktiska uppgifter förekommer heller inte i ordboken.

Konjunktionernas användning demonstreras endast genom 
språkprov som översätts till franska; någon indelning i underkate
gorier förekommer inte.

Weste ger rikligt med exempel på uppslagsordens användning, 
såväl i form av fraser som i fullständiga satser. En del av språkpro
ven är emellertid av det slag Sahlstedt kritiserade i sin presentation 
av SSO, d.v.s. upprepningar av samma relation mellan uppslags
ordet och ett komplement och inte belysning av ytterligare egen
skaper hos uppslagsordet (se 7.4.5 ovan). I artikeln Låg påträffas 
sexton fraser där uppslagsordet fungerar som attribut till ett sub-
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stantiv: rum, hvalf, land, näsa, träd, vatten, ton, röst, pris, spel, ord 
el. uttryck, styl, härkomst, själ, tänksätt; dessutom fraserna ”Höga 
slott och låga kojor”, ”Skor med låga klackar”, ”Låg till växten”, 
”Det låga priset”, ”Höga och låga” och ”Hans låga härkomst”. Det 
utrymme som lämnas åt dessa språkprov hade kunnat användas 
bättre, t. ex. åt något exempel på låg i predikativ funktion. I artikeln 
Lort återkommer ett språkprov från Linds ordbok (1749): ”Ju mer 
man rör i lorten, ju värre luktar han” samt ”Det är ren lort”. Att 
språkproven också utnyttjas effektivt för att illustrera särskilda 
förbindelser framgår av artikeln Längta, som systematiskt redovisar 
olika konstruktioner. Bland annat ges exempel på konstruktionen 
längta att, som i de första omnämnandena inte förses med något 
komplement: ”Han längtar at, högeligen at”, ”Jag längtar at veta”. 
Också kollokationerna längta efter och längta till illustreras: ”Alla 
längta efter honom”, ”L[ängta] till sitt fädernesland, till sin hustru, 
till landsbygden”.

8.2.3.6. Betydelsebeskrivningen

Det svenska uppslagsordet förses med en eller flera franska ekviva
lenter. För uppslagsord som inte har en ettordsekvivalent på franska 
ger Weste en parafras på franska. På så vis förklaras verbet laborera 
med ”Faire des opérations de chimie” och lacka med ”Joindre el. 
attacher avec de la cire à cacheter, cacheter”.

Någon direkt indelning i olika betydelser genomförs inte. Med 
hjälp av svenska närsynonymer, antonymer, parafraser eller kom
plement klargörs vilken betydelse eller betydelsemoment det är som 
åsyftas. Artikeln Lös (ex. 143) indelas på följande sätt:

(143) Lös, adj. (ej fast el. hård) [...]; (ej spänd) [...]; (ledig, ej fast
sittande) [...]; (fri) [...]; (tillsatt, förlorad) [...].

Denna form av betydelseprecisering torde inte ha varit till någon 
större hjälp för ”utländningarna”. De olika momenten följer direkt
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på varandra i artikeln utan någon särskild grafisk markering, och de 
numreras heller inte.

Indelningen i betydelser eller betydelsemoment tycks snarare 
följa svenskans egenskaper än franskans, och det kontrastiva per
spektivet är inte särskilt påtagligt. Att detta perspektiv saknas leder i 
vissa fall till att informationen blir för knapphändig och i andra fall 
till att den blir onödigt detaljerad. I artikeln ”DE'nne, De nna. pron. 
Ce, cet, Cette, Celui-ci Celle-ci” lämnas alltså en svensk i sticket 
beträffande franskans genusindelning, medan den information som 
lämnas är tillräcklig för en fransktalande användare. I artikeln 
Krona (ex. 144) urskils däremot en rad olika betydelser:

(144) Kro'na, s. f. I. Couronne; (påfvelig) Tiare, triègne, triple
couronne-, (på en tand, på et träd, i en hästhof) Couronne; (på 
hjorthorn o. d.j Couronnure, paumure, empaumure; (på et eljest 
rakadt hufvud) Couronne; (myntsort) Ecu d’or, couronne;
(rike) Couronne, royaume, empire, état; (kejserlig, konglig 
värdighet) Couronne, diadème. [...J

I de flesta fallen är ekvivalenten couronne. De olika betydelserna 
preciseras genom ett svenskt komplement, vilket inte nödvändigtvis 
är till någon större hjälp för den fransktalande och heller inte riktigt 
relevant för en svensktalande, som antagligen hade klarat sig med 
en lösning som senare har tillämpats: ”kronlla -an -or i de flesta bet. 
couronne*” (Hammar 1970; asterisken tillhör notationsapparaten 
och är negligibel här). Också konjunktionernas olika betydelse
moment preciseras med hjälp av en svensk närsynonym, exempel
vis i artikeln Som: ”Som [...] (emedan) [...]. Som (såsom, liksom)”.

Weste är generös med att förse uppslagsordet med många ekviva
lenter. Vid uppslagsordet ledsam (ex. 145) anges en rad ekviva
lenter. Dessutom får läsaren en hänvisning: ”jfr Tråkig”.

(145) Ledsam (si. ë) adj. Ennuyeux, ennuyant, fâcheux, déplaisant,
triste, désagréable, fatigant, fastidieux, importun [...].
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8.2.3.7. Bruklighetsuppgifter

I ordboken förekommer uppgifter om såväl fackområde som stil
nivå. Uppslagsorden logg och logga anges vara ”(sjöt.)”, loma 
”(fam.)”, lomig ”(pop.)” och lort ”(lågt för Träck, Smuts)”. De för
kortningar som används för att ange stilnivån är svenska, men de får 
en fransk uttydning i slutet av verkets inledning.

Kommentarer av normativt slag förekommer flitigt: ”Lo'ssa, v. n. 
orätt för Låtsa”, ”La'dda, v. a. I. (gevär m. m.) Charger; (skepp) 
bättre Lasta, charger”. Dessa kommentarer formuleras på svenska 
och tycks vanligen gälla det svenska ordet. I artikeln Loppa (v. a.) 
förekommer emellertid följande sekvens: ”Loppa sig, S’épucer; (fig. 
pop.) faire une vilaine cacade”. Vart stilmarkören ”fig. pop.” hör i 
det fallet framgår inte klart.

8.23.8-9. Etymologisk och encyklopedisk information

Några etymologiska uppgifter förekommer inte i Westes ordbok 
och egentligen ingen encyklopedisk information heller. Vissa 
särsvenska företeelser kräver dock av naturliga skäl en parafras som 
utgår ifrån encyklopediska omständigheter, t.ex. i de artiklar som tas 
upp i exempel (146) Disa, Disar-blot och Disarting:

(146) DTsa, n. pr. f. I. Venus, ou la Terre (de la mythologie du
Nord). C’est aussi le nom d’une Reine fabuleuse.

Df SAR-BLOT, s. n. 4. (antiq.) Les sacrifices qui se faisaient au 
mois de Février.

Di'SARTING, s. n. 4. L’assemblée du peuple à l'occasion de 
ces sacrifices. Delà Distingen, qui n’est aujourd’hui qu’une 
foire qui se tient à Upsal.

Vid en del andra uppslagsord som betecknar särsvenska företeelser, 
såsom härad, län och landshövding, ges bara en parafras på 
franska.
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8.2.4. Övrigt om Svenskt och Fransyskt Lexicon

Till skillnad från de andra tvåspråkiga ordböckerna, som behandlar 
relativt få geografiska namn och nästan inga personnamn, innehåller 
Westes ordbok ett stort antal proprier. Varifrån Weste har fått inci
tamentet till att ta med namnen i sin ordbok framgår ingenstans; 
ordbokens inledning bidrar inte med någon information vare sig om 
källorna till ordförrådet eller om de kriterier som tillämpats vid 
ordurvalet. Namnen på såväl svenska som främmande orter återges, 
t.ex. ”B'ohuslän, n. pr. n. La Bahusie, La province de Bahus” och 
”Majo'rca, n. pr. f. Majorque”. Även personnamn förtecknas och 
förses med en uppgift om att de är just proprier samt en genusan- 
givelse. Sålunda återfinns både internationella namn som ”A'nna, n. 
pr. f. I. Anne, Annette” och svenska namn som ”Gösta, n. pr. m. 
(fam) Gustave”. I senare svensk/franska ordböcker, som exempelvis 
Dalins stora fransk-svenska ( 1842—43) och hans lilla svensk-fran
ska (1845), kom proprierna att listas i separata appendix, där per
sonnamn och geografiska namn behandlas var för sig.

Weste nöjer sig som synes inte med att redovisa uppslagsordets 
namnkaraktär, utan han tycks också sträva efter att ge en fransk 
motsvarighet. Svenska namn som Börje, Gudrun och Sture, som 
inte låter sig hänföras till ett franskt namn, lyser följaktligen med sin 
frånvaro i ordboken, medan till exempel Thor förklaras encyklo- 
pediskt, och till Ture fogas på svaga grunder en fransk motsvarighet 
Turon.

Ordbokens bestående värde ligger utan tvivel främst i de upp
gifter den lämnar om det svenska uttalet. Makrostrukturen, som 
enligt inledningen antas bidra till att spara utrymme, är oöverskåd
lig, och de sekundära uppslagsorden kan vara svåra att hitta. Dess
utom är det ovisst om denna struktur verkligen bidrar till att spara 
utrymme, då en hel del sammansättningar förekommer dels som 
sekundära uppslagsord, dels som primära uppslagsord med hän
visning.
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8.3. A.O. Lindfors: Fullständigt Swenskt och Latinskt Lexicon 
(1815-1824)

Anders Otto Lindfors Fullständigt Swenskt och Latinskt Lexicon 
(bild 17) är den första stora svensk-latinska ordboken efter Sahl- 
stedts Swensk Ordbok. Arbetet tycks inte tidigare ha tilldragit sig 
någon uppmärksamhet alls från forskarsamhällets sida. Även den 
beskrivning som följer här är i många avseenden summarisk. Ord
boken gavs ut som två delar, den första (A-L) publicerades 1815 
och del två (M-Ö) nästan tio år senare, 1824.

8.3.1. Fullständigt Swenskt och Latinskt Lexicon — megaplan

Första delen av Lindfors ordbok inleds med en dedikation till 
”Hans Kongl. Höghet Joseph Frans Oscar” och en appell till den
samme, där arbetets obetydlighet framhålls: ”En Ordbok deremot 
anses, enligt sin natur, för ett ringa, till hälften mekaniskt arbete. 
Dess förnämsta förtjenst är mödans”. Efter dedikationen följer en 
inledning på fyra sidor, där det anges att det har tagit fyra år att full
borda denna första del. Att arbetet har tagit så lång tid ursäktas dels 
med andra sysslor, dels med nödvändig förkovran i form av en ny 
kurs i ”Romerska Antiqviteterna”, en kurs som även resulterade i 
författandet av en handbok som ”förledit år utkom”.1

Beträffande ordförrådet säger Lindfors att han ”beständigt råd
frågat nästan alla de Lexiker wi äga på swenska”. Som förlagor och 
källor till latinet i ordboken anger han särskilt (de utländska) 
Bauers men också Haases och Jouberts verk (Företal [s. 2]). Dessa 
presenteras inte närmare utan förutsätts vara allom bekanta. Främst 
har Lindfors haft Bauers arbete som förebild. Han har dock inte 
följt detta i alla avseenden. Till skillnad från Bauer försöker Lind
fors således ordna betydelser och fraser ”under wissa allmänna

Lindfors åsyftar här sin Handbok i romerska antiqviteterna (1814).
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Lexicon (1815-24).
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klasser”, medan Bauer ”utan all ordning kastar bemärkelser och 
fraser om hwarandra”. Vidare säger Lindfors sig

i ställe för hans ofta långa omskrifningar, och, ehuru alltid med sann 
smak, sjelfskapade fraser, sökt att gifwa det egenteliga ordet, och att 
hämta fraserna mindre ur mitt eget hufwud, än ur auktorerna, dem jag 
också ofta citerat.(Lindfors 1815, Företal s. [2])

Några svenska föregångare inom genren nämner inte Lindfors. 
Tvärtom framhålls den omständigheten att han ”i wårt land icke 
ägde någon föregångare, och således måste, som man säger, bryta 
isen, och sjelf öppna mig en ny wäg” (Företal, s. [1]). Syftet med 
arbetet uppges vara att underlätta latinstudiet, och ”kännedomen af 
ett språk blir först fullkomlig genom öfning att författa på det 
samma” (ib.). Uttryckt i moderna termer deklarerar alltså Lindfors 
att han siktat på en ordbok för svenskar: en produktionsordbok. 
Han lämnar inga kommentarer om den ortografi han tillämpar i sitt 
arbete.

Lindfors eftersträvar fullständighet, såväl vad ordförrådets täck
ning beträffar som ordens konstruktioner:

Mitt bemödande blef således att upptaga alla ord, som äro brukliga i 
Swenska språket, äfwen stundom provinciella, och de allmännaste 
tekniska uttryck, samt att öfwersätta dessa i alla deras brukliga 
bemärkelser och förbindelser, dem jag genom beständiga exempel 
sökt bestyrka och upplysa. (Lindfors 1815, Företal s. [2])

Att denna fullständighet inte kan uppnås är han medveten om. För 
utrymmets skull har en mängd tecken och förkortningar använts. 
Dessa bedöms dock vara så allmänt kända att författaren inte anser 
sig behöva förklara dem närmare. Däremot kommenterar han sitt 
sätt att för ekonomins skull strukturera artiklarnas innehåll med 
hjälp av skiljetecken, som anger huruvida ett föregående ord har 
utelämnats av utrymmesskäl och skall upprepas också i de följande 
fraserna eller om dessa fungerar självständigt, utan upprepning av 
föregående ord eller fras. Metoden är inte helt självförklarande, och 
Lindfors lyckas inte något vidare att reda ut principerna för den.
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Han nämner också sin ambition att under ett uppslagsord även ange 
en latinsk antonym till den aktuella ekvivalenten. Detta markeras, 
säger han, genom omvänd parentes: ”t. ex. lärd: doctus)(rudis”.

Själva ordboksdelen i band 1 är på 1001 sidor, felaktigt numre
rade (vilket påpekas i förordet till andra delen) till 1091. Del 2 är 
lika stor till omfånget eller 1006 s. Även denna del inleds med en 
dedikation till samma kunglighet som den tidigare samt ett förord, 
som emellertid inte bidrar med ytterligare upplysningar om arbetets 
plan eller utförande. Däremot kommenteras anledningen till att så 
lång tid har förflutit från det att första delen gavs ut: det hade inte 
funnits någon förläggare till del 2, och den tid som arbetet sedan 
tog, då förlagsfrågan väl var löst, blev också lång på grund av en 
redan tung arbetsbörda. Lindfors har därför fått hjälp av professor 
Elias Lidfors vid utarbetandet av vissa delar av del 2. Lidfors tackas 
vederbörligen i förordet.

8.3.2. Swenskt och Latinskt Lexicon — makrostruktur

De svenska uppslagsorden är alfabetiskt ordnade men inte i spalter; 
artiklarna löper över hela sidan. De olika bokstavskapitlen inleds 
med den aktuella bokstaven som rubrik; överst på varje sida löper 
en eller flera sekvenser med tre ledbokstäver (bild 18). Den initiala 
sekvens som i dag återges som <kv> har hos Lindfors formen 
<qw>. I den alfabetiska ordningen görs ingen skillnad mellan 
bokstäverna <i> och <j>, så idyll följs direkt av jembred och 
jordärtskocka av ironi. Bokstäverna <å>, <ä> och <ö> återfinns i 
modern ordning som självständiga grafem, med egen plats sist i 
alfabetet. Det svenska språkmaterialet är satt med frakturstil, och 
som vanligt utnyttjas inte grafemet <v> utan <w>. Latinet skrivs 
med antikva. Uppslagsorden, som är satta med halvfet stil, är 
utdragna i kanten i förhållande till följande rader i artikeln.

Sammansättningar och avledningar förekommer både som pri
mära och som sekundära uppslagsord. De sammansättningar som
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jnvorus« — fuß, adj. fe föttig. — fttlfljet , /. carnatio. —fdrrf, 
f. color russens, rubicundus, carneus, incarratus; rnhordi- 
lutns. — fdrgßö, adj. russens; rubicundus; e rwbieundo can
di ans; roseus. —gaffel, /n. crengra. — btlï) ,/. tunica dartos. 

Xvö-' -.iji , adj. carnosus; pulposus, torosus ; musculosns ; be f, 
bclarne : tori: pulp«; (om friift: mollis; pulposus; medulla: 
plt-lillS : tornsus.

ttnmmufC , m. carnarium; colla, pcnus cart.aria.—ffiinp, 
m. oiïn. illlf, m. culter carnarius. — fot: , m, bolt Ins; 
liilia. VroF, oi. uncus 1. lionius tamarins. • Icfr, »i. murta car- 
naria Hirt ft , nt. vermis cnrnarius. - i;itU, m. canies. —
inünglure, in, carnium propola. — fiifcr , pl. carnes. •—(Î* 
t»« , f. (pö labet) pars interior,

I^ötrßltg , adj. I) corporeus; lmmanns: infivmns; levis; alxx- 
tein’s, vauis, olienis suspensus; veluplatibus deditus; - fin» 
ne : si-nsus proyus: judicium rebus human if, vitiosis, fragi- 
libns addidtum; prava ratio; (ufto : voluptas fcrdn, venerea, 
libidniosa, obsccena, impurn, turpis; (e t6tt; beblanbclfc: fc bt-r 
blonbelfe; l;afn»a : fr beblanba fjg, Oefofmci. 2) faber, nietet: pa
rons nati'ià, naturalise lorn: vert, naturales Üben; fçfïon : 
iisden» parmtibus orti; germani.

ÜRottfoppn , jus carnium. — üll', n. vnlnus in cute, levé.
— torg, n. macellum; laniarium, — xrd.l't, in, sarcoma, 

2xôrti5g, n. iiervus; musculus.
3&otf<U«u*C/ tn. carnivorus*

«L.tbb, m. (pop.) pes ; it, manus.
H.lbbc, m. cataradla parasitica.
Hßboraror, m. chyniu us; meb orfer : herharius ; pharmacenta ; 

meb metaller: metallurgus. —rorinnt, «. officma chymica; 
locus, cubiculum metallis, herhis tvaClandis, excoquendis; 
fbr lafemebel ; pliarmacium; pharmaceutic um.

Hnborev«, 1. n. trndlare, excoquere metalla, herfcas; medi-
camenta componere.

Hßbyrint, m. labyrinthns; error; res inextricabilis, inexpli
cit bi lis ; fe irrgång; en l. af fir»nci^^eter : smmnæ difficulta- 
tes; inexplica biles, inextricab'les augusti te ; rafa i on : in 

' summas, immonsas difficultates iiicidere; eis iinplicari. 
£«(f , «• (att fôrfegla meb); lacca signatoriaj terra Lemma, si- 

gillata; cera signatoria; creta annularia.
£.ßct, n. od) Içte ; macula; nota: infamia ; nota infant's, tur- 

pitudinis; dedecus lagga pd nagen: cui maculam , nota in , 
infamise notam adspergere; nota, macula conspergere; quern 
calumniari, criminibus insimulare; famam cujus laedere, 
violare, offendere, lacerar«; jfr. find, f6rtala, baftalo.

Haifa, v, a. igèn, ifjsp: consignare; obsignare.
Hflcfn, v. n. flucre; defluere; xianare; stillarc ; guttatim de- 

cidere; fiuetten laefar af fjonom ; sudor fl uit undique rivis 
Virg, Sfr, lût«* ’

ta cEc-

BILD 18. Början på bokstaven L i Lindfors Fullständigt Swenskt 
och Latinskt Lexicon ( 1815-24).
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behandlas som sekundära stickord kan förekomma på olika ställen. 
Ibland återges de i nischer under det simplexord som utgör 
sammansättningens förled, ibland — och oftare — i nischer som 
inleds med en annan sammansättning med samma eller besläktat 
förled. Efter grammatisk information och latinska ekvivalenter 
fortsätter artikeln Läsebarn med -bibliotek, -bok etc. Samman
sättningar kan också förekomma i nästen, som då landslag, stadslag 
återfinns under Lag (m.) och bolag, bylag, brödralag under be
tydelsemoment 4 i artikeln Lag (n.).

Avledningar behandlas liksom sammansättningar än som pri
mära, än som sekundära uppslagsord. Exempelvis inleder lagfara 
och lagfaren var sin artikel; under lagfaren ges avledningen [lag- 
fa]renhet, medan lagfart inleder nästa artikel.

Lindfors tillämpar en strikt alfabetisk princip för sådana samman
sättningar och avledningar som inte behandlas som primära upp
slagsord. Ibland blir resultatet mindre lyckat: artiklarna Skinn och 
den direkt följande Skinna kan tjäna som exempel. Medan den 
förra inte innehåller några sammansättningar eller avledningar, 
rymmer den senare ett tjugotal sådana. Först ges formell informa
tion om skinna. Därefter följer ekvivalenter och parafraser till först 
den neutrala och sedan den aktiva användningen av verbet. Sedan 
vidtar en lång rad ord bildade till skinna eller skinn: -nnande, 
-nnare, -nnbagge, -nnberedare, -nnbyxor, -nneri, etc. etc. Möj
ligen är detta ett av de få misstagen i ordboken; den första samman
sättningen, skinnbagge, skulle lyfts upp i makrostrukturen så att den 
hade kommit att inleda en ny artikel. Tillvägagångssättet är 
emellertid typiskt på så sätt att i artiklar över simplexord som bildar 
många sammansättningar är det simplexordets betydelse i olika 
fraser som illustreras snarare än de sammansättningar det bildar.

Hänvisningar förekommer relativt sparsamt. De flesta gäller fall 
där olika stavningsvarianter av ett ord har tagits med i ordboken. En 
av dessa kan utgöra huvudformen och inleda en artikel; det hänvisas 
då till den från de andra stavningsvarianterna. Lindfors kan också 
hänvisa från en avledning till en synonym avledning deriverad ur en
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annan stam. Om uppslagsordet lögnare uppges det exempelvis 
enbart att det har genus maskulinum, i övrigt hänvisas man till 
ljugare. I vissa fall innebär referensen ett sätt att förse användaren 
med kompletterande information. Vid frasen beslå med [lögn] i 
artikeln Lögn påminner Lindfors också om avledningen ljugare. 
Detta ord inleder dock ingen artikel utan ges i förkortad form 
”-gare” under uppslagsordet ljuga.

Även från morfologiskt oregelbundna oblika former kan hänvis
ningar ges till grundformen. För de sammansättningar som dels 
förekommer som sekundära uppslagsord under sin efterled, dels 
som primära uppslagsord, hänvisas från det sekundära uppslags
ordet till det primära. Sål följs ramsan bolag, by lag, brödralag i 
artikeln Lag (n.), av hänvisningen ”öc fm sinn Ställen”.

8.3.3. Swenskt och Latinskt Lexicon — mikrostruktur 

8.3.3.I. Uppslagsform

Uppslagsordet anförs i de allra flesta fall i grundform. Oregelbund
na böjningsformer förekommer också som uppslagsord, företrädes
vis suppletiva böjningsformer som äldre och yngre. Omljudda 
pluralformer av substantiv står inte som egna uppslagsord och heller 
inte preteritumformer av starka verb. Inte alla avvikande pronomen
former förtecknas. Sålunda förekommer inte honom, dig och oss 
som uppslagsord, medan henne däremot förs upp (ex. 147):

(147) .Ç>enitc, dal. acc. l)cmico, gen. i»f Ijon: sc fyott.

I företalet säger Lindfors som sagt ingenting om sina ortografiska 
principer. Stavningsvarianter anges sällan, men då sådana påträffas 
gäller de i de flesta fall växlingen <e>/<ä> respektive <o>/<å>,
”Sävfttt,/. öc Icrfto”, ”StfJoan m. ft. öc oftunit”, eller stavning av främ
mande ord som ”Sajorctt, n. §c Inonrctt”.
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8.3.3.2. Uttalsuppgifter

Anvisningar om ordens uttal förekommer mycket sparsamt i Lind
fors ordbok. Detta är kanske inte så anmärkningsvärt med tanke på 
det angivna syftet med ordboken: att underlätta svenska studenters 
skriftliga produktion på latin. De få uppgifter som förekommer har 
snarast funktionen att särskilja olika uppslagsord som är homogra- 
fer. Artiklarna ”SFtcn, n. indecl.” och ”SWleit, conj.” inleds sålunda 
med informationen (långt c) respektive (liort c).

8.3.3.3. Ordklassuppgifter

Uppslagsordet markeras alltid med hänsyn till ordklasstillhörighet, 
för substantivens del indirekt genom att dess genus (m.,f, n.) anges. 
Vad verben beträffar redovisas programmatiskt huruvida de är 
aktiva, neutrala, reflexiva eller deponens.

För uppslagsord som inte står i grundform preciseras vilken form 
det är frågan om, t.ex. ”Sågrc, adj. comp”, och läsaren hänvisas 
också till grundformen, ”8c8åg”, ”Sil&re, adj. compar. [...] @e för 
öfrigt gnmmnl”.

S.3.3.4. Morfologiska uppgifter

De morfologiska uppgifter som lämnas om uppslagsordet ges kon
sekvent. Samtidigt måste man säga att de egentligen är minimala. 
Deklinations- respektive konjugationstillhörighet uppges inte. 
Oböjlighet markeras emellertid i många fall med ”indecl.”.

Som framgått ovan specificeras för böjda uppslagsformer vilken 
form det är frågan om, och dessutom anges grundformen. Däremot 
får man ingen information om hur de uppslagsord som står i grund
form böjs. I artiklarna Lägre och Äldre framgår det att grundformen 
är låg respektive gammal, men det antyds ingenting om oregel-
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bunden böjning. Med tanke på ordbokens syfte är detta ganska 
rimligt, eftersom användarna förutsätts behärska sin svenska men 
vara i behov av hjälp med att uttrycka sig på latin.

Lika litet som Sahlstedt och de övriga föregångarna behandlar 
Lindfors hjälpverben som en särskild kategori. För några av dem 
anges visserligen att de är just hjälpverb, men för andra sägs det 
ingenting om denna funktion. Så inleds artikeln Skola: ”Skola, I) v. 
n. a) v. auxil.”', artikeln Måste: ”SWlââte, v. aux". Om hjälpverbet 
böra sägs däremot endast att det är ”v. n.” liksom också blifwa ”v. 
a". Däremot uppges — till skillnad från i SSO — lär, lärer vara ”v. 
auxil. & defect.”.

8.3.3.5-6. Syntax och betydelsebeskrivning

Den syntaktiska information som lämnas om uppslagsordet i Lind
fors ordbok hör nära ihop med den semantiska informationen. Upp
slagsordets olika betydelser numreras och indelas vidare i betydel
semoment. Till varje betydelsemoment fogas ofta en mängd fraser 
och konstruktioner, som förses med latinska motsvarigheter, ofta 
med hänvisning till de klassiska författarna. Betydelseförklaringarna 
består mestadels av ekvivalenter, men även parafraser och definitio
ner förekommer, som i artikeln Laddskyjfel (ex. 148) och i Lagfora 
(ex. 149).

(148) 8aî»î»Sfrt)ffcl, m. pala tormentaria. [...]

(149) Sugfimi, v. a. lege cum quo agere; [...].

Michael Jacoby, som kortfattat beskriver Lindfors ordbok, urskiljer 
två viktiga drag i Lindfors fraseologi. Dess främsta syfte är — anser 
han — att separera ett uppslagsords olika betydelser, och den har 
svenskan som utgångspunkt (Jacoby 1990:336). Denna analys före
faller vara riktig i allt väsentligt, men slutsatsen att den har svenskan 
som utgångspunkt kan behöva preciseras.
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Genomgående för de ofta långa artiklarna i Lindfors ordbok är att 
särskild uppmärksamhet ägnas åt specifika svårigheter vid över
sättning från svenska till latin. Exempelvis innehåller den andra av 
två artiklar Låta (ex. 150) direkta och detaljerade anvisningar på 
svenska till studenterna:

(150) 8åta, I) v. n. a) tillåta: permittere; concedere; pati; sinere; dare; non
impedire 1. obstare; b) befalla: jubere (fieri); c) föranstalta, laga att 
något bhct: curare quid faciendum; dare operam ut quid fiat. 91©. 
hub öfmcrsåttimigcit måste man eftertanha, till (puilhcit af bessa 
Ipifumblicmarliclôcr låta i bet gifita talcsattet ftan (jåiiföras. Î. ex. t 
låta gå han låta bcü)ba båbc tillåta, bå tjeter: pati quem abire; de- 
mittere quem &c., oclj befalla, bå det Ifeter jubere abire, dimitte 
&c. 8åto laga mut orna Ijetcv beremot: muros reficiendos curare, 
eller: muros resici jubere. 8åto lpÿ$att ntcb ett hierb giflucö befj- 
utom ofta mcb ett enltelt orb, bom ses af följaitbe exempel, oel) flera 
hunna söhns unber be orb, fjtuarmcb låta sammanönttes. 8åt (tillåt) 
mig: permitte, concede mihi, sine, patere ut faciam, [...].

Även uppslagsordens indelning i olika betydelser präglas av mål
språkets egenskaper. Ordet laddning (ex. 151) indelas i två betydel
ser och dessa i sin tur vidare i två betydelsemoment vardera, en 
indelning som inte är nödvändig annat än i det kontrastiva svensk
latinska perspektivet:

(151) Sabbning,/. I) ett getoårb, a) act. pulvis immittendus; glans in-
serenda; ictus instruendus. b) pass, pulvis cum glande; ictus in
structs; it. pulveris ac plumbi modus. 2) ett bhepftb: a) act. 
onera imponenda; navis oneranda; b) pass, onus; merces 
impositæ navi; full: suum, justum onus.

Svenskan kan visserligen anses vara utgångspunkten för fraseologin 
— men främst i kontrastiv belysning av latinet. Lindfors ordbok kan 
därför sägas vara mycket väl anpassad till det angivna syftet: att 
underlätta studenternas skriftliga produktion på latin. Istället för att 
lägga svenskans autonoma struktur till grund för den syntaktiska 
och semantiska information som ges om uppslagsordet är det det 
kontrastiva perspektivet gentemot latinet som bildar utgångspunkt 
för beskrivningen. På det sättet fokuseras de skillnader mellan
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språken som förutsätts vålla ordboksanvändarna problem, medan de 
oproblematiska, regelbundna och direkt överförbara dragen ägnas 
mindre utrymme. Den i de äldre ordböckerna starka tendensen att 
skapa svenska uppslagsord utifrån de latinska ekvivalenterna har 
här klart nyanserats. Det är alltså inte främst i makrostrukturen, 
d.v.s. genom att tillhandahålla uppslagsenheter som leder fram till 
lexikaliserade strukturer i latinet, som anpassningen till målspråket 
är mest påtaglig; snarare är det i mikrostrukturen som den största 
anpassningen har skett. Visserligen förekommer svenska fraser som 
i latinet följer ett regelbundet morfologiskt mönster, t.ex. litet 
[lamm] (ex. 152; det av Schenberg medtagna liten lada saknas 
dock), men det finns också en strävan efter att ange svenska fraser 
som i latinet har en mera oförutsägbar lexikaliserad ekvivalent.

(152) Sarnrn, n. agnus, a; litet: agnellus; agniculus; oom oniut bir, lactens, 
subrumus agnus; §om fö&eS Sent: agnus cordus; )( vernus; åom 
fföt till: anginus; som ett torn: placidus; lenis; mitis.

De exempel som återges under uppslagsordet lamm har inte någon 
betydelseskilj ande funktion, och de kan inte sägas utgå ifrån sven
skan. Till skillnad från exemplen och kommentarerna i artikeln Låta 
(ex. 150) har de fraser som förekommer under lamm som syfte att 
förse studenterna med de lexikaliserade ettordsenheterna till de 
svenska fraserna, såväl de morfologiskt förutsägbara litet lamm, som 
hör till lamm, som de oförutsägbara som ännu dir, somfödes sent.

Ett belysande exempel på artiklar vari uppslagsordets olika be
tydelser anges med hjälp av fraseologin, d.v.s. genom att uppslags
ordet kompletteras med en svensk närsynonym eller en parafras, 
finner vi i artikeln Läsa. För betydelse (1) specificeras denna genom 
att objektet ”en boh” utsätts, för betydelse (2) fraserna ”lädn böner, 
göra bön”, betydelse (3) med synonymen ”dtuöern”, (4) ”JjåUa lek
tioner”; denna betydelse indelas sedan i ytterligare betydelse
moment: (a) ”upplåda något för en”, (b) ”hmrn någond lärare” och 
slutligen (c) ”loara någond lärjunge”.
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Fraseologin utnyttjas i de flesta fall mycket effektivt för att belysa 
de svenska uppslagsordens egenskaper beträffande både deras bruk 
och deras betydelse. Det perspektiv som därvid anläggs är i princip 
strikt kontrastivt i relation till latinet.

Relationsorden behandlas efter i stort sett samma schema som 
innehållsorden och förses med explicit formulerade, kontrastivt 
baserade, anvisningar. Om prepositionen med (ex. 153) får man 
utförligt besked om hur den förhåller sig till latinet. På samma 
noggranna sätt redovisas användningen av konjunktionen men (ex. 
154). Först utreds de latinska motsvarigheterna, och därefter får vi 
reglerna för utelämnandet av men vid översättning till latin.

(153) ®îeb, prœp. i snllöhnji mcb, tillika mcb, i förening mcî>: cum; ntcîi
mig, Mg, êig o, ê. in. mecum, tecum, secum &c. mcb Ijmitficn: 
quicum; quocum. SWen ba Set bctljber igenom, mebelêt, meb till- 
ijjety af, So öftocréätteé bet genom ablativus uton firefjoöition, 
eitcr ötuttbom genom per. [...]

(154) 9J!cn, conj. (itort e) i början af en mening: at; sed; verum; verum enim
vero; efter ett eller flere or b: autem; vero; men om, a) i en följö: 
quod si; b) i en motsättning: sin; sin autem; men nn, a) i en Slut- 
följ*»: jam; atqui; b) i en motsättning, nunc; nunc vero; at nunc; 
men liltiuät: attamen; verum tamen; at; at enim. SSWcn ntelemnnö i 
latinet a) i en motsättning, t.ex. Stocka mig bin bror, men icke bin 
tjenare: [...] jag förlåter big, men icke anbra: [...] b) när man för- 
btjter pronom, demonstr. till relat. t. ex. men om jag Ijabe Sett 
tjonom: [...].

Här kan man i och för sig undra hur mycket klokare disciplarna 
blev av dessa upplysningar. Trots den rikhaltiga fraseologin är 
språkprov i egentlig mening sällsynta i ordboken. Istället ges ex
plicita, generaliserade bruksanvisningar av det slag vi sett här ovan. 
I artikeln Låg utreds semantiska sammanhang som ”1) cg. ej ljög, i 
anöeettbe till inäxt, belägenljet m nt ”, ”2) fig. humilis; t tmSccitbc till 
itånö, körb; [...] i nitdeenbe till tankesätt” etc.

Lindfors utlovar i företalet att förutom latinska ekvivalenter 
kommer även antonymer att anföras. Av denna ambition märks inte 
särskilt mycket i ordboken. I artikeln Lärd, som i inledningen an
vänds som exempel för att åskådliggöra hur detta skulle se ut,



återfinner vi den angivna ekvivalenten doctus, men den förannonse
rade antonymen rudis saknas (se dock ex. 152).

Som framgått av exemplen (150), (151) och (154) ovan separeras 
de betydelser ett uppslagsord kan ha. De olika betydelserna marke
ras i de flesta fall med bokstäver; i enstaka artiklar förekommer 
också numrerade betydelser. Också de sekundära stickorden förses 
med en latinsk ekvivalent eller parafras.

8.33.7. Bruklighetsuppgifter

Uppgifter om uppslagsordets stilnivå förekommer enligt följande 
utförande: ”8a&6, m. (pop.)”, ”Strfe, n. (fatn.)”, ”Sott, m. (lågt orb) 
[...]; ett lottet* (shäUsorb)”. Huruvida den latinska ekvivalenten har 
samma stilnivå som uppslagsordet, framgår däremot inte. Vidare 
anges för vissa ord att de är dialektala: ”Semtta, v. n. ($troU».)”. Om 
termer och fackuttryck säger Lindfors i sitt företal, att ”hwad 
konstorden beträffar, kunde alla naturligtwis icke upptagas; hwarje 
wettenskap fordrar i detta afseende ett eget Lexikon” (Företal s. 
[2]). Han strävar ändå efter att ta med de vanligaste i ordboken. I 
dén del av ordboken som omfattar L återfinns t.ex. ”Soxftnut, m. 
(titmneom.)”, ”öiftta, v. a. (Sjöt.)”, ”Somber, m. (ëpel)” och ”Söéita/. 
(bcrgio.)” samt en del ord som hör till anatomi ”(nnot.)” och botanik 
”(bot.)”.

8.33.8-9. Etymologisk och encyklopedisk information

Några etymologiska uppgifter finner man inte i Lindfors ordbok, 
och den encyklopediska informationen är strängt taget begränsad 
till vad som är nödvändigt med tanke på de svenska användarna.
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8.4. Övrigt om Fullständigt Swenskt och Latinskt Lexicon

Lindfors ordbok ger ett på alla sätt förtroendeingivande intryck. Av 
artikeln om Lindfors i Svenskt biografiskt lexikon (1980-81:421) 
framgår det också att hans ordbok, jämte den Handbok i romerska 
antiqviteterna (1814) som han också författade, under flera årtion
den ansågs vara oundgänglig för latinstuderande. Då ordboken är 
det första större svensk-latinska verk som publicerats efter Sahl- 
stedts Swensk Ordbok (1773), förelåg säkerligen ett starkt behov av 
en efterföljare till den.

8.5. Sammanfattning

De ordböcker som har beskrivits i detta kapitel har haft dels minst 
en föregångare med respektive språkkonstellation, dels Sahlstedts 
Swensk Ordbok som möjliga förlagor. Kortfattat kan sägas att pre
sentationen av de svenska uppslagsordens formella egenskaper har 
formaliserats och i princip standardiserats. Vissa skillnader före
ligger emellertid mellan ordböckerna, i fråga om både urvalet av 
den information som lämnas och indelningen i formella kategorier.

En sammanfattning av ordböckernas egenskaper såsom de har 
belysts i kapitel 5-8 följer i kapitel 9.
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9. De tvåspråkiga ordböckernas uppgifter: 
sammanställning och diskussion

I detta kapitel sammanställs resultaten från undersökningen av de 
ordböcker som diskuteras i kapitel 5-8 ovan. I dessa kapitel är 
syftet med beskrivningen att redovisa de enskilda verkens 
utmärkande egenskaper. I det följande är det utvecklingen av den 
lexikaliska beskrivningen av svenskan som uppmärksammas. De 
drag som här fokuseras har alltså redan diskuterats i samband med 
de enskilda verken, tillsammans med andra karakteristika som har 
bidragit till att sätta sin prägel på respektive arbete. När nu några av 
dessa drag behandlas på nytt är det för att särskilt understryka fram
växten av en inhemsk lexikografisk tradition.

En del av den information som hittills presenterats i en till slut 
svåröverskådlig detaljrikedom redovisas här i tabellform. De uppgif
ter som lämnas där är naturligtvis starkt generaliserade och exakta 
uppgifter bör sökas i texten. Kapitlet avslutas med en kort dis
kussion om den mall som introduceras i kapitel 4 och som används 
som metodisk utgångspunkt för att belysa ordböckernas egen
skaper.

9.1. Ordböckernas megaplan

De ordböcker som har beskrivits här ovan uppvisar både gemen
samma och individuella drag beträffande syfte, målgrupp och upp
läggning. I tabell 2 sammanfattas den information om ordböckernas 
syfte och målgrupp som kommer fram i deras inledningar, före-
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komst av källredovisning samt lexikografernas eventuella uppgifter 
om sitt eget tillvägagångssätt. Ordböckernas fysiska omfång och 
deras olika delar presenteras i tabell 1 ovan (kap. 4).

9.1.1. Ordböckernas syften

Det syfte lexikografen har haft med sin ordbok är olika tydligt for
mulerat i respektive arbete. I alla anges dock i någon mån huruvida 
de är avsedda att underlätta svenskarnas kontakt med det främman
de språket eller utlänningars studium av svenska (se tabell 2). 
Uppenbarligen är Linds svensk-tyska, L. Möllers svensk-franska 
och A.O. Lindfors svensk-latinska ordböcker avsedda för svenskar. 
Den svensk-tyska delen av J.G.P. Möllers verk och Westes svensk- 
franska del av Parallèle vänder sig däremot i första hand till tyskar 
respektive ospecificerade ”utländningar”. Spegel, Schenberg och 
Sahlstedt anger även andra syften än att underlätta användarens 
kontakt med ett främmande språk.

De av ordböckerna som enligt modern typologisk indelning är 
avsedda för produktion är olika väl ägnade åt att uppfylla de an
givna föresatserna. Linds ordbok tar viss hänsyn till tyskans struktur 
i sina genusdistinktioner samt genom att ge svenska frasekvivalenter 
till betydelser som lexikaliserats i tyskan. L. Möllers privata syfte 
med ordboksprojektet är originellt i sig: han såg arbetet med den 
svenskofranska ordboken som ett sätt att förbättra de egna kun
skaperna i tyska. Bortsett från denna omständighet säger Möller 
rent ut i inledningen att ordbokens svensk-franska del inte är lika 
viktig som den fransk-svenska delen. Detta skulle möjligen kunna 
tyda på att svenskarnas kontakt med franskan vid 1700-talets mitt 
snarare gällde avkodning av text än produktion. Möller använder 
svensk-tyska och tysk-franska ordböcker på sin väg från svenskan 
till franskan, och fransk-tyska och tysk-svenska från franska till 
svenska. Med tanke på den roll tyska ordböcker har spelat för 
ordbokens utarbetande vore det intressant att undersöka i vilken
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TABELL 2. De undersökta ordböckernas syften och metalexiko- 
grafiska informationskate gorier.

Målgrupp Angivna syften Uppgift 
om källor

Metalexikografisk
information

Spegel
1712

svenskar, 
tidigare danskar

förklara svåra ord, 
återinföra försvunna 
ord, underlätta reli- 
gionsutövandet för 
nyblivna svenskar

ja ordurvalet

Lind
1738,
1749

svenskar anges ej ja indelning i betydelser, 
ordspråk som ekvi
valent till ordspråk, 
oregelbundna verb, 
genusmarkering

Schenberg
1739,
1747

svenskar hjälp vid latin- och 
modersmålsstudiet

ja utelämnade uppgifter 
om kasusböjning och 
konstruktionssätt

L. Möller 
1745

svenskar produktion, 
privata syften

ja ortografi, typografi, 
ordgränsmarkering i 
sammansättningar

Sahlstedt
1773

svenskar,
utlänningar

normering,
svenskstudium,
(produktion)

nej1 ortografi, olika slags
lexikografi,
ordurvalet,
grammatiska
uppgifter,
sammansättningar och 
avledningar

J. Möller 
1790

tyskar avkodning ja ordurvalet,
makrostrukturen

Weste
1807

utlänningar svenskstudium
avkodning

ja makrostrukturen,
accentuering

Lindfors
1815

svenskar skriftlig produktion ja redovisning av 
antonymer, kodifierad 
betydelsebeskrivning, 
fullständighet

1 I inledningen till ordboken nämner Sahlstedt inga källor. Dessa har han 
diskuterat i andra sammanhang (se ovan 7.2).
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utsträckning tyskans struktur har påverkat såväl svenskan som fran
skan i ordboken. En sådan undersökning ryms inte här.

Lindfors svensk-latinska ordbok har säkert varit bättre lämpad än 
Linds och Möllers verk att uppfylla sitt syfte som produktionsord- 
bok. De ofta utförliga konstruktionsuppgifter som lämnas fokuserar 
skillnaderna mellan de aktuella språken på så sätt att de svenska 
användarna verkligen uppmärksammas på konkreta svårigheter vid 
textproduktion på latin. Lraserna har ibland som syfte att, liksom i 
Linds ordbok, tillhandahålla ettordsekvivalenter på målspråket till 
en svensk konstruktion. Någon fullt ut lyckad produktionsordbok 
kan Lindfors arbete inte sägas vara, då den information som ges om 
ekvivalenten är oförutsägbar både vad förekomst och utförlighet be
träffar, och den förutsätter därmed att användaren redan har gedigna 
kunskaper i latin, såväl grammatiska som lexikaliska.

De båda ordböcker som skulle kunna kallas avkodningsord- 
böcker uppfyller sina syften olika väl och på olika sätt. I J.G.P. 
Möllers svensk-tyska ordbok prioriteras avkodningsperspektivet på 
ordförrådsnivån, och den är i så måtto närmast föredömlig då det 
gäller att täcka källspråkets ordförråd. Westes ordbok däremot är 
inte på något påtagligt sätt anpassad till sitt syfte som avkodnings- 
ordbok. Ordförrådet är inte särskilt stort, och en ofta snårig makro- 
struktur med extrema nischartiklar försämrar i många fall den sökta 
informationens tillgänglighet. Ordbokens största lexikografitekniska 
nyhet, uttalsanvisningarna, är ur dagens perspektiv snarare att be
trakta som ytterligare ett bidrag till svenskans lexikaliska beskriv
ning än som relevant uttalsinformation för de utländska användarna. 
Till detta bidrar bl.a. den omständigheten att, bortsett från den for- 
maliserade accentmarkeringen, ges alla kommentarer om uttalet på 
svenska. I det avseendet, liksom i fråga om de talrika normativa 
kommentarerna, är Westes ordbok snarast att betrakta som en ut
veckling av svenskans lexikaliska beskrivning och ett led i en 
standardisering av svenskan. Den kan också ses som ett steg mot 
den enspråkiga lexikografin. Westes ordbok kom mycket riktigt att 
utgöra en tidig grundplåt i den ordsamling Svenska Akademien var
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i färd med att upprätta, och Weste själv anlitades av Akademien för 
förberedande arbete på ordboken (Loman 1986:15, Schiick 1936: 
172f. & 178ff.).

Tre av de beskrivna ordböckerna skiljer sig som antytts ovan från 
de övriga i frågan om syfte. Den som mest avviker från de andra är 
utan tvekan Spegels Glossarium, som redovisar tre syften. Egent
ligen skulle det behövas en egen ordbok för vart och ett av dem. 
Det första syftet för Spegel är att förklara vissa ord för svenskarna, 
främst sådana ord som finns i Bibeln men som inte längre före
kommer i allmänspråket. Dessa och även andra ord förklarar han på 
svenska. Ordboken innehåller således ett antal betydelsebeskriv
ningar på svenska och kan i det avseendet delvis betraktas som en 
enspråkig ordbok. Spegels andra syfte relaterar klart till det första. 
Han vill återinföra en del ord i svenskan som tidigare funnits men 
som på hans tid inte längre används. Detta syfte förklarar före
komsten av fornsvenska och isländska ord i ordboken och motive
rar ordbokens titel: ”Glossarium - Sveo-Gothicum”. Det tredje 
syftet som Spegel uppger är att han vill underlätta för invånarna i de 
nyblivna svenska landskapen Skåne, Bohuslän, Gotland m.fl. att 
förstå Bibeln och därigenom främja deras kyrksamhet. Undersök
ningen av ordboken har dessutom ådagalagt ett fjärde syfte med 
ordboken, utöver de tre som formuleras i inledningen. Detta syfte 
består principiellt i att belysa språkens släktskap genom att för så 
många uppslagsord som möjligt ange deras morfologiska släktingar 
i så många språk som möjligt.

Schenbergs ordbok är den andra av de tre ordböcker som avviker 
från flertalet beträffande det uttalade syftet, eftersom den uppger att 
den är avsedd att vara skolungdomar till hjälp vid studiet inte bara 
av latinet utan också av modersmålet. Trots- att det svenska språket 
så småningom bereddes plats i skolundervisningen, är det först 
under 1800-talet som modersmålet blev ett allmänt undervisnings
ämne. Den undervisning i modersmålet som redan 1649 anbefalldes 
”skulle komma lärjungarne till del vid tolkningen af latinska aukto- 
rer samt vid rättandet af öfversättningar derifrån till svenska”. Den
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var med andra ord främst inriktad på att underlätta lärjungarnas 
arbete med att förvärva kunskaper i latinet (Hollander 1884:473). 
Under 1600- och 1700-talet var distinktionen mellan latinstudiet, 
som på många sätt var synonymt med grammatikstudier, och 
modersmålsstudiet således ingalunda klar. Studierna hade länge 
flera olika syften — det var inte i första hand en språklig färdighet 
som eftersträvades utan, som Fossestol påpekar, snarare att lära sig 
att tänka strukturerat (se äv. Tengström 1973:101).

Hovedformålet med grammatikk var ikke at folk skulle lære å tale og 
skrive korrekt direkte gjennom innlæring av regler. Men gjennom 
grammatikkstudiet lærte man fornuftens lover, hvordan tanken ar- 
beidet, og denne innsikten kunne så i neste omgång slå ut i den 
enkeltes språkbruk. Grammatikken var et pedagogisk middel til å lære 
elevene å ’bruge sine tanker’. (Fossestpl 1987:33)

Då modersmålet ännu inte var ett skolämne torde Schenbergs 
intentioner med ordboken i fråga om modersmålsstudiets under
lättande främst ha varit indirekta. Genom att underlätta latinstudiet 
kunde man också främja en generell språkkunskap, som i sin tur 
inverkade på förhållandet till modersmålet. En annan tolkning — 
som kanske rentav är naturligare — är den att Schenberg med 
ordboken helt enkelt avsåg att bidra till den faktiska kunskapen om 
svenska språket.

Det tredje och sista arbetet som utmärker sig i fråga om syfte är 
Sahlstedts Swensk Ordbok. Den är speciell så till vida att den är 
upplagd dels med tanke på utländska användare som vill studera 
det svenska språket, dels som en vägledning för svenska folket be
träffande svenskans ortografi och bruk. Den funktion som ligger 
närmast till hands, nämligen den att bistå svenskar i studiet av latin, 
är enligt Sahlstedt mycket sekundär (se avsnitt 7.2.2 ovan). Som 
svensk-latinsk avkodningsordbok för icke-svenskar är Swensk Ord
bok habil men inte på något sätt anmärkningsvärd. För att vara rik
tigt ändamålsenlig som sådan innehåller den, åtminstone enligt 
dagens synsätt, ett alltför snävt avgränsat svenskt ordförråd. För rent 
teoretiska svenskstudier, med utgångspunkt i latinet, har däremot de
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grammatiska uppgifterna om de svenska uppslagsorden naturligtvis 
varit ytterst värdefulla. Det som gör ordboken speciell är emellertid 
Sahlstedts sätt att uppfylla ordbokens andra syfte, att utgöra en 
vägledning för det svenska folket beträffande svenskans ortografi 
och bruk. Genom den detaljerade och konsekventa beskrivning av 
varje enskilt uppslagsords formella egenskaper, som för första gång
en genomfördes i Swensk Ordbok (se närmare i det följande), kom 
ordboken att spela en mycket viktig roll för den lexikaliska be
skrivningen och markera ett stort steg mot standardisering av det 
svenska språket.

Ett syfte som antyds i ordböckernas inledningar är att de skall 
fungera som självständiga läromedel i ett av de behandlade språken. 
Sahlstedts och Westes respektive ordbok är uttryckligen avsedd att 
vara lärobok i svenska för icke-svensktalande; Möllers ordbok är 
avsedd att underlätta kontakten mellan tyskar och svenskar. Det är 
ur dagens perspektiv svårt att föreställa sig ordboken som ett själv
ständigt läromedel. En tänkt sådan användning förklarar emellertid 
en del drag som tycks malplacerade i en monofunktionell produk
tions- eller avkodningsordbok. Exempelvis faller de noggranna 
formuppgifterna för de svenska uppslagsorden i J.G.P. Möllers 
ordbok utanför den ram som definieras av arbetets funktion som 
avkodningsordbok (ex. 135-137 ovan). Om ordboken däremot var 
avsedd att vara ett primärt läromedel är uppgifter av detta slag natur
ligtvis i allra högsta grad motiverade.

En del av de undersökta tvåspråkiga ordböckerna har som vi sett 
haft syften som är principiellt omöjliga för deras nutida motsvarig
heter. Det faller på intet sätt inom ramen för de moderna tvåspråkiga 
ordböckernas funktioner att underlätta studier i modersmålet, lika 
lite som de har ambitionen att bidra till beskrivningen av detta.
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9.1.2. Ordböckernas källor

I ordböckernas inledningar redovisas vanligen i någon form vilka 
källor och förlagor lexikografen har utnyttjat. En särställning intar 
Spegels inledning, en imponerande exposé över de antika filo
sofernas språksyn och över 1500- och 1600-talets språkvetenskap. I 
inledningen och som referenser eller källangivelser i artiklarna före
kommer sammanlagt omkring 250 namn på verk eller författare till 
verk som Spegel åberopar eller diskuterar.

De andra lexikografernas uppgifter om vilka källor de använt är 
inte lika överväldigande som Spegels. I den första upplagans inled
ning redovisar Lind sina förlagor till den tysk-svenska delen; fram
för allt tillmäter han Frischs ordböcker en särskild betydelse. 
Källorna till det svenska ordförrådet nämns inte alls. I andra upp
lagans förord framgår bara att han använt de nyaste och bästa sven
ska och tyska ordböckerna. I sin svensk-latinska del säger Schen- 
berg sig ha byggt helt på Jesper Swedbergs opublicerade ord- 
boksmanuskript, som Eric Benzelius hade i sin ägo och ställde till 
Schenbergs förfogande.

Som utgångspunkt för det svenska ordförrådet i den svensk-fran
ska delen av sin ordbok har Levin Möller haft första upplagan av 
Linds ordbok. Han är visserligen medveten om att Linds ”register” 
på olika sätt hade kunnat förbättras, men han har ändå valt att 
använda det som det är (L. Möller 1745:[4a]). För den fransk-tyska 
delen har Möller hämtat information ur i första hand Frischs 
franskotyska verk och även från Rondeaus ordbok.1 Med den sist
nämnda menar Möller säkert Peter Rondeaus Nouveau Dic
tionnaire françois-allemand [...], som kom ut i Leipzig 1711.

Sahlstedt säger ingenting i sin ordbok om de lexikografiska för
lagorna till Swensk Ordbok. Dessa har han emellertid diskuterat 
ganska utförligt i pressen inför ordbokens publicering. Där framgår 
att han använt alla 1600- och 1700-talets stora svenska ordböcker

1 Möller omtalar Frisch konsekvent som ”Frischen”. Det är emellertid säkert 
Johann Leonhard Frisch som avses.
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(se 7.2.4). I själva ordboken ger han däremot grundlig information 
om den facklitteratur han har excerperat för att samla svenska ter
mer. Han har läst Linnés arbeten, ”Wallerii Skrifter uti Sten-Riket 
och Wattu-riket” samt von Rosensteins Compendium Anatomicum.

J.G.P. Möller kritiserar sina föregångare inom den svensk-tyska 
lexikografin, svensken Lind och landsmannen Johan C. Dähnert (se 
avsnitt 2.6). Deras respektive arbeten är förment värdelösa, varför 
han väljer att som förlagor och källor använda ett stort antal ord
böcker mellan svenska och andra språk än tyska. Dessutom anför 
han en mängd facklitteratur som han har excerperat för att kunna 
presentera ett så komplett svenskt ordförråd som möjligt i sin 
ordbok.

På Westes titelblad informeras läsaren om att ordboken bygger 
på Franska Akademiens ordbok och på Sahlstedts ordbok. Lindfors 
däremot upplyser om att han inte haft några svenska föregångare till 
sin svensk-latinska ordbok. Beträffande latinet har han använt ar
beten av de utländska lexikograferna Bauer, Haas och Joubert.

Lexikograferna åberopar olika föregångare både inom den kon
tinentala och den inhemska lexikografin. Av de kontinentala lexiko
graferna är det Basilius Faber och den inom den tyska lexikografin 
obemärkte Frisch som har använts mest; av de svenska lexiko
graferna är det i första hand Linds första upplaga och Sahlstedt som 
åberopas av efterföljarna.

9.1.3. Metalexikografisk diskussion i förorden

Lexikograferna är olika meddelsamma beträffande det faktiska till
vägagångssättet vid ordbokens utarbetande. Egentligen handlar en 
mycket liten del av Spegels relativt långa inledning om hans eget 
arbete. Det enda moment han diskuterar är vilka principer han har 
haft för urvalet av uppslagsord i ordboken. Orden påstår han sig 
mest ha hämtat ur Bibeln, de isländska sagorna, de svenska lagarna 
samt ur Yerelius Index lingvæ veteris scytho-scandicœ.
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I förordet till första upplagan av sin ordbok kommenterar Lind 
behandlingen av de tyska substantiven; dessa behandlas utan artikel 
på sin plats i alfabetet. Det kortfattade förordet i andra upplagan 
ägnar han huvudsakligen åt att delge läsaren hur han har gått till
väga. Han upplyser om att i ordboken urskils och redovisas de olika 
betydelser ett uppslagsord kan ha och att han har strävat efter att ge 
ett ordspråk på målspråket som motsvarighet till ett ordspråk på 
källspråket. Vidare tar han hänsyn till de oregelbundna verben och 
förklarar deras oregelbundna böjning i båda språken. Redovis
ningen av substantivens genus diskuteras också. Slutligen ger han 
mycket kortfattade uttalsanvisningar för tyskan.

Schenberg beklagar i sin inledning att han inte kunnat göra 
Swedbergs manuskript rättvisa och menar att det varit ”värdigt att i 
sin helhet spridas i tryck. Det visar nämligen inte bara själva orden i 
oböjda och böjda kasus, utan också mönster och konstruktionssätt” 
(Schenberg 1739, Præfatiumcula [s. 2]; en översättning från latin för 
ändamålet utförd av Lars Wohin utnyttjades inom projektet ”Lexi- 
kografisk tradition i Sverige”). Denna information har Schenberg av 
omständigheterna tvingats avstå från att föra vidare.

Levin Möller redovisar i inledningen till den franskosvenska 
ordboken sin syn på en del ortografiska, typografiska och lexiko- 
grafiska principer. I den mån dessa har tillämpats, har det huvudsak
ligen skett inom den fransk-svenska delen av arbetet.

Sahlstedt är relativt utförlig när han går igenom sitt tillvägagångs
sätt vid ordbokens utarbetande. Ortografin diskuteras — som norm 
för ordens stavning har Sahlstedt det vårdade uttalet. Ingen ordbok 
är fullkomlig utan fraseologi, säger han; därför bifogas en del tale
sätt och fraser för att belysa ordens ”bruk och bemärkelser”. Sär
skilt har ”Partiklarnes bruk fordrat yttersta grannlagenhet och ur- 
skilning” (SSO, Til Läsaren, s. 5). Främst är det emellertid ordurva
let som kommenteras (se avsnitt 7.3.3). Ordbokens nära samband 
med grammatiken framhålls också. Han konstaterar att



339

Grammatikans och Ordbokens nära förening lär jag icke behöfwa 
widlöftigt omtala. Hwar och en wet, at det är icke nog, at lära et ords 
bemärkelse, utan at af Grammatikan inhämta des slag, böjelse och 
öfriga bruk. Läsaren finner altså i Ordboken alt hwad af den Gram- 
matiska delen i Språket dit hörer. (SSO, Til Läsaren s. 9)

Det Sahlstedt åsyftar här är den grammatiska information som läm
nas i ordboken, ordklassmarkering för samtliga uppslagsord samt 
formaliserade uppgifter om substantivens deklinations- och verbens 
konjugationstillhörighet. För de starka verben ges dessutom temat. I 
själva artiklarna finns det också en hel del hänvisningar till gram
matiken.

Sahlstedt redovisar sina principer beträffande sammansättningar 
och avledningar. De behandlas i första hand som sekundära stick
ord, utom när de är lexikaliserade, eller ”af någon synnerlig art i 
bemärkelse eller böjelse; eller på något wis i sammansättningen för
ändras, så äro sådane särskildt i sin ordning utsatte” (SSO, Til Läsa
ren s. 14). Självklara avledningar och sammansättningar har dock 
utelämnats. Dessa ”förstås [...] lättligen, då bägge orden på sina 
ställen särskildt upsökas” (ib.). Samma sak gäller uppgifter om sam
mansättningarnas formella egenskaper; hur dessa skall sökas vid 
simplexorden illustreras i inledningen.

J.G.P. Möller diskuterar de egna ordböckernas makrostruktur i 
inledningen till de tyskosvenska ordböckerna. I första (den tysk
svenska) delens inledning erkänner han att han helst hade velat 
ordna ordboken på samma sätt som Schenbergs latinsk-svenska 
del, d.v.s. rent nästalfabetiskt. Han har emellertid övergett dessa 
planer: ”då en Handbok af denna beskaffenhet utan twifwel hade 
blifwit mindre beqwäm för sådana, hwilka ej altid hafwa nog ur- 
skillning at söka orden under deras rätta Primitiva, har jag måst 
följa ordens alphabetiska förhållande” (Möller 1782, Företal s. [V]). 
Han har trots det inte helt kunnat avhålla sig från att ordna upp
slagsorden i nästen. I inledningen till den svensk-tyska delen säger 
han själv:
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nur bei gewissen Wörtern, die viele Arten unter sich begreiffen, als z.
E. abborre, bi, björk, blad, brott, bruk, ed, eld, gräs,jern, kål, malm, 
mossa, salt, segel, syra, tåtel, ugla, ugn, år, äpple, ärt, ört, u. a. m. 
oder bei einigen zu einem Hauptwort gehörigen, welche sonst zu 
weit aus einander gekommen wären, als z. E. län, port, sko, äng, öl, 
öra, u. s. w. sind solche gleich unter das Hauptwort, doch etwas 
eingerückt gesetzt worden, und unter demselben zu suchen.
(Möller 1790, Vorbericht s. [V])

Trots den explicita informationen är kriterierna för vilka ord som får 
sin alfabetiska plats i ordboken och vilka som behandlas under sitt 
simplexord milt uttryckt oklara. Det enda som användaren säkert 
kan utläsa är att sammansatta ord bör sökas på flera ställen.

Möllers modifierade nästalfabetiska ordning tycks ha kritiserats. I 
förordet till andra upplagans tysk-svenska del säger han sig bland 
annat ha fått kommentaren att en strikt alfabetisk ordning vore 
lämpligast och att den i en andra upplaga borde tillämpas ännu 
striktare. Detta menar Möller att han tagit hänsyn till, så att han 
”öfver alt anfördt orden efter deras alphabetiska förhållande”, fast 
”blott på några få ställen afviket ifrån denna ordningen, då en be
tydligare mängd Ursprungsord härflutet ifrån et stamord” (Möller 
1801, Företal til Andra Uplagan). Skam den som ger sig!

För övrigt är det sparsamt med metalexikografisk information i 
J.G.P. Möllers inledning. De olika betydelsernas numrering kom
menteras kort. De är avsedda, säger Möller, att tjäna användarens 
bekvämlighet.

Förutom uttalsuppgifterna kommenterar Weste i sin inledning 
arbetets makrostruktur. Denna, får man veta, avviker nämligen från 
den i Sahlstedts ordbok, som ju framställs som förlaga. Med tanke 
på de utländska användarna har han ansett att den alfabetiska 
ordningen skulle

med fördel kunna modifieras därigenom at sâdane articklar upptagas 
under deras första hopsättnings-ord; och man har sä mycket mindre 
dragit i betänkande at nyttja denna modification, som utländningar 
därigenom lättare finna sådana ords uttal, hvarpå de eljest ofta skola 
misstaga sig. Om till exempel orden Storma, Stormagad, 
Stormaktig, Stormast [...] stå i en fullkomlig alphabetisk
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ordning, utan en sådan eller annan anvisning at finna deras uttal, skall 
en utländning läsa Storm [...] öfveralt lika, och begå et stort fel.
(Weste 1807, inl. s. [ii]).

Dessutom, fortsätter Weste, blir ordboken kortare om man placerar 
sammansättningar under sina huvudord. Eventuella svårigheter som 
ordningen kan förorsaka har han försökt minimera genom hänvis
ningar.

Lindfors kommenterar kortfattat hur han försökt strukturera upp
slagsordens olika betydelser och fraser på ett sätt som hans före
gångare Bauer tydligen inte gjort. Vidare har han strävat efter att 
hitta lämpliga latinska frasekvivalenter i den klassiska litteraturen, 
istället för att som Bauer formulera fraserna själv. Källan till citaten 
anges för det mesta i artiklarna. Lindfors säger sig ha strävat efter 
fullständighet, beträffande såväl ordförrådets täckning som de 
enskilda uppslagsordens konstruktioner. Han är väl medveten att 
denna fullständighet inte kan uppnås. För att utnyttja utrymmet 
maximalt har han använt ett system av skiljtecken för att spara plats 
och för att strukturera artiklarnas olika delar. Detta system redovisas 
i detalj. Själva systemet må ha sina fördelar, men redovisningen av 
det är — åtminstone för en som inte är hänvisad till att faktiskt 
behöva använda ordboken — fullständigt obegripligt.

9.2. Ordböckernas makrostruktur

Samtliga här undersökta ordböcker har i princip stickorden alfabe
tiskt ordnade. Den alfabetiska ordningen utvecklas under den 
period ordböckerna omfattar, så att den nutida placeringen av <å, ä, 
ö>, liksom också distinktionen mellan <i> och <j> etableras. I 
tabell 3 sammanfattas några av de drag som utmärker de undersökta 
ordböckernas makrostruktur. Beträffande den alfabetiska ordningen 
framgår där att i Spegels, Linds och L. Möllers respektive ord
böcker har bokstäverna å, ä och ö ännu inte tilldelats den placering



TABELL 3. De undersökta ordböckernas makro struktur.

Den alfabetiska 
ordningen

Primär
makrostruktur

Sekundär
makrostruktur

Spegel
1712

från a till y 
ä=ae, å=ao, ö=oe, 
aa, ae, ao, ab 
o, ö, p; i/j
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <th>

någorlunda
alfabetisk

både nästartiklar och
nischartiklar;
den alfabetiska ordningen
sporadisk

Lind
1738

från a till c 
ä=ae, å=ao, ö=oe; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d>

glattalfabetisk enstaka nischer och nästen

Schenberg
1739

från a till ö 
å=å, ä=ä, ö=ö; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <th>

någorlunda
alfabetisk

nischalfabetiska listor och 
enstaka klungor

L. Möller 
1745

från a till z 
ä=ae, å=ao, ö=oe; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d>

glattalfabetisk enstaka nischer och nästen

Lind
1749

från a till z 
ä=ae, å=ao, ö=oe; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d> el. 
<th>

strikt alfabetisk 
(vissa brister)

nischalfabetisk

Sahlstedt
1773

från a till ö; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d>

strikt alfabetisk enstaka nischer med 
inbördes alfabetisk ordning

J. Möller 
1790

från a till ö; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d>

nischalfabetisk delvis alfabetiskt ordnade 
nästartiklar och glattalfa- 
betiskt ordnade nischartiklar

Weste
1807

från a till ö; i, j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d>

strikt
alfabetisk

någorlunda alfabetiska, 
mycket omfångsrika 
nischer, klunguppställning

Lindfors
1815

från a till ö; i/j 
initiait d utvecklat ur 
äldre frikativa: <d>

strikt alfabetisk komplexa klungnischer
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de har nu. Följaktligen avslutas Spegels GSG med bokstaven y, 
Linds och L. Möllers med z och de andra med ö. Då L. Möller ju 
uttryckligen anger att han helt bygger på första upplagan av Linds 
ordbok, sammanfaller naturligt nog de båda verkens makrostruktur 
också i detta avseende. Vidare skiljer sig GSG från Linds och 
Möllers arbeten när det gäller placeringen av ord med initiait å, ä 
respektive ö; i Glossarium placeras ord på ä och å direkt efter ord 
som inleds av långt a, tecknat aa, i de andra två behandlas ä och å 
som ae respektive ao. Ord på ö behandlas i Spegels GSG mellan o 
och p, d.v.s. efter alla ord på o, hos Lind och Möller däremot som 
oe. Medialt <ä> och <å> ordnar Spegel däremot, i den ordningen, 
mellan a och b i alfabetet. I Schenbergs ordbok och i ordböckerna 
från och med SSO behandlas å, ä och ö som självständiga grafem 
sist i alfabetet. I övergången från den ordning då <ä> och <å> 
betraktades som varianter av <a> samt <ö> av <o> till den nu 
gällande placeringen av < å, ä, ö > sist i alfabetet, tycks det inte ha 
funnits något skede då den äldre inbördes ordningen var intakt, 
d.v.s. ä, å, ö. Den danska varianten ä, ö, å förekommer inte heller.

I Spegels Glossarium, i andra upplagan av Linds ordbok samt i 
Schenbergs ordbok återges initiait d och t som utvecklats ur äldre 
frikativt uttal i vissa ord som <th>. Denna ortografiska representa
tion har i de senare ordböckerna ersatts av <d> respektive <t>.1 
Medan endast en av ordböckerna, nämligen Westes, behandlar i 
och j som olika grafem, skiljer samtliga ordböcker mellan initiait u 
och v/w. I de ordböcker där det svenska materialet återges med 
antikva, d.v.s. J.G.P. Möllers och Westes verk, genomförs kon
sekvent grafemet <v>. I den svenska frakturstilen användes <w> 
istället för <v>. I alla ordböckerna skriver man <qw> respektive 
<qv> istället för initiait <kv>.

Ordböckernas sätt att ordna de lexikaliska enheter de behandlar 
varierar. Själva den alfabetiska ordningen skiljer sig som sagt åt i de 
olika verken. Dessutom varierar stringensen i tillämpningen av den

1 För diskussion av den ortografiska debatten på denna punkt hänvisas till 
Santesson (1986:1 lift.).
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när det gäller att ordna uppslagsorden. Trots att makrostrukturen i 
princip är alfabetisk är strukturrelationen mellan de primära och 
sekundära uppslagsorden inte så renodlad att det går att tillämpa de 
kriterier NLO:s definitioner av olika typer av makrostrukturer 
stipulerar. Den indelning som görs där, i glattalfabetisk, nischalfa- 
betisk respektive nästalfabetisk makrostruktur, förutsätter att alla 
”ingångslemman” eller primära uppslagsord ordnas strikt alfabe
tiskt i förhållande till varandra. Då denna förutsättning inte nödvän
digtvis är uppfylld i de aktuella verken har jag här i sammanfatt
ningen ansett det motiverat att behandla makrostrukturen på två 
plan, dels en överordnad, primär, makrostruktur dels en underord
nad, sekundär makrostruktur. Med den primära makrostrukturen 
avses den struktur de primära uppslagsorden bildar, utan hänsyn till 
eventuella sekundära stickord. Denna varierar i ordböckerna från en 
(åtminstone) eftersträvad strikt alfabetisk ordning, t.ex. i Linds och 
Lindfors ordböcker, till en ordning som snarast är nischalfabetisk,, 
som i J.G.P. Möllers ordbok (tabell 3).

I de tidiga ordböckerna är den primära makrostrukturen någor
lunda strikt alfabetisk. De avvikelser från en rent alfabetisk ordning 
som förekommer är snarare att betrakta som misstag än som teore
tiskt övervägda lösningar. Linds (1738), Schenbergs och L. Möllers 
verk är också relativt glattalfabetiskt ordnade, d.v.s. största delen av 
de ord som behandlas i ordboken förekommer i makrostrukturen 
som primära uppslagsord. Även i Linds och Sahlstedts arbeten be
handlas de allra flesta av stickorden som primära stickord, även om 
nischartiklar också är ganska vanliga. Den primära ordningen i 
J.G.P. Möllers ordbok är speciell, då simplexordet ofta återges före 
sammansättningar och avledningar, trots att den alfabetiska ord
ningen därmed bryts. Sålunda är det vanligt att substantiv med finalt 
e behandlas före stamavledningar och stamsammansättningar som 
ligger före simplexordet i den alfabetiska ordningen. Exempelvis 
föregås artikeln Bonde närmast av en hänvisningsartikel: ”Bond- 
aktig, bondarbete, u. b. g. ntefjr, ötcfjc auf ber foigenben ©eite, unter 
bonde”. Själva artikeln Bonde innehåller förutom ingångsordet
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också stickorden skatte-bonde, krono-bonde och frälse-bonde, i 
den ordningen. Därefter följer, som primära stickord, 36 avledning
ar och sammansättningar, varav tio rent alfabetiskt borde föregått 
bonde. Det som skiljer Möllers ordbok från dagens nischalfabetiskt 
ordnade ordsamlingar, som exempelvis SAOL, är att Möller inte 
arrangerar de förledssammansättningar som bryter den alfabetiska 
ordningen i nischer utan behandlar dem som primära uppslagsord.

TABELL 4. Oregelbundna former i Makrostrukturen.
Exempel på temaformer av starka verb.1

1712 1738 1739 1745 1749 1773 1790 1807 1815

bar — — _ _ + ’ _ _ _ _
buren + - + - + + + + +
bad - - - - - - - + —
bett - - _ - + + + + —
band - - - - - — + + —
bunden - + + - + - + + +
bet - - - - + - + + —
biten
bjöd - - - - + + + + -
bjuden - - - - + - - - +
dog - - - - - + - + -
drog - - - - + + + + -
dragen - - - - + - - - -
dröp - - • - - - + + + -
drupit - - - - - + + + -
föll — * - - — - + — + _
fallen - - - - + — + + +
fann - - - - + + + + —
funnen - - + - + + + + _
sade - - - - - +' + + —
sagt - - - - + + + + —
sålde _
såld - + - + - + + + -
sam - - - - + + + + -
summit - - - - - + + + _
skrev - - - - + + + + _
skriven _
stod - - - - - — _ + _
stått -

1 Ordböckerna representeras här och i följande tabeller av sina utgivningsårtal. 
Linds båda upplagor behandlas separat.
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Avledningar och sammansättningar behandlas i de tidiga ord
böckerna huvudsakligen som primära uppslagsord, medan de i de 
senare verken i allt större utsträckning ingår i semantiskt samman
hållna artiklar under ett huvudord. I alla ordböckerna förekommer 
det, i varierande utsträckning, att sammansättningar ges som sekun
dära uppslagsord i artiklar som inleds med sammansättningens 
senare led.

Även morfologiskt oregelbundna böjningsformer uppträder i 
olika utsträckning som uppslagsord i alla ordböckerna, sparsamt i 
de tidigaste och mera regelbundet i de senare. Främst är det de 
starka verbens temaformer, oregelbundna pluralformer av substantiv 
samt oregelbundna komparationsformer som bereds plats. Repre
sentationen av några verbs temaformer framgår av tabell 4.

Av tabellen framgår att temaformer nästan inte alls förekommer 
hos Spegel, Schenberg och L. Möller, men däremot som regel hos 
Sahlstedt, J. Möller och Weste. I Lindfors produktionsordbok åter
finns de, naturligt nog, mera sällan. I viss mån förekommer också 
omljudda pluralformer av substantiv. Även för denna kategori kan 
man urskilja en utveckling mot en med tiden mera generös behand
ling (tabell 5).

TABELL 5. Oregelbundna former i makrostrukturen. Exempel 
på omljudda substantiviska pluralformer.

1712 1738 1739 1745 1749 1773 1790 1807 1815

bröder _ _ _ _ + + + +
böcker - - - - + + + +
bönder - - _ - + + +
döttrar - - - - - + + +
händer - - _ _ + + + +
länder - + + + 4- + +
söner - - - - + + + +

Det är vanligare att oregelbundna komparationsformer av adjek
tiv och adverb förekommer i de tidiga ordböckernas makrostruktur 
än substantivens pluralformer (tabell 6).
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Den mera avancerade makrostruktur som så småningom etable
ras kan emellertid bli för snårig för att den skall vara ändamålsenlig. 
Detta gäller egentligen samtliga de tre senaste ordböckerna. Det är 
osannolikt att den av J.G.P. Möller genomförda halvt alfabetiska 
och halvt stamordsgrundade makrostrukturen har underlättat för de 
icke-svenska användarna att hitta det ord de sökte. Inte heller 
Westes långa artiklar är särskilt användarvänliga. De kan sträcka sig 
över flera sidor och innehålla ett stort antal sekundära uppslagsord i 
klungor, som inte alltid är strikt alfabetiskt ordnade.

TABELL 6. Oregelbundna former i makrostrukturen.
Exempel på komparationsformer.

1712 1738 1739 1745 1749 1773 1790 1807 1815

bättre + — + + + + + + +
bäst - + + + + 4- + + +
fler(e) - + + + + + + + +
flest(e) - - + + - + + + +
färre - + - + + + + + +
lägre - + - + + + + + +
lägst - + - + - - + + +
närm(a)re - + - + + + + + +
närm(a)st - + - + - + + + +
sämre — + + - + + + + +
sämst - + - - + - + + +
värre - + + - + + + + +
värst - + + - + - - + +
yngre - + + - + + + + +
yngst - + - - + - + + +
äldre - + - + + + + + +
äldst - + + - + - + + +

Också Lindfors ordbok har en invecklad makrostruktur. Största 
delen av de sammansättningar och avledningar som behandlas i 
ordboken återfinns i extremt långa klungformade nischartiklar, där 
det primära uppslagsordet också är ett sammansatt eller avlett ord. 
Så inleder uppslagsordet folkbeslut en artikel som är drygt en sida 
lång, där bortåt 40 sammansättningar och avledningar till simplex- 
ordet folk behandlas. Det förekommer också att det hänvisas från ett
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stickord till ett annat inom en sådan artikel; i artikeln Folkbeslut 
finner vi ”— samling: se folkhop”.

Allteftersom den lexikografiska tekniken utvecklas, hålls olika 
morfologiska manifestationer av uppslagsordets semantiska innehåll 
ihop, och avledningar och sammansättningar behandlas under ett 
huvudord i ofta väl elaborerade och strukturerade artiklar. Utveck
lingen från, huvudsakligen en glattalfabetisk makrostruktur, som i 
Linds, Schenbergs och L. Möllers arbeten, till en nischalfabetisk 
verkar enligt Bergenholtz och Mogensen ha varit ännu tydligare i 
de tysk/danska ordböckernas historiska framväxt (Bergenholtz & 
Mogensen 1995:209f.). Av de här undersökta ordböckerna är det 
egentligen ingen som enbart uppvisar en glattalfabetisk struktur. 
Det är emellertid inte troligt att lexikografen alltid har uppnått det 
han avsåg med den mer avancerade makrostrukturen: att underlätta 
för användaren att hitta de ord han söker och att spara utrymme.

9.3. Ordböckernas mikrostruktur

Den utveckling som är tydlig beträffande ordböckernas makrostruk
tur har en klar parallell också i deras mikrostruktur. Såväl mängden 
information som det sätt som den presenteras på skiljer sig markant 
åt i de ordböcker som föregår Sahlstedts ordbok jämfört med dem 
som publiceras senare.

I det tidiga 1700-talets verk, Spegels Glossarium, Linds svensk
tyska ordbok, Schenbergs svensk-latinska och L. Möllers svensk
franska, finner man knappast någon information om stickordens 
formella egenskaper. I Sahlstedts Swensk Ordbok ges däremot 
sådan information konsekvent, liksom i de tre senare verken, J.G.P. 
Möllers svensk-tyska, Westes svensk-franska och Lindfors svensk
latinska. Sahlstedts efterföljare bidrar också ytterligare såväl till 
utvecklingen av den lexikografiska traditionen som till den lexika
liska beskrivningen av det svenska språket, var och en på sitt sätt. 
Här nedan sammanfattas de tidiga ordböckernas uppgifter enligt
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samma punkter som i den mall som använts för att beskriva de 
enskilda verken.

9.3.1. Uppslagsform

I samtliga ordböcker utgör stickordets grundform i normalfallet dess 
uppslagsform. I Spegels Glossarium är dock oblika former av sub
stantiven och finita former av verben relativt vanliga som enda upp
slagsform i makrostrukturen (se 5.4.2 ovan). J första upplagan av 
Schenbergs ordbok används inledningsvis verbens presensform 
som uppslagsform. Mitt i bokstaven b byter Schenberg emellertid 
princip och övergår till att förteckna verben i infinitivformen.

I alla ordböckerna förekommer, fast i olika utsträckning, även 
morfologiskt oregelbundna böjningsformer som hänvisningsartiklar, 
d.v.s. primära uppslagsord som i princip bara förses med en hän
visning till en grundform. I de tidiga ordböckerna förekommer de 
sparsamt och mera regelbundet i de senare. I Sahlstedts, J.G.P. 
Möllers och Westes respektive arbeten uppträder sålunda många 
temaformer av de starka verben som primära uppslagsord, försedda 
med uppgift om form och med hänvisning till grundformen (se 
tabell 4 ovan). Även oblika former i andra ordklasser kan före
komma som uppslagsform (se tabell 5-6 ovan).

93.2. Uttalsuppgifter

Den enda av de här undersökta ordböckerna som ger systematiska 
uttalsangivelser är Westes svensk-franska ordbok. Det är framför 
allt ordens accentuering som markeras, men även andra drag som 
avviker från det som Weste uppfattar som det allmänna uttalet 
redovisas (se 8.2.3.2 ovan). I ett inledande kapitel i ordboken har 
Weste presenterat det han betraktar som normaluttal.
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9.3.3. Ordklassuppgifter

Beträffande ordklassmarkering kan en klar utveckling urskiljas i de 
aktuella ordböckerna. I de ordböcker som föregår Sahlstedts 
Swensk Ordbok förekommer, med ett undantag, inga systematiska 
uppgifter om ordklass. Undantaget utgör andra upplagan av Linds 
svensk-tyska ordbok, där substantiven markeras indirekt genom att 
deras genus anges.

I Sahlstedts ordbok förses så gott som samtliga uppslagsord med 
uppgifter om ordklass. Undantagen består huvudsakligen i ord av 
term- eller utropskaraktär. Samtliga ordklasser finns angivna. 
Gränsen mellan olika ordklasser sammanfaller inte alltid med 
dagens indelning. Förekomst av ordklassuppgifter sammanfattas i 
tabell 7.

TABELL 7. De undersökta ordböckernas mikrostruktur. 
Ordklassuppgifter.

1712 1738 1739 1745 1749 1773 1790 1807 1815

ordklass:
subst. - - - genus1 genus + + genus
verb - - - (+)2 + + + +
adj. - - - (+) + + + +
adv. - - - (+) + + + +
pron. - - - - + + + +
prep. - - - - - + + + +
konj. - - - - + + + +
interj. - - - - - + + + +
numeral - - - - + + (adj.)3 (adj.)
partikel - - - - + + + -

nota inf. + - + + + + - -

1 Ordklass substantiv framgår indirekt av genusuppgiften.
2 (+) markerar sporadisk förekomst.
3 Numeralerna uppges vara ordklass adjektiv.
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Som framgår av tabellen ger de tidiga ordböckerna inga systema
tiska uppgifter om uppslagsordets ordklasstillhörighet. I stället för 
att ange ordklass används andra medel att disambiguera lemman. 
Den vanligaste metoden är att komplettera uppslagsordet med en 
närsynonym som är entydig ifråga om ordklasstillhörighet, att bi
foga ett karakteristiskt komplement till uppslagsordet eller att bygga 
ut uppslagsenheten till en fras.

I andra upplagan av Linds ordbok förekommer det att verben 
förses med etiketten verb eller v.a., och också andra ordklasser kan 
i enstaka fall anges, främst adjektiv och adverb. Linds syfte med att 
ange ordklasstillhörighet för andra ord än substantiven är huvud
sakligen att separera homografer på makronivån. Andra upplagan 
av Linds ordbok kan trots allt sägas vara relativt avancerad för sin 
tid, även om den i vissa avseenden överträffas av Serenius svensk
engelska ordbok (1741), som konsekvent anger ordklass för samt
liga stickord. Hos Serenius urskils även adjektiven genomgående 
som egen ordklass, något som förefaller ha varit tidigt i förhållande 
till den allmänt rådande skolgrammatiska synen. Grammatikern 
Sven Hof kan sägas vara representativ för sin tid när han betraktar 
adjektiven som en typ av nomen. Han delar in nomina i två klasser: 
”de förre kallas sielfständige namnord (nomina substantiva) [...]. De 
senare kallas tillägglige {nomina adjectiva.)” (Hof 1753:18, se äv. 
Thelander 1985:20). Också i den danska grammatiktraditionen 
uppfattas adjektiven först ganska sent som en självständig ordklass, 
enligt Peter Skautrup inte förrän hos Jacob Baden 1785 (Skautrup 
1953:91). I själva verket vilar ju denna uppfattning på den traditio
nella latingrammatikens grund.

I de tre ordböcker som har Sahlstedt att bygga på anges genom
gående vilken ordklass uppslagsordet tillhör. Avgränsningen mellan 
vissa ordklasser vacklar visserligen; särskilt tycks de kriterier som 
särskiljer adjektiven fortfarande vara luddiga. Främst är det avgräns
ningen av pronomen och adjektiv som är oklar, liksom av adjektiv i 
förhållande till adverb.
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9.3.4. Morfologiska uppgifter

Bland de tidiga verken står andra upplagan av Linds ordbok i en 
särställning gentemot de tre övriga då det gäller information om 
uppslagsordets böjning. I denna ges nämligen konsekvent uppgifter 
om substantivens genus, såväl beträffande de svenska uppslags
orden som deras tyska ekvivalenter.1 Då genusuppgifterna för den 
tyska ekvivalenten förekommer redan i första upplagan är det för 
tyskans del rimligt att anta att Lind följer ett bruk som tilllämpas i 
de verk han använder som källor. Det är likväl intressant att han i 
andra upplagan systematiskt anger genus också för de svenska upp
slagsorden. Förutom Linds genusuppgifter förekommer information 
om uppslagsordens böjning endast mycket sparsamt. När sådana 
påträffas bildar de inget uppenbart mönster, och de har heller ingen 
formaliserad notation i de äldsta av de här undersökta ordböckerna.

Brottet mellan de tidiga ordböckerna och de tre senare i fråga om 
den information av grammatisk natur som de ger om uppslagsorden 
framgår tydligt av tabell 8. Från och med Sahlstedts Swensk Ord
bok är systematiken betydligt mera genomförd. De sporadiska, 
icke-formaliserade uppgifter som kan påträffas i de äldre ord
böckerna avser i princip att lämna information om det enskilda 
ordet. I SSO och dennas efterföljare är syftet med de morfologiska 
uppgifterna snarare att hänföra uppslagsordet till en definierad kate
gori. I Sahlstedts ordbok bifogas information om samtliga substan
tivs genus och deklination och om alla verbs konjugationstill- 
hörighet; uppgifter som sedan förs vidare i J.G.P. Möllers och 
Westes ordböcker. Även andra uppgifter om oregelbundna plural-, 
tempus- eller komparationsformer förekommer ofta från och med 
Swensk Ordbok, även om sådan information inte lämnas syste
matiskt.

1 Serenius ordbok ger ingen information om uppslagsordets genus, deklination 
eller konjugation.
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TABELL 8. De undersökta ordböckernas mikrostruktur. 
Formaliserade morfologiska uppgifter.

1712 1738 1739 1745 1749 1773 1790 1807 1815

genus - - - + + + + -

genus com. - - - - - + (+) (+) -
deklination - - - - - + + + -

oregelb. pl. - - - (+) + + + -

konjugation - - - - + + + -
v.a. - - - (+) + + + +
v.n. - - - (+) + + + +
oregelb. temp. - - - - + + + -
oregelb. komp. - - — (+) + + + -

Ordböckernas genusuppgifter är av ett särskilt språkhistoriskt in
tresse. Trots att svenskans gamla, morfologiskt grundade tregenus- 
system vacklar i det allmänna språkbruket redan på 1700-talet, lever 
det kvar i grammatiska framställningar långt in på 1800-talet (se äv. 
Hannesdöttir under utg.). Av de här undersökta ordböckerna är det 
av Sahlstedts föregångare som sagt bara Linds andra upplaga som 
genomgående anger substantivens genus. I denna förekommer en
bart genuskategorierna maskulinum, femininum och neutrum. Sahl- 
stedt inför i sin ordbok ett fjärde genus: communis generis. Denna 
kategori förekommer också i J.G.P. Möllers svensk-tyska ordbok, 
där den emellertid inte tycks användas för substantiv utan främst vid 
vissa pronomen. Hos Weste är kategorin däremot vedertagen också 
för substantiven (Weste 1807:XXIV), även om den bara förekommer 
sparsamt i själva ordboken.

Ordgräns i sammansättningar markeras i viss utsträckning i de 
tidiga ordböckerna. Detta kan nog snarare ses som ett utslag av 
tidens ortografiska konvention än en medveten teoretisk lösning. 
Levin Möllers franskosvenska ordbok utgör därvid ett undantag. I 
förordet till ordboken framhålls uttryckligen att han inte markerar 
sammansättningsfogen annat än i de fall där han betraktar ordet 
som en nybildning eller anser att markeringen fyller en pedagogisk 
funktion. Trots det teoretiska ställningstagandet markeras samman-
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sättningsfogen endast sporadiskt och alltid på konventionellt sätt i 
ordbokens svensk-franska del.

9.3.5. Syntaktiska uppgifter

Den enda formaliserade syntaktiska information som ges i ord
böckerna klassificerar verben som aktivum respektive neutrum. 
Denna kategoriindelning av verben bygger emellertid lika mycket 
på morfologiska kriterier som på syntaktiska.1 Distinktionen kan 
förtjäna att diskuteras något närmare.

Av Sahlstedts grammatik framgår att kriterierna för verbens in
delning i aktiva eller neutrala har att göra med om verbet kan bilda 
passivum eller inte (se 7.4.3.9 ovan). Liksom i SSG finns det också 
enligt Svenska Akademiens språklära (1836) fyra olika slags verb: 
Aktiver, Passiver, Neutrer och Deponentier.2 Beträffande de aktiva 
verben är det i SAS inte längre deras egenskap att bilda passivum 
som är avgörande. Aktiva verb är sådana som ”uttrycker ett 
verkande på något föremål” och det sägs också att ”Aktiver och de 
med dem till betydelsen likartade verber kallas äfven Transitiver” 
(SAS: 138). ”Neuter eilet Neutrum [...] kallas det, som hvarken 
uttrycker ett verkande på något annat föremål, ej heller emot- 
tagande af någon annans verkan, utan ett blott tillstånd, eller en 
handling inom sjelfva det verkande subjektet”. Det framgår också 
att ”Neutrer och de med dem till betydelsen likartade verber kallas 
äfven Intransitiver” (SAS: 139). I Akademiens språklära har man 
tydligen velat tilldela distinktionen aktivum - neutrum klart syntak
tiska egenskaper.

Det förefaller troligt att Sahlstedt i SSO har tillämpat de delvis 
morfologiska kriterier som han formulerar i sin grammatik. I vilken

1 Därför kommenteras ordböckernas uppgifter om dessa kategorier här och i de 
tidigare kapitlen ofta såväl under punkten morfologi som syntax.
2 För Svensk språklära, utgifven af Svenska Akademien används i det följande 
förkortningen SAS.
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utsträckning efterföljarna avser de morfosyntaktiska, de rent syntak
tiska eller båda typerna av kriterier är svårt att avgöra. Idag framstår 
därför denna klassifikation stundom som mångtydig.

J.G.P. Möller redogör i sina verbartiklar noggrant för de svenska 
verbens egenskap att uppträda tillsammans med efterställd partikel. 
Det är dock inte alltid som han anger huruvida partikelkonstruktio
nen är aktivum eller neutrum på samma sätt som det enkla verbet. I 
artikeln Lefva behandlar Möller först det enkla verbet, som han 
markerar med ”v. n. 2”, för att sedan övergå till lefva följt av olika 
partiklar. Han markerar inte för någon av partikelkonstruktionerna 
att de skulle vara annat än v. n. Om det är passivumkriteriet som av
gör kategoritillhörigheten är denna behandling också korrekt. Är 
det däremot verbets transitivitet som avses är Möllers uppgifter 
ofullständiga. Att de första partiklarna, af och för, förändrar verbets 
transitivitet framgår av de fraser Möller ger för respektive konstruk
tion: ”Lefva af något”, ”Lefva för någon”. ”Lefva ihop” lämnar han 
utan språkprov. Också för konstruktionen ”Lefva på” framgår den 
ändrade transitiviteten av de språkprov som åberopas: ”Lefva på 
andras bekostnad”, ”Lefva på nåd” och ”Han har intet at lefva på”. 
Artikeln avslutas sedan med den något tvivelaktiga partikelkon
struktionen ”Lefva öfver hundra år” med den likaledes diskutabla 
hänvisningen till öfver lefva.

Ytterligare en svårighet i fråga om partikelverbens kategoritill
hörighet är att det är oklart huruvida 1700-talslexikografen betrak
tade partikelkonstruktionen som en grammatisk/syntetisk enhet 
eller som två separata enheter: verb + preposition respektive adverb. 
Om den betraktades på det senare sättet ändrades naturligtvis inte 
verbets kategoritillhörighet genom att det konstruerades med en 
prepositionsfras. Några slutsatser om vad indelningen i verbkatego
rierna aktivum och neutrum egentligen avsåg vid sekelskiftet 1800 
kan man inte dra av det material som analyserats här.

Systematiska syntaktiska uppgifter förekommer egentligen inte 
alls i de här undersökta ordböckerna. Som framgår av tabell 9 in
delas verben i tillämpliga fall i verbum activum respektive verbum
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neutrum i Sahlstedts ordbok och dennes efterföljare. För vissa verb 
kan även anges att de kan fungera som hjälpverb, även om inte 
hjälpverben behandlas som en avgränsad kategori för sig.

Fraser eller språkprov förekommer mer eller mindre i alla de 
nämnda arbetena (tabell 9). I första upplagan av Schenbergs ordbok 
är fraserna vanligare i makrostrukturen än i mikrostrukturen, i båda 
upplagorna är de emellertid sällsynta. I andra upplagan av Linds 
ordbok illustreras uppslagsordens användning med talrika språk
prov. I Westes och Lindfors respektive arbeten används språk
proven för att ge sådan information om uppslagsordet som annars är 
svår att systematisera, exempelvis deras benägenhet att uppträda i 
fasta förbindelser.

TABELL 9. De undersökta ordböckernas mikrostruktur.
Syntaktisk information.

1712 1738 1739 1745 1749 1773 1790 1807 1815

v.a. - - - - (+) + + + +
v.n. - - - - (+) + + + +
hjälpverb - - - - (+) (+) - (+)
språkprov (+) (+) (+) (+) + + + + +

Det är egentligen inte särskilt förvånande att dessa ordböckers 
uppgifter om de lexikaliska enheternas syntaktiska egenskaper är 
sparsamma. I vilken utsträckning syntaktisk information skall ingå i 
ordböcker är ett teoretiskt problem som fortfarande saknar en till
fredsställande generell lösning.

9.3.6. Betydelsebeskrivningen

I de verk som undersökts här förses det svenska uppslagsordet med 
en eller flera ekvivalenter eller en betydelsebeskrivning på mål-
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språket.1 Betydelsebeskrivningen kan bestå av långa, förklarande 
parafraser eller av enkla definitioner av den artistoteliska typen. 
Svenska parafraser av uppslagsordets betydelse förekommer, utom i 
Spegels Glossarium, mycket sparsamt, vanligast i de tidiga ord
böckerna för att disambiguera homografer. Några spår av Spegels 
ambition att ange uppslagsordets betydelse också på svenska märks 
inte hos hans efterföljare. Spegels betydelsebeskrivningar är när
mast unika i förhållande till de ordböcker som beskrivs ovan, dels 
genom sina svenska definitioner och parafraser, dels genom att där 
förekommer det presentationssätt som utmärker det moderna så 
kallade brolexikonet (se 5.6.2 ovan).

Betydelseanalysen är i de första verken relativt ytlig, även om ett 
kontrasti vt perspektiv i enstaka fall kan urskiljas i alla de tre tidiga 
ordböckerna. Det kontrastiva perspektivet framträder i första hand 
som förekomster av svenska uppslagsenheter bestående av fraser 
som inte är lexikaliserade i svenskan. Dessa enheter är i stället av
sedda att vara ingångar i målspråkets struktur. Sådan målspråksan- 
passning, som var mycket vanlig i den äldre latintraditionen, är 
dock inte påtaglig i 1730- och 1740-talets verk. I SSO och de tre 
senare ordböckerna är betydelseanalysen betydligt grundligare, och 
uppslagsordets olika betydelser separeras genomgående. Här står 
J.G.P. Möllers ordbok i en särställning genom att de svenska upp
slagsordens betydelser för första gången konsekvent numreras.2 
Lindfors följer i Möllers fotspår och numrerar betydelserna i sin 
ordbok, medan Weste ställer sig avvisande till denna nyhet. Av de 
senare ordböckerna skiljer sig J.G.P. Möllers och Lindfors ord-

1 Enligt Bergenholtz och Mogensen är länga ekvivalenträckor typiska för de 
äldsta dansk/tyska ordböckerna (Bergenholtz & Mogensen 1995:209). Detta 
förfaringssätt är inte särskilt markant i de tidiga svenska ordböckerna. Främst är 
det i Schenbergs ordbok som detta förekommer; där är upp till tio ekvivalenter 
till stickordet inte ovanligt. Också i Westes ordbok, som ju är betydligt senare, 
kan långa ekvivalenträckor påträffas. I de andra ordböckerna är räckor på mer 
än tre-fyra ekvivalenter relativt ovanliga.
2 Redan i Spegels Glossarium förekommer i enstaka artiklar numrerade bety
delser (ex. 46 och 47 ovan); i Schultzes manuskript tycks betydelsemomenten 
också ha varit "numrerade (Hast 1990:36).
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böcker från Westes också i fråga om teoretisk förankring av bety
delseanalysen. Medan J.G.P. Möller och Lindfors båda ganska kon
sekvent anlägger ett kontrastivt perspektiv vid redovisningen av 
uppslagsordens betydelse, förefaller Westes betydelseanalys inte i 
samma utsträckning vara inriktad direkt på relationen mellan sven
ska och franska.

Lindfors ordbok uppvisar en egenhet i förhållande till de båda 
närmaste föregångarna. I ordbokens förord säger Lindfors sig ha 
som mål att förutom en latinsk ekvivalent också ge en antonym till 
denna. Trots att denna målsättning tyvärr inte uppfylls särskilt väl i 
ordboken, har de antonymer som faktiskt förekommer säkerligen 
tjänat sitt syfte och främjat användarnas färdigheter i att uttrycka sig 
på latin.

93.7. Bruklighetsuppgifter

Uppgifter om uppslagsordens användningsområden saknas så gott 
som helt i de ordböcker som föregår Sahlstedts Swensk Ordbok. I 
denna anges om uppslagsordet i första hand används inom ett sär
skilt ämnesområde och det redovisas också om de är ålderdomliga 
eller på något sätt stilistiskt markerade. J.G.P. Möllers ordbok inne
håller betydligt fler ord av termkaraktär än de tidigare ordböckerna, 
och Möller redovisar noggrant till vilket fackområde de hör. Också i 
Westes och Lindfors ordböcker är uppgifter om stickordens stil
värde respektive fackområde väl utvecklade och flitigt förekom
mande. Bruklighetsuppgifterna avser alltid det svenska uppslags
ordet, också i Lindfors ordbok, som ju uttryckligen var avsedd för 
svenskar.

93.8-9. Etymologisk och encyklopedisk information

I de här undersökta ordböckerna förekommer etymologiska upp
gifter förutom i Spegels Glossarium endast hos J.G.P. Möller —
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och också där endast sparsamt, för att disambiguera lemman. Det 
finns inga encyklopediska uppgifter i någon större utsträckning i 
någon av de undersökta ordböckerna. I Linds och Schenbergs 
respektive arbeten saknas de så gott som helt, i Levin Möllers 
ordbok påträffas de i några få fall. Även i Sahlstedts Swensk 
Ordbok är de sällsynta. J.G.P. Möllers och Westes ordböcker är 
något mera generösa med encyklopediska uppgifter, medan sådana 
sällan förekommer i Lindfors ordbok. Detta stämmer väl överens 
med ordböckernas respektive målgrupper —- det är rimligt att anta 
att J.G.P. Möllers och Westes utländska användare i större ut
sträckning än Lindfors svenskar har behövt få särsvenska begrepp 
bakom uppslagsordet förklarade' encyklopediskt. De encyklo
pediska uppgifterna formuleras också i förekommande fall på tyska 
respektive franska.

9.4. Modellens tillämpbarhet

Den mall som här använts presenteras i kapitel 4 ovan. Som det 
framgår där har den ursprungligen konstruerats för att beskriva en 
enda, enspråkig ordbok. Efter de modifikationer som redovisas i 
kapitel 4 har den förutsatts kunna utnyttjas till en beskrivning av de 
äldre tvåspråkiga ordböckerna. Vissa brister har visserligen kunnat 
konstateras, och mallen är på intet sätt optimal när det gäller att 
automatiskt fånga de tidiga ordböckernas olika egenskaper. Det är 
främst på grund av ordböckernas individuella, ibland oförutsägbara, 
lösningar som mallen inte riktigt har räckt till.

Det enskilda verkets olika sätt att hantera kategorier som ännu 
inte var etablerade inom den grammatiska analysen har varit svåra 
att beskriva inom mallens ramar. Hur ordböckerna redovisar upp
gifter som det ännu inte hade etablerats ett standardiserat presenta- 
tionssätt for omfattas heller inte av mallen. En sådan svårfångad 
kategori är uppslagsordens ordklassmarkering. Ordklassuppgifterna 
är sporadiskt förekommande i de tidigaste verken, och när de före-
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kommer är det inte primärt i syfte att just specificera uppslagsordets 
ordklasstillhörighet. Ordklassmarkeringen används snarare för att 
separera homonyma lemman i makrostrukturen. Förutom uppgift 
om ordklass används också andra metoder för homografseparering- 
en, metoder som inte heller de nödvändigtvis fångas upp av mallen.

Ordböckernas indelning av ord i de olika ordklasserna är svår att 
beskriva med mallens hjälp. Några av ordklasserna var annorlunda 
definierade på 1700-talet än vad som är etablerat i dagens gramma
tik. Särskilt nomina var en diffus kategori — inte i förhållande till 
de andra kategorierna, d.v.s. verb, partiklar etc., utan den egna kate
gorin i sig. Främst var det distinktionen mellan adjektiv och prono
men som var oklar, men även numeralerna kunde betraktas som 
adjektiv. De största svårigheterna med att placera ordböckerna rätt i 
förhållande till den grammatiska beskrivningens utveckling beror 
emellertid inte på själva mallen utan på det faktum att den gramma
tiska beskrivningens historia för svenskans del ännu är outforskad.

Det kontrastiva perspektivet och lexikografernas förmåga att i 
ordböckerna exponera kontaktytan mellan de båda inblandade 
språken har heller inte riktigt låtit sig beskrivas inom mallens ram. 
Det kontrastiva perspektivet är emellertid inte särskilt påtagligt i de 
här beskrivna verken. Det är endast J.G.P. Möller som klart an
passar uppgifterna i sin ordbok till de tyska användarnas behov och 
Lindfors som anlägger ett pedagogiskt, kontrastivt perspektiv i sitt 
svensk-latinska arbete.

En detalj som jag inte har redovisat särskilt noggrant i beskriv
ningen ovan och som heller inte är inarbetad i mallen är de käll
hänvisningar som kan påträffas i artiklarna. Dessa är exempel på en 
typ av information som var relativt vanlig i äldre tiders ordböcker. I 
latintraditionen var det de klassiska författarna som bidrog med 
exempel i form av citat; i den tidiga svenska lexikografin är det 
främst från Bibeln som exemplen hämtas. Som bekant är denna 
informationskategori inte särskilt vanlig i dagens allmänspråkliga 
ordböcker.
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9.5. Sammanfattning

De ordböcker som här har undersökts uppvisar var och en nya in
slag i den lexikaliska beskrivningen av det svenska språket. Fri
görelsen från den ditintills dominerande latinska traditionen marke
ras på olika sätt av Lind och Schenberg. I sin första upplaga ute
lämnar Lind latinet helt, för första gången i den svenska lexikogra- 
fin. Schenbergs ordbok är den första svensk-latinska ordboken som 
bryter med den etablerade kontinentala latintraditionen. Istället ut
går Schenberg ifrån Jesper Swedbergs otitgivna ordbok (Holm 
1986, Johansson 1997). Levin Möller är den förste som skriver en 
stor fransk-svensk ordbok. Hans metodiska diskussion redovisar på 
ett belysande sätt hur pionjärerna kunde gå till väga. De idéer till 
förbättringar av den lexikografiska tekniken som Möller presenterar 
i förordet vittnar om en teoretisk insikt som dock inte har haft någon 
större genomslagskraft i den svensk-franska delen i hans ordbok.

Sahlstedts Swensk Ordbok kan i många avseenden sägas vara en 
föregångare till Svenska Akademiens ordlista snarare än en vanlig 
svensk-latinsk ordbok. I ordboken ges för första gången en adekvat 
grammatisk beskrivning av varje enskilt uppslagsord. De svenska 
användarna får inte bara information om uppslagsordens ordklass, 
utan de får också indirekta rekommendationer om stavning och 
anvisningar om hur orden skall böjas. Sahlstedt har på så vis spelat 
en mycket viktig roll beträffande såväl svenskans ortografi som dess 
lexikaliska beskrivning (se Hannesdöttir under utg.).

J.G.P. Möller är den förste som genomgående numrerar de sven
ska uppslagsordens olika betydelser i sin ordbok. Denna viktiga 
nyhet i den framväxande lexikaliska beskrivningen av svenska 
språket anammades inte automatiskt av hans efterföljare. Westes 
viktigaste bidrag till traditionens utveckling är utan tvekan hans 
uppgifter om de svenska uppslagsordens accentuering, och det 
framstår som en i allra högsta grad angelägen forskningsuppgift att 
närmare undersöka dessa och andra uttalsuppgifter som förekom
mer i ordboken. Lindfors ordbok är i sin tur föredömlig i fråga om
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den pedagogiska uppläggningen. Det genomförda kontrastiva per
spektivet framgår klart av de explicita anvisningar om konstruktio
ner som ges i artiklarna. Författarens målsättning att också ge de 
latinska ekvivalenternas antonymer är lovvärd, trots att den inte 
genomfördes fullt ut.

De innovationer som ordböckerna uppvisar kan i de flesta fall 
antas bero på att det aktuella draget har förekommit i något av de 
verk som ordboksförfattaren har använt som mönster. Linds förlaga, 
Frischs Nouveau dictionnarie des passagers françois-allemand et 
allemand-françois, saknar sålunda latin. Detta behöver inte förringa 
betydelsen av de här aktuella lexikografernas egna insatser. En del 
av de nya metoder som de inför får mycket stor betydelse, antingen 
för den svenska lexikografin i allmänhet eller för svenskans lexika
liska beskrivning mera specifikt. Så utgör Linds genusuppgifter om 
de svenska uppslagsorden ett värdefullt bidrag till beskrivningen av 
svenskan, trots att den har sin förebild i de tyska ordböckerna och 
möjligen också i tidigare fragmentariska grammatiska beskrivningar 
av svenskan. Där torde Wallenius Project afswensk grammatica 
(1682) vara den främsta. Lind står i den svenska traditionen för 
ytterligare ett bidrag till utvecklingen av den lexikaliska beskriv
ningen — inte av svenskan men av tyskan. I den tidigare, latininflu- 
erade traditionen ordnades de tyska substantiven ofta alfabetiskt 
under d eller e, beroende på om de förtecknades med bestämd eller 
obestämd artikel.1

Liksom Linds bidrag till lexikografins utveckling har säkerligen 
också J.G.P. Möllers nya grepp i grund och botten andra upphovs
män än Möller själv. Hans numrering av de svenska uppslags
ordens betydelse kan med stor sannolikhet spåras till Adelungs då 
nyligen utkomna ordbok (1774-80). Det är ändå anmärkningsvärt 
att Möller, trots att han också i den tysk-svenska delen genomför en 
noggrann betydelseanalys, inte numrerar de tyska uppslagsordens 
olika betydelser. Däremot kan ordbokens täckning av det svenska

1 Så t.ex. i Lincopensens tysk-latinska index (Johansson 1997:66).
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ordförrådet antagligen inte tillskrivas någon annan än ordboksför- 
fattaren själv.

Varifrån Weste har fått idén till att ge detaljerade uppgifter om 
uppslagsordens accentuering är oklart. I förordet till ordboken 
konstateras endast att denna detalj förbigås i ”de flesta utländska 
Dictionnärer”, men han säger tyvärr inget om vilka ordböcker som 
faktiskt har uppgifter av detta slag. Förutom ordklassuppgifterna är 
också de talrika normativa kommentarer som påträffas i ordboken 
värdefulla. Dessa är emellertid utformade på svenska och har säkert 
inte i första hand varit avsedda som rekommendationer till de ut
ländska användarna. De var snarare tänkta för svenskarna själva 
och kan därför ses som ett led i svenskans standardiseringsprocess.

En viktig aspekt av den tidiga lexikografin och dess alster är den 
faktiska användningen av ordböckerna. Än idag vet man ganska lite 
om hur ordböcker egentligen används (Svensén 1987:13ff.). Det är 
ingalunda säkert att man, med utgångspunkt i de funktioner de två
språkiga ordböckerna har idag, kan skaffa sig någon riktig uppfatt
ning om hur de användes i en tid då läromedelssituationen var helt 
annorlunda än i modern tid. Risken för anakronistiska slutsatser är 
överhängande. Det är uppenbart att de äldre ordböckerna har haft 
syften och funktioner som inte längre är aktuella för den tvåspråkiga 
lexikografin. Möjligen var de avsedda att kunna utgöra ett aktivt 
läromedel, d.v.s. ett läromedel som också skulle kunna fungera i sin 
egen kraft och inte bara som ett komplement till läseböcker och 
grammatikor. Både Sahlstedt och Weste anger uttryckligen att de 
skriver sina ordböcker för utländska användare som är intresserade 
av att studera det svenska språket. J.G.P. Möllers och Westes 
uttalanden om att de har tagit hänsyn till dessa användare vid ut
formningen av makrostrukturen i sina respektive verk tyder också 
klart på att ordböckerna var tänkta att kunna användas som själv
ständiga läromedel.

De lexikografiska arbeten som här beskrivits har utvalts därför att 
de särskilt tydligt illustrerar en hela tiden pågående utveckling. 
Kriterierna för mitt urval har varit sådana att det är de viktigaste
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arbetena inom respektive språkkonstellation som beaktas. Ord
böckerna är alltså inte nödvändigtvis representativa för all två- 
språkig lexikografi under den aktuella perioden. Under 1700-talet 
och främst under 1800-talet utkom ett stort antal enkla ordlistor som 
inte har mycket gemensamt med de här beskrivna verken. Det är 
heller inte undersökningens syfte att spegla periodens tvåspråkiga 
lexikografi i dess helhet, utan endast de bidrag till utvecklingen av 
svenskans lexikaliska beskrivning som de tvåspråkiga arbetena re
presenterar.

De ordböcker som tas upp här drar alla sina strån till den lexiko- 
grafiska stacken, en del få och blygsamma, andra mer betydelsefulla 
och med större bärkraft. För samtliga kan emellertid konstateras att 
de är genomtänkta arbeten, som med teoretiskt medvetande tar ställ
ning till den tradition de är en del av. Det som senare har anförts 
som skäl till att de tvåspråkiga ordböckerna skulle ha deklinerat, 
nämligen att ”Lexicographers did not make a sincere effort to 
acquaint themselves with linguistic theories and apply them in their 
dictionaries” (Al-Kasimi 1977:3), kan inte sägas gälla för de tidiga 
lexikografernas förhållande till den samtida språkvetenskapen. Om 
påståendet att så skett är befogat över huvud taget, så ligger pro
blemet snarare i den senare utvecklingen.
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10. Ett lexikografihistoriskt mellanspel

10.1. Inledning

I den undersökning av de stora tvåspråkiga ordböckerna som redo
visats i de föregående kapitlen framträder en tydlig utveckling inom 
den lexikaliska beskrivningen av det svenska språket. Redovis
ningen av de lexikaliska enheternas grammatiska egenskaper och 
deras semantiska innehåll standardiseras. När den tvåspråkiga sven
ska lexikografin kan sägas ha funnit sin form — inte bara som 
hjälpreda vid översättning från svenska, utan också som ett redskap 
för att beskriva svenskan — fanns det sålunda goda förutsättningar 
för att planerna på en enspråkig svensk ordbok skulle kunna för
verkligas. Svenska Akademiens ordboksuppdrag var vid denna tid 
inne i en fas av diskussioner om ordbokens omfång, dess innehåll 
samt hur arbetet skulle kunna läggas upp. Åsikterna var emellertid 
delade och man var ännu långt ifrån att kunna enas om en plan för 
ordboken (se Loman 1986:76ff.).

De två första försöken att åstadkomma en ordbok över svenskan 
var storslagna företag som båda misslyckades på ett mycket tidigt 
stadium. De havererade projekten resulterade i var sitt ordboks- 
fragment med en komplett beskrivning av alfabetets allra första del. 
Det första av dessa fragment, Karl Eduard Kindblads Ordbok öfver 
Swenska Språket (1840[—41], här förkortad KOS), består av tre 
häften som sammanlagt omfattar avsnittet a-afhackning. Det andra 
fragmentet, Carl Jonas Love Almqvists Ordbok öfver Svenska 
Språket i dess närvarande skick (1842[—44], här förkortad AOS) 
omfattar en något större del av alfabetet; det sista ordet som behänd-
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las fullständigt är brambär. Trots sitt begränsade omfång utgör båda 
dessa verk mycket viktiga inslag i den svenska lexikografins etab- 
lering: dels som dokument över en möjlig utveckling inom den 
svenska lexikografin, dels som förarbeten till Dalins Ordbok öfter 
svenska språket.

Kindblads ordboksfragment behandlas kortfattat i Jacobys över
sikt över den svenska lexikografin men har därutöver inte ägnats 
någon uppmärksamhet alls av eftervärlden (se Jacoby 1990:366ff.). 
Också Almqvists ordboksarbete ingår i Jacobys översikt; det har 
dessutom presenterats i en studie av Sven-Göran Malmgren (1988). 
I detta kapitel diskuteras Kindblads och Almqvists insatser inom 
lexikografin, och deras respektive ordboksfragment beskrivs. Vid 
undersökningen av fragmenten har den mall använts som ligger till 
grund för beskrivningen av de tvåspråkiga verken (som ju i sin tur 
ursprungligen konstruerades för att beskriva makrostrukturen i 
Dalins ordbok). Då fragmenten ju är enspråkiga har särskild upp
märksamhet ägnats åt betydelsebeskrivningen; denna kommenteras 
närmare i avsnitt 10.2.3.6 och 10.3.3.6 nedan.1

10.2. K.E. Kindblad: Ordbok öfter Swenska Språket 
(1840[—41])

Redan vid en ytlig granskning av Kindblads arbete framstår det 
klart att det Kindblad hade för avsikt att åstadkomma inte var en 
vanlig svensk ordbok, d.v.s. en definitionsordbok över det svenska 
allmänspråket. Det arbete han planerade skulle snarare kunna be
tecknas som en encyklopedi över det svenska språkets ordförråd, en 
encyklopedi där all adekvat kunskap om varje enskilt ord redovisas.

1 Dâ de flesta av de citat som förekommer i kapitlet innehåller metaspråkliga 
kommentarer som i de flesta fall kursiveras i originalet, återges denna notation 
med kursiv också här utan att detta kommenteras särskilt. Om emfas är tillagd av 
mig anges det explicit.
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10.2.1. KOS — megaplan

Såsom Kindblads Ordbok öfver Swenska Språket föreligger idag 
består den av ett band (24,7x17 cm), som omfattar totalt 144 sidor 
(bild 19). Förutom själva den lexikografiska delen inne håller KOS 
ett förord, en förteckning över de förkortningar som används i ord
boken samt en inledning. Förordet lämnar en viss information om 
arbetets syfte och lexikografiska uppläggning. Kindblad säger sig 
där ha tagit intryck av den framväxande komparativa inriktningen 
inom språkvetenskapen. Han förklarar:

Sedan det nämligen blifvit afgjordt att Europas alla förnämsta språk 
härstamma frän samma källa och följaktligen äro samslägtade, måste, 
vid utredandet af hvarje särskildt språks lynne och beskaffenhet, 
blicken sträckas öfver samtliga slägtspråken medelst en omfattande 
språkjämförelse. (£0S:[m])

Han anser det inte vara möjligt att behandla det svenska språket 
isolerat; i beskrivningen av det enskilda språket måste hänsyn tas 
också till närbesläktade språk. Hur han sedan tillämpar denna 
språkjämförelse i ordboken åskådliggörs närmare nedan.

Författaren uppehåller sig också vid omfattningen av det inledda 
projektet. Han framhåller sin ”opröfvad[e] förmåga” (ib.), och han 
är medveten om att arbetet kan komma att uppfattas som ”alltför 
vidtomfattande” (s. [IV]). Han har emellertid en klar uppfattning om 
att en ”ändamålsenlig Ordbok öfver ett språk” bör se ut ungefär 
som hans för att språket skall ”kunna fullständigt förklaras” (ib.). 
Han anser också att en ordbok av detta slag inte kan vara helt 
självförklarande, varför han ser det som en nödvändighet att bifoga 
en redovisning av den bakomliggande språksynen. Parallellt med 
ordboken ämnar han därför publicera en avhandling om sina 
”tankar öfver språket i allmänhet”, en avhandling som skall utgöra 
en inledning till ordboken (s. [V]).

Hela inledningen, som lika lite som själva ordboken blev avslu
tad, präglas av den komparativa språksynen. Författaren uppehåller 
sig vid svenskans släktskap med andra relevanta språk, d.v.s. de
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Koogl. Boktryckire.

BILD 19. Titelsida i Kindblads Ordbok öfver Swenska Språket 
(1840H1J).
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indoeuropeiska språken. Han citerar forskare som Grimm, Rask 
och Bopp och tycks ha varit väl inläst på den komparativa littera
turen, samtidigt som han allt som oftast beklagar sin ”ännu varande 
ringa insigt” i fornspråken (KOS: XXVII). Efter ett långt inledande 
resonemang, där han försöker förklara släktskapen mellan de 
aktuella språken och klargöra relationerna mellan dem, diskuterar 
han ingående vilka följder den komparativa språkforskningens 
resultat måste få för det svenska språkets stavningssätt. Kindblad var 
antagligen den förste svenske anhängaren av de nya idéerna. Att 
hans landsmän inte var redo att anamma den nya inriktningen fram
går av att komparistikens introduktion i Sverige brukar tillskrivas 
Rydqvist och hans Svenska språkets lagar och därmed förläggas tio 
år efter det att Kindblad arbetade med och publicerade sin inled
ning.1 Hur det komparativa perspektivet sedan tillämpas i ordboken 
åskådliggörs närmare nedan.

Några av Kindblads iakttagelser ger ett ganska modernt intryck. 
Han gör exempelvis en klar åtskillnad mellan talspråk och skrift
språk och menar att talspråket

är till lynnet vida mera skiftande och svårt att säkert bestämma, än 
skriftspråket, emedan det beror icke allenast på hvarje enskilds vilja 
och godtfinnande, utan äfven på dess vana från barndomen, be
skaffenheten af dess talverktyg samt mångfaldiga andra tillfälligheter. 
Skriftspråket däremot både kan och bör ordnas efter bestämda grun
der så, att det, tankeriktigt utbildadt, uti hela sin uppfattning framstår 
såsont ett sammanhängande helt [...].
{KOSiXXX I)

Därefter följer en lång och insiktsfull utredning om några av de 
språkliga frågor som då uppmärksammades mest; d.v.s. härled
ningar, språkförändringar samt relationen mellan ljud och skrift, 
mellan uttal och stavning. Beträffande härledningarna verkar Kind
blad bygga helt på den internationella litteraturen på området —

1 Så till exempel i Gertrud Petterssons nyutkomna språkhistoria: ”Den förste 
svenske företrädaren för den komparativa språkforskningen var Johan Erik 
Rydqvist (1800-1877)” (Pettersson 1996:22).
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han hänvisar flitigt till auktoriteterna inom den komparativa språk
forskningen. Hans diskussion av dessa frågor kommer inte att be
handlas här annat än i avsnitt 10.2.3.8 nedan. Det resonemang som 
förs i inledningen om språkförändringar samt om uttal och stavning 
framstår däremot som betydligt mera självständigt och originellt, 
och det behandlas därför i korthet i det följande.

10.2.1.1. Kindblads syn på språkliga förändringar

I inledningen redovisar Kindblad sin syn på språkliga förändringar, 
inte bara beträffande ljudutvecklingen utan också i fråga om ordför
rådet och ordens ”former och sammanbindningar, samt om hela 
ord, hvilka efterhand utdö ur språket” (s. XXXVIII). Han konstaterar 
att ”H. Spegel skref ännu 1712 Betäckia, Betänckia, Bick, Bladra, 
Byggia, Byssa, Dubblare, Frada (några säga Fradga, anmärker 
han), Girug, Glafsa o. s. v.” (ib). Dessa former, menar Kindblad, har 
försvunnit ur språket och ”samma ord ljuda nu Betäcka, Betänka, 
Beck, Bläddra, Bygga, Bössa, Dobblare, Fragga, Girig, Gläfsa” 
(ib.). Han förutsätter att de former Spegel anger har haft stöd i det 
samtida uttalet på samma sätt som de yngre formerna avspeglar 
Kindblads och hans samtidas språkbruk. Att språkförändringar som 
dessa sprids gradvis framstår klart för Kindblad: ”Likväl måste 
någon tid under de förflutna 130 åren hafva funnits, då somliga t. ex. 
sagt Bladra, Dubblare, Byssa, Frada eller Fradga, andra åter 
Bläddra, Dobblare, Bössa, Fragga o. s. v. och stafningssättet i följe 
däraf vacklat” (ib.). Kindblad gör här en koppling mellan olika 
stavningssätt, variation i talspråket och språkförändringar. På 
samma sätt diskuterar han ord och ordformer som förekommer i 
Karl XII:s Bibel och hos Jesper Swedberg men som han menar inte 
längre är gångbara:

För 200 år tillbaka sade man i det vårdade språket t. ex. Vi skolom 
gifva fadrenom sonsens del, men uti det ovårdade hvardagsspråket 
Vi skole gifva fadren sonens del, hvilket uttryck åter nu tillhör det så
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kallade vårdade språket. Uti detta säga vi nu t. ex. Jag skall, Vi skole,
J skolen, men uti hvardagsspråket Ja ska, Vi ska, Ni ska; kunna ej 
måhända efter ännu tvänne århundraden dessa uttryck tillhöra det 
vårdade språket? (XOSiXXXVin)

Talspråket, säger han här, har utvecklat olika normer för olika 
stilarter. Språkförändringar är också något som ständigt pågår; 
”äfven uti nutidens språk varseblifver den uppmärksamma betrakta
ren esomoftast något dylikt” (s. XXXIX). Pågående språkföränd
ringar är alltså observerbara som variation, och utifrån denna varia
tion kan den framtida utvecklingen också förutses. Som exempel på 
pågående ljudförändringar använder Kindblad Jesper Swedbergs 
(1716) form kirsbär, ”efter ett äldre uttal, ehuru troligen redan på 
hans tid ordet börjat ljuda som Kersbär, detta skrifsätt brukas nu, 
men uttalet har åter redan frångått detsamma och ljuder nu ofta nog 
som Körsbär” (ib.).1

Det är intressant att notera att, trots att Kindblad har läst Grimms 
verk och ibland ansluter sitt resonemang till vad där sägs, så har han 
inte tillägnat sig Grimms syn på språkförändringar som en ”upplös
ningsprocess” eller som ”ett fortgående sönderfall” (Ralph 1985: 
209), en syn som exempelvis Rydqvist anammade.2 Tvärtom kon
staterar Kindblad att ”Allt skiftar och föryngras således uti språket” 
och han omtalar språkförändringar som en ”oupphörligen fort
gående föryngring” (KOS: XXXIX).

10.2.1.2. Kindblad om fonetik

Sutligen kommer så Kindblad till det egentliga syftet med avhand
lingen: ”grunderna för talspråkets återgifvande genom skrifteck-

1 Aitchison (1991:32ff.) för en diskussion om hur denna insikt om språkför
ändringarnas natur marginaliserades i den internationella debatten i samband 
med språkvetenskapens moderna teoribildning i 1900-talets början.
2 I första bandet av Svenska språkets lagar konstaterar Rydqvist att ”Alla 
nyare ideom äro, från början, till stor del blott förskämning af de äldre” (Ryd
qvist 1850:9).
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fonetiskt resonemang, men att fullständigt kartlägga graden av hans 
självständighet i förhållande till samtidens syn på fonetiken ryms 
inte inom ramen för denna avhandling. Enligt Noreen var det först 
1844 som Frans P. von Knotting presenterade det första försöket till 
en svensk fonetik. Fonetikens genombrott, hävdar Noreen, ligger 
ytterligare något senare, eller 1856, då E.W. Brücke med sin 
Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute gjorde 
”fonetiken på en gång vetenskaplig och populär” (Noreen 1903: 
246). Redan 1669 hade visserligen engelsmannen Holder uppnått 
en ”remarkable succinctness and accuracy in describing the 
articulation of speech sounds” i sin Elements of speech (Robins 
1979:118). Detta arbete uppmärksammades emellertid föga, och det 
förefaller inte ha varit känt i Sverige. Det är sålunda osannolikt att 
Kindblad skulle ha känt till det. Däremot var han, som framgått 
ovan, väl förtrogen med arbeten av den jämförande språkforskning
ens förgrundsfigurer. Holger Pedersen, som undersökt språkveten
skapens utveckling under 1800-talet, uttrycker tämligen rättframt 
sina inte särskilt höga tankar om dessa forskares bidrag till foneti
ken:

Lavmålet i retning av fonetisk förståelse finder vi hos Jacob Grimm, 
der endnu i anden udgave av f0rste bind av sin Deutsche Grammatik 
foruden andre gyseligheder kunde sige, at i det tyske ord schrift ud- 
trykkes åtte lyd med syv tegn: han regner/= ph og tæller s, c, h, r, i, 
p, h, t. Heller ikke Bopp udmærkede sig som fonetiker. Derimod viste 
Rask sig, navnlig i sin ”Dansk Retskrivningslære” (1826), som en for 
sin tid meget betydelig, omend langtfra ufejlbar fonetiker. (Pedersen 
1924:278)

Förutom till Grimm, Bopp och Rask hänvisar Kindblad, i samband 
med den fonetiska beskrivningen, också till tyskarna Rapp och 
Schmeller; vilken betydelse de har haft för Kindblads analyser och 
framställning har här inte undersökts närmare.

Jag skall däremot ge några exempel på Kindblads artikulatoriska 
beskrivningar. Ehuru utstyrda med en del för tiden typiska bedöm-
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ningar är de intressanta dels genom att de bidrar till att belysa 
svenskt uttal under Kindblads tid, dels för att de vad svenska för
hållanden beträffar verkar ligga före sin tid rent teoretiskt.

Utaf alla kända språkljud är sjelfljudet A det vackraste och mest 
klangfulla. [...] Det är till sin beskaffenhet ett rent strupljud, ty det 
frambringas genom mundens lättaste och naturligaste öppnande, rakt 
utur strupen, med föga tillhjelp af något annat talverktyg. Vid dess 
uttalande höjer sig tungan något vid roten, men läpparna förråda 
ingen verksamhet. [—] Det ljuder äfven uti alla Svenska ord, antingen 
det är kort eller långt, (Mat, Matt) med sitt klara, rena ljud, utan någon 
lutning till något annat sjelfljud [...]. (S. Lllf.)

Med utgångspunkt i dagens uttal kan det tyckas anmärkningsvärt 
att Kindblad hävdar att kvantitetsskillnaden inte åtföljs av någon 
skillnad i vokalens kvalitet. Detta stämmer i och för sig med de 
uppgifter Sven Hof lämnar hundra år tidigare. I sin språklära redo
gör denne visserligen för två olika a-ljud, men inte heller i hans 
framställning tycks längden vara korrelerad med kvalitetsskillnader. 
Han urskiljer dels det a som hörs i orden taga, hata, fast, makt, 
skada och halt (’glatt’), dels ett andra ”som med a är tämmeligen 
nära öfwerens kommande, och liknar äfwen något den nästföl- 
jande” (d.v.s. ä) i ord som land, kraft, kan, hand, halt (av halta), alt, 
lamm, mark, handel och skapa (Hof 1753:74f., se äv. Thelander 
1985:44f.).

Att Kindblad naturligtvis är medveten om att vokalernas kvalitet 
kan växla beroende på längden framgår bland annat av hans be
skrivning av det korta e-ljudets närmande till /-ljudet. Kindblads 
beskrivning av dessa ljud återges här:

frambringas innanföre inre tandraden, under det att tungan, som ut
vidgar sig på bredden, med sidorna vidrör de öfre oxeltänderna, samt 
med spetsen något hårdare anslår de nedre framtänderna, och båda 
tandraderna något närma sig hvarandra *) Svenskan har uti många 
ord ett rent Ë-ljud, och detta så väl långt, t. ex. Bred, Se, som kort, 
Bredt, Sett, ehuru det korta £-ljudet ofta betydligt närmar sig till 1- 
ljudet. En följd af den snarlikhet som eger rum emellan ljuden A och E 
är att de stundom vid uttalet förväxlas. Så utsäges Herde af många 
som Härde och Näsa nästan af de flesta som Ne sa. [...] Ytterst på den
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högre ljudskalan ligger /-ljudet, (T. Sie, Fr. Cri, Äng. Believe) det 
spetsigaste och finaste af alla kända språkljud. Det frambringas all
deles emellan tänderna, hvilka ännu mera än vid E närma sig hvar
andra, under det att tungan gör ett något hårdare anslag med sidorna 
emot de öfre oxeltänderna och med spetsen emot nedra tandraden.

*) Vid mellanljudets bildande drar tungspetsen sig något tillbaka.
(msiLiv)

Inte heller för i förknippar Kindblad någon kvalitetsskillnad med 
skillnad i kvantitet: ”/-ljudet bibehåller uti Svenskan alltid sitt egna 
lynne antingen det är långt t. ex. Sil, eller kort t. ex. Sill. [...] Med I- 
ljudet slutar den ifrån A utgående högre ljudskalan likasom uti en 
spets, öfver hvilken någon vidare stegring icke är möjlig” (KOS: 
LIV).

För att kunna relatera vokalljuden till varandra tänker sig Kind
blad ett system av tre skalor, som utgår ifrån o-ljudet, förgrenar sig i 
den ”högre” skalan, ”mellanskalan” och den ”lägre” skalan för att 
sedan åter förenas i y-ljudet (figur 1). Kindblad räknar sålunda med 
12 vokalljud. På den högre skalan ligger de främre orundade vokal
ljuden /ä/, vilket Kindblad exemplifierar med orden ”hären, nät”, 
det korta, obetonade e-ljudet /£/, i t.ex. ”fader”, det ”riktiga” e- 
ljudet Id, som i ”se, del”, och /i/ som i ”fri, hit”. På mellanskalan 
ligger de främre rundade vokalerna, det ”lägre ö-ljudet” /öl, som i 
”öra, öfver”, det ”högre ö-ljudet” l0l, som i ”öga, öfva” samt /yl, 
som i ”dy, dyr”. På den ”lägre” skalan, slutligen, placerar Kindblad 
de bakre vokalerna, det ”högre” å-ljudet /o/, som i ”kora, ordning”; 
det ”lägre” å-ljudet lål, som i ”Kåre, bår”, o-ljudet /(£>! som i ”ko, 
bod” samt /u/, som i ”du, bud” och ”ludd” (K0S:LIX).

Kindblad urskiljer alltså två olika ö-ljud, ett ”lägre”, eller öpp
nare, som i öra och ett ”högre”, eller slutnare, som i öga. När det 
gäller återgivningen av dessa i skrift ansluter han sig till ett förslag 
som Rask har ställt beträffande danskan, nämligen att tecknet ö 
används för det lägre ö-ljudet och 0 för det högre. Om man antar, 
vilket Kindblad säger sig göra, att det verkligen finns två olika ö- 
ljud i svenskan skulle man skriva följa men föga', anser man där-
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emot att ”det Svenska högspråket ej har mera än ett enda Ö-ljud, 
behöfver naturligtvis ej något nytt tecken införas” (KOS:LXV).

0.... OJ

FIGUR 1. Kindblads vokalsystem för svenskan (KOSiLXU).

Det är naturligtvis problematiskt, säger Kindblad, att det i sven
skan finns 12 vokalljud men bara 9 tecken för att återge dem i skrift. 
Han föreslår därför att man inför tre nya grafem, förutom <0> också 
<£> (epsilon) och <co> (omega). En del av dessa idéer uppfattades 
av samtiden som mycket radikala (se Noreen 1903:236).

I Kindblads beskrivning av svenskans M-ljud kan en insikt skön
jas om den distinktion som först 1957 skulle tillämpas fullt ut i den 
första fonematiska beskrivningen av det svenska ljudsystemet (Elert 
1957). Det finns, säger Kindblad, två olika M-ljud, det korta, som är 
detsamma som finns i de flesta språk, och det långa som ”nästan 
skulle kunna anses något luta till ljudet F’ (KOS:LV\). Han fort
sätter:

Att bibehålla bokstafven U till båda de ifrågavarande ljudens beteck
nande kan äfven stödas på den grund att det ena, finare och för 
Svenskan egendomligare Û-ljudet, som bildas alldeles ytterst emellan 
läpparna, aldrig förekommer annorlunda än såsom långt, och däremot 
det andra, mera fylliga tZ-ljudet, som bildas, ej emellan läpparna, utan
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längre in i munden, och som liknar det vanliga Tyska (/-ljudet, aldrig 
förekommer annorlunda än såsom kort. (ib.)

Trots den stora skillnaden mellan dessa båda ”ljud” uppfattar 
Kindblad dem alltså som varianter av ett enda ljud, samtidigt som 
han är klar över deras komplementära distribution. Eller — med 
modern terminologi — deras status som allofoner av ett fonem. 
Men för Kindblad, liksom för de flesta av hans föregångare, var det 
ändå relationen mellan ljud och bokstavstecken som var utgångs
punkten. Det var antingen för att finna argument i den ortografiska 
debatten eller som redskap för ordens härledningar som man vid 
den här tiden uppmärksammade ljudläran.

Den inledning som avhandlingen var tänkt att utgöra slutar, lik
som själva ordboken, mitt i en mening. I det ofullbordade verket, 
såsom det kom att se ut, upptar inledningen nästan halva utrymmet, 
66 sidor mot den lexikografiska delens 72 sidor.

10.2.2. KOS — makrostruktur

Ordboken är i princip strikt alfabetiskt ordnad. Uppslagsordet, som 
är indraget i marginalen i förhållande till resten av artikeln, inleds av 
versal och är satt med halvfet kursiv stil i något större grad än övriga 
artikeln (bild 20). Gotisk frakturstil förekommer inte.

De allra flesta uppslagsorden behandlas som primära upp
slagsord, d.v.s. i en i det närmaste glattalfabetisk struktur. Endast ett 
litet antal ord förekommer bara som sekundära uppslagsord. Det 
inträffar emellertid att avledningar påträffas två gånger, både i en 
morfosemantiskt närstående artikel och som primära uppslagsord i 
den alfabetiska makrostrukturen. I artikeln Abbreviation behandlas 
först stickordet abbreviation, sedan anges att ”Af verbet abbreviera 
hafva vi utbildat tvänne substantifver”, abbrevierande och abbrevi- 
ering. De tre sistnämnda orden återfinns också som primära stick
ord. Antagligen har detta stycke om avledningar till abbreviera



Afböjatxile. Subst. N. Eut. —M. 2. 
a) Käppens, b) Stötens, c) Olyckans a/böjande.

Subst. F. — 1. 2. Hand
lingen då man böjer något så att det brister. 
AJböjning af ett spö, en stultrud. Ordet 
nyttjas ej i andra bemärkelser, och äfven säl- 
lan i denna. Allmännare säges Ajböjande.

D. Afb&ining.

Afbüt*. Subst. F. Ent. — I. 2. Lag- 
spruk. Den handling, då man i vittnens 
närvaro beder någon om tillgift for en for- 
närmelse, under förklarande, att man ångrar 
sitt fel. Han dömdes att göra afbön, göra 
offentlig afbön. Han gjorde ajbön inför 
Kejsarens bild. — Läs Afb$n.

D- Afbtfn. (1*1. Afbötun syues komma af Bata, 
Viila).

Afbörtt»». V. Akt. och Refl. — f. 2. 
a) Befria sig ifrån en börda. Af börda sigen 
tyngd, b) Bildspråk. Af börda en skuld. Af- 
börda en förbindelse, ett löfte. Af börda sig 
en beskyllning. Floden ajbördar sitt vatten 
i hafvet. Ordet kommer af Börda. Subst.

Afbbr-tlatxtte. Subst. N. Ent.— f. 2. 
En tyngds, en beskyllnings, en förbindelses 
af bördande.

Af c.
AfcirMa. V. Akt. — M. 2. Afpassa, 

afmäta med ett cirkelmått. Afcirkla på en 
plan längden och bredden af en viss figur.

Läs Avsirrkla.
D. AfcirkU. H. Afeirkelen. T. Abzirkeln.

Afcirhlntxtle. Subst. N. Eut. — t. 2. 
En figurs afcirklande.

Afa.
A fangt». Adv. — 2. Urlifstiden. Bru

kas blott uti uttrycket Taga någon afdaga, 
Beröfva någon lifvet. Hon log sin man afda
ga med förgift. Ordet kommer af G. Sv. 
Dagher. Fit. Daghar (Isl. Dagr, Dagar) Dagf 
Tid, Lifstid. Äldsta formen var Af daghum, 
då prepositionen Af enligt sitt ursprungliga 
lynne styrde Abi; uti den sednare formen, 
Af dagha, har den kommit att sammanställas 
med Ack. Fit.

Aftlngitlttgn. V. Akt. — 2. 4. 
Bringa någon ur (om) lifvet, döda någon. Or
det användes ej garna, då fråga är om någons 
dödande genom öppet våld och under strid , i 
hvilka fall hellst orden Mörda, Nedgöra m.fl. 
nyttjas, utan mest då fråga är om ett dödande

utan anfall och strid, eller ock om ett lagligt 
afrättande. Man säger således ej garna Afda- 
gatagn någon under slagsmål, i en strid, en 
drabbning, men väl Afdagataga någon me
delst gift. Hon har afdagatagit sitt foster. 
Afdagataga (af ratta) någon med svärd. AJ- 
dagatagen medelst hängning. Uti äldsta hand
skriften af Wästgöta-Lagen , Mandråpare-Bal
ken, första raden, står Ucerfieer ma fier dres- 
pin ok af daghum t akin. Ordet bcgyuner 
föråldras

Afilngnlngatntc. Subst. N. Ent.—
0. 4. Söka vinna ett mål genom någons uf- 
dagatagande. Besluta hans afdagatagande 
med svärd.

AftlfliH»»»»». v. Akt. — i. 2. a) Bort
taga dammet från en yta. Af damma bordet, 
en spegel, b) V. N. Bortgå i form af fint 
stoft. Krutet af dammar ofta betydligt vid 
målning.

Aft1atn»n»it*»Ie. Subst N. Ent. —
1. 2. a) Möblernas af dammande, b) Mjölets 
af dammande under målning.

Af»1»»tnniny. Subst. F. — I. 2.
a) Handlingen då man afdammar. Betsade 
möblers af damning bör ske med torr dam- 
trasa. b) Bortgång i form af fint stoft. Kru
tets gv antitet minskas genom af damning. 
J. F. Eiirenstam.

Af»i»»*thrt. V. Akt. — I. 2. Militär
språk. a) Förafskeda värfvade trupper. Af- 
danka ett regemente. Denna bemärkelse liar 
tillika med saken kominit ur bruk. b) Ute
sluta någon från krigstjensten utan formligt 
afsked. Afdankad utan afsked får ej bära 
uniform eller nämna sig i den egenskap, 
hvarföre han tjent. Krigsartirlarna. Äfven 
denna betydelse börjar föråldras; man säger 
nu Afföra, Utstryka ur rullorna; Afford, 
Utstruken ur rullorna. c) Liknelsevis, för
aktligt. Snöpligt afskeda, bortköra ur tjen- 
sten. Afdanka en gesäll. Allmännast bru
kas Part. Afdankad, for att beteckna en per
son som förlorat sin tjenst, saknar sysselsätt
ning och är i förfall. En afdankad officer, 
skr if vare, gesäll. Ordet skrefs fordom Af- 
daneka. Läs Avdangka.

H. Afdanken. T. Abdanken. (Attack a) «f Danken, 
Tacka.

AfiMtttxhatxtXe. Subst. N. Eut.— I. 2. 
a) En militärpersons, b) en gesälls af dankande.

BILD 20. Ordbokssida i Kindblads Ordbok öfver Swenska 
Språket (1840[~41]).
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hamnat fel och egentligen varit avsett att placeras i artikeln Abbre- 
viera. I artikeln Abbreviation finner vi förutom det primära upp
slagsordet också det sekundära abbreviatur, detta förekommer inte 
som primärt stickord (se närmare under avsnitt 10.2.3.6 nedan).

Hänvisningar från ett uppslagsord till ett annat är relativt sällsynta 
i ordboksfragmentet. I de fall de uppträder tycks syftet vara att spara 
plats. I artikeln Accepterad hänvisas orbokens användare vidare: 
”se ofvan under Acceptera”. Hänvisningarna behöver emellertid 
inte gälla stickordets alla betydelser. Just i fallet accepterad gäller 
hänvisningen bara den allmänspråkliga användningen av ordet, 
d.v.s. betydelsen ’antagen', ’mottagen’. Ordets användning som 
ekonomisk term behandlas fullt ut i artikeln Accepterad. I artiklarna 
Af gudahus och Afgudatempel hänvisar'Kindblad (med ett ”jfr.”) 
från den ena artikeln till den andra. Betydelseförklaringen till de 
båda uppslagsorden är emellertid idenisk: ”En offentlig byggning, 
uti hvilken falska Gudar tillbedjas och deras bilder uppställas”. Där 
hade det räckt att förklara betydelsen i den ena artikeln och att ge 
en hänvisning dit i den andra. Det är emellertid möjligt att Kindblad 
med hänvisningsformen ”jfr.” inte enbart avser att hänvisa internt 
inom ordboken, utan möjligen skall den appellera lika mycket till 
läsarens egen språkkänsla och hans kännedom om världen. Hän- 
visningsräckor som den som ges till uppslagsordet afguda, ”Jfr. 
Tillbedja, Dyrka, Förgudd", kan tyda på det.

Varken i förordet eller den ofullbordade inledningen redovisas 
urvalskriterierna beträffande det ordförråd som behandlas i ord
boken. Att Kindblad ändå hade tagit ställning i frågan framgår av 
en not till uppslagsordet administratif. Där börjar han med att gå i 
svaromål inför en eventuell kritik beträffande ordurvalet, men över
går sedan till ett mera generellt resonemang om främmande ord och 
om ordbokens allmänna funktion.

Att jag här upptager orden Administratif, Administration o. s. v., 
skall troligen af några klandras. De äro visserligen sådana främmande 
ord, som jag anser alldeles obehöfliga för språket, men de nyttjas nu 
allmänt, äfveii af våra bästa författare t. o. m. på ett öfvervägande 
sätt. En fullständigare ordbok bör afbilda språket ej blott sådant det
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borde vara, rent och obemängdt, utan sådant det verkligen är, och 
Svenskan är mycket uppblandad, full af lån från andra språk. [...] Ur
sprungligen hade vi i vårt språk blott ordet Styrelse, hämtade sedan 
från Tyskan det Latinska Regering och vidare det Tyska Förvalt
ning, allt i början för ett, sedan för flera skiftande begrepp, och de 
anses nu tillhöra vårt modersmål. Sammalunda kan det lätteligen gå 
med det Franska Administration. (KOS:41, not)

Här påpekar Kindblad den betydelsedifferentiering som vanligen 
blir resultatet av att ett nytt ord lånas in i språket för ett begrepp som 
det redan finns ett etablerat uttryck for. Om båda orden lever kvar 
tenderar användningen av dem att utvecklas så att det ena eller 
bådas betydelse specialiseras (Edlund & Hene 1992:116). Dess
utom, sägs det i den citerade noten, skall en ordbok i första hand 
vara deskriptiv. Att den är beskrivande behöver sedan inte hindra att 
den kan ge rekommendationer beträffande språkbruket. Att KOS i 
själva verket strävade efter att förena dessa två funktioner framgår av 
redovisningen i avsnitt 10.2.3.7 nedan.

Kindblad ger rikligt med såväl avledningar som sammansätt
ningar i ordboken. Det varierar emellertid i vilken utsträckning han 
behandlar olika typer av avledningar. Till de flesta verb anges 
verbalsubstantiv på -ande och -(n)ing om sådana har varit i bruk; 
dessa behandlas då som primära uppslagsord.

Adjektiv bildade av verbens participformer är också vanliga som 
stickord i ordboksfragmentet; adjektiv bildade med Suffixen -ig, -lig, 
-isk etc. är däremot inte särskilt vanliga.

Sammansättningar behandlas i princip på samma sätt som avled
ningarna, d.v.s. som primära uppslagsord. Här strävar Kindblad 
emellertid inte efter att täcka alla tänkbara sammansättningar, utan 
han tycks i princip nöja sig med att återge sådana som han har 
hittat i tryck. Detta kommenterar han i en not till uppslagsorden 
af grundsband och afgrundsbloss:

De med * tecknade orden äro sådana som jag blott funnit hos en eller 
annan författare. Jag anser mig dock, för fullständighetens skull, böra 
upptaga dem, emedan de ådagalägga språkets utvecklingsförmåga, 
och visa hvilka ordbildningar våra bästa författare tillåtit sig. Endast
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sådana uttryck, som äro alltför illa och sjelfsvåldigt bildade, eller låga, 
eller blott för tillfället gjorda, har jag, i enlighet med Ordbokens öfriga 
plan, trott mig böra utesluta.
(KOS: 67, not)

Fragmentet innehåller få fall där uppslagsordets förekomst som 
efterled i sammansättningar exemplifieras. I artikeln Adel ges dock i 
parentes efter innehållsdelen och språkproven ramsan ”Börsadel, 
pergamentsadel. Hofadel, landtadel, knaperadel. Förtjenstadel, 
själsadel”.

Artiklarna är genomgående mycket omfångsrika. På de 72 
sidorna behandlas totalt 656 ord, d.v.s. i genomsnitt nio ord per sida. 
Motsvarande avsnitt, a-afhacka, omfattar drygt 25 sidor i Almqvists 
ordboksfragment och drygt elva sidor i Dalins OSS.

10.23. KOS — mikrostruktur

Artiklarna i KOS följer ett i stort sett konsekvent genomfört mön
ster. Efter själva uppslagsordet ges vissa grammatiska upplysningar 
och sedan ordets betoningsmönster. Därefter följer en definition, 
ibland utförlig och i resonerande stil. Bruket illustreras i de flesta 
tillfällen med språkprov. Ofta innehåller artiklarna också en ingå
ende diskussion om ordets användning och om olika betydelse
nyanser i olika kontexter. Artiklarna avslutas vanligen med en ut- 
talsanvisning. I många artiklar uppräknas också, allra sist i artikeln, 
morfologiskt besläktade ord i andra europiska språk.

10.2.3.1. Uppslagsform

Kindblad använder ordets grundform som uppslagsform. Då det är 
en så begränsad del av ordförrådet som behandlas i KOS framgår 
det inte hur Kindblad hade tänkt göra med omljudda pluralformer 
av substantiv eller oregelbundna komparationsformer. I makrostruk-
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turen förekommer inga andra former av de starka verben än infini
tivformen.

10.2.3.2. Uttalsuppgifter

För de flesta flerstaviga uppslagsord i ordboken redovisas ordets 
betoningsmönster. Med hjälp av siffror direkt efter de grammatiska 
uppgifterna anges vilken eller vilka stavelser i ordet som uppbär 
betoning. Fet kursiv markerar huvudbetoning och brödstil bibeto
ning. För uppslagsordet accentlös framställs sålunda betonings- 
mönstret som ”2. 3”, d.v.s. andra stavelsen uppbär huvudbetoning 
och den tredje bibetoning. Förutom dessa uppgifter om betoning 
lämnas för många ord också en explicit uppgift om hur ordet i sin 
helhet skall uttalas; denna uppgift står då sist i artikeln. För upp
slagsordet ackordsamorteringsfond vägleds läsaren till uttalet 
”Ackårdsamårrteringsfångd” och för adel till ”Adäll”. Kindblad 
säger ingenting om ordens accentuering.

Det är i sammanhanget intressant att notera att om Kindblads 
uppgifter någorlunda återger hans eget uttal så har han lika lite som 
Weste haft ett supradentalt uttal av sekvenserna /rd/, /m/, /rs/ etc. (se 
8.2.3.2 ovan).1 I det ovan anförda exemplet ackordsamorterings
fond uppger han sålunda för sekvenserna <rd> och <rt> uttalet rd 
respektive rrt. Också i orden afborsta, affordran och afforsla åter
ges de aktuella konsonantsekvenserna på liknande sätt: ”Av- 
bårrsta”, ’Avfordrann” och ’ Avforrsla” (min fetstil). Det är emel
lertid svårt att avgöra om Kindblad verkligen strävar efter att i alla 
avseenden återge det exakta uttalet (jfr den klart ortografiska se
kvensen ck i ackårdsamårrteringsfångd).

Beträffande de olika tecknen för ö-ljudet, som Kindblad föreslår i 
inledningen (se 10.2.1.2), så använder han båda tecknen i uttals- 
angivelserna. Således uppger han uttalet ’Acksänntl0s” och ”Af-

1 Kindblad var född i Stockholm 1807 (Svenska män och kvinnor band 4, 
1948, s. 240).
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b0n” för uppslagsorden accentlös respektive afbön men ”Avböjja” 
och ”Avjöra” för afböja respektive af g öra. De andra nya grafem 
som han föreslår, <e> och <co>, används emellertid inte i fragmen
tet.

I vanliga fall avser uttalsuppgifterna vårdat uttal. Det förekommer 
dock att även det vardagliga uttalet kommenteras, som i artikeln Af. 
Där får läsaren upplysningen:

Ordet utsäges i mindre vårdadt tal allmännast som Åv, i synnerhet dä 
det står ensamt, men stundom, ehuru mindre allmänt, äfven i samman
sättningar t. ex. Afhållen uttalas i hvardagstal Å vhållen', uti ett mera 
vårdadt språk bibehålies dock alltid a-ljudet. (KOS:48)

Detta uttalande rimmar faktiskt illa med Kindblads fonetiska ge
nomgång i inledningen, där han säger att «-ljudet alltid behåller sitt 
”klara, rena ljud” (se 10.2.1.2 ovan).

I vissa artiklar anknyter Kindblad till en pågående stavnings
diskussion. För ordet ackuschemang konstaterar han således att 
bruket ”att, som några yrka, skrifva Ackuschement eller Ackuche- 
ment är olämpligt, ty ordets slutstafvelse ljuder som ang och detta 
ljud bör väl ej tecknas ent”. I det här fallet förordar han sålunda 
klart uttalet som utgångspunkt för stavningen på bekostnad av den 
etymologiska principen.

10.2.3.3. Ordklassuppgifter

Direkt efter själva uppslagsordet följer uppgift om ordklasstillhörig
het. För substantiven anges också deras genus, för verben huruvida 
de är aktiva, neutrala eller om de används reflexivt. Vanligen repre
senterar varje uppslagsord endast ett lemma; även homonyma ad
jektiv och adverb behandlas var för sig. Exempelvis utgör adjektivet 
abstrakt och ad verbet abstrakt var sin artikel.
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10.2.3.4. Morfologiska uppgifter

Uppgifter om uppslagsordets böjning ges inte i någon konsekvent 
genomförd form, och över huvud taget förekommer grammatiska 
uppgifter mycket sparsamt. Inget sägs om substantivens deklina- 
tionstillhörighet eller verbens konjugationer. För adjektiv som till 
formen är bildade som particip anges detta: ”Absorberande. Adj. 
Part.”, ”Accisad. Adj. Part.”. För ord som tillhör de oböjliga ord
klasserna redovisas ibland att ordet är oböjligt: ”Aderton. R. 
Oböjl.” (adertonde behandlas som primärt uppslagsord: ”Ader- 
tonde, R. Adj.”), i andra fall noteras endast ordklass ”Ack. Utr.”, 
”Af. Prep.”. I enstaka fall ger ordboken upplysningar om att ett sub
stantiv endast förekommer i singularis, ”Adlande. Subst. N. Ent.”, 
liksom om pluralformen på något sätt av Kindblad anses som an
märkningsvärd: ”Adjektif. Subst. N. (Fit. —ver)”, ”Adjutant. Subst. 
M. (Fit.—er)”, ”Afdrag. Subst. N. (Flt=)”, ”Affordran. Subst. F. 
Ent. Oböjl.”. De starka verbens temaformer kommenteras inte alls.

10.2.3.5. Syntaktiska uppgifter

De enda syntaktiska uppgifter som ges systematiskt i artiklarna 
avser verbens möjlighet att bilda passiv form, d.v.s. aktivum respek
tive neutrum, eller om de kan användas reflexivt. Kategorin reflex- 
iva verb verkar Kindblad inte ha ansett vara helt etablerad. När den 
i artikeln Absentera (ex. 155) för första gången förekommer i ord
boken, förklarar han kategorin istället för att bara uppge den:

(155) Absentera. V. — 3. Är till beskaffenheten endast ett reflexift 
eller tillbakafallande verb, och nyttjas således alltid i för
ening med pronomen S i g. [...]

Ordens användning illustreras med hjälp av språkprov. I vissa fall 
förekommer också explicita anmärkningar om valens. Ett exempel 
är uppslagsordet afduka (”V. Akt.”), där definitionen och de första



384

språkproven följs av anmärkningen ”Man använder ordet äfven 
utan objekt”, vilket sedan illustreras med ytterligare språkprov. 
Samma tillvägagångssätt finner vi för uppslagsordet abstrahera 
(”V. Akt.”), med en precisering av den betydelseförändring som det 
ändrade konstruktionssättet innebär. Efter definitionen och de illust
rerande språkproven preciserar Kindblad: ”Ordet nyttjas äfven utan 
objekt och blir då detsamma som: I tanken frångå”.

Ibland innehåller Kindblads artiklar detaljerade implicita upp
gifter. I artikeln Afbeta (ex. 156) framgår att verbet konstrueras med 
ett objekt av typen mark eller äng och att det ”säges om djur”; det 
är endast tillsammans med hjälpverbet låta som det är korrekt att 
använda objekt som gräs eller gröda.

(156) Afbeta. V. Akt. — 1. 2. Afäta allt växande gräs eller gröda på
marken. Säges om djur. Kreaturen afbetade ängen. Man kan 
af slå potatiskålen kort före skörden eller ock låta afbeta den
samma. N. W. LUNDEQUIST. Gräset skjuter snart åter upp på en 
afbetad hage. N.W. LUNDEQUIST. Understundom, ehuru mindre 
rätt, nyttjas uttrycket Afbeta i st.f. Låta afbeta. Man kan ibland 
på vinterkälen afbeta en alltför yppigt växande råg. N. W. 
LUNDEQUIST.

Av artikeln kan man också sluta sig till att varken subjektsrestrik- 
tionen, ”säges om djur”, eller objektsrestriktionen, ”ängen”, 
”hage”, gäller konstruktionen låta afbeta, som kräver ett mänskligt 
subjekt och där grödan kan utgöra objekt.

Det förekommer någon gång att Kindblad framhäver verbets 
möjlighet till objektsväxling genom att dela in betydelsen i olika 
moment. Verbet afgnida får således två betydelser, där objekts
konstruktionen används som indelningskriterium; dels ”a) Borttaga 
något från en yta, [...]. Afgnida smutsen af en käpp”, dels ”b) 
Genom gnidning rengöra. Afgnida en fönsterruta”. Vanligare är 
dock att han endast påpekar objektsväxlingen utan att låta objekts
konstruktionen påverka betydelseindelningen.

Kindblad är frikostig med att ta upp fast sammansatta partikelverb 
i sitt fragment (av naturliga skäl bara på af-). Ett allvarligt förbi-
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seende är emellertid att det i dessa artiklar inte sägs någonting om 
huruvida respektive verb också kan konstrueras med efterställd par
tikel, varken explicit eller markerat genom språkproven. I artikeln 
Af (ex. 157) kommenteras dock förhållandet:

(157) Af. Prep. — [—] Nästan alla sammansättningar med Af kunna
upplösas, och prepositionen ställas efter verbet, hvilket i syn
nerhet allmänt sker i hvardagstalet, där man t.ex. oftast säger 
Blekna af Måla af i st. f. Afblekna, Afmåla\ med några få ord, t. 
ex. Aflida. Afvärja, kan dock en sådan omkastning ej gerna 
företagas. (S. 47, sp. [2])

Denna information hör naturligtvis till det enskilda partikelverbet 
snarare än till prepositionen af och skulle därför ha lämnats i de 
aktuella verbartiklama.

10.2.3.6. Betydelsebeskrivningen

Till skillnad från författarna till de tvåspråkiga ordböckerna är 
Kindblad hänvisad till att formulera sina definitioner och parafraser 
av uppslagsordens betydelse på svenska. Betydelsebeskrivningarna 
varierar betydligt såväl i omfång som i presentationssätt. Vissa ord 
förklaras med hjälp av någon eller några närsynonymer, medan 
andra ords betydelse diskuteras i långa, utredande artiklar. Trots att 
i princip alla uppslagsord i makrostrukturen har status som primära 
uppslagsord låter Kindblad morfosemantiskt närbesläktade artiklar 
som också alfabetiskt ligger nära varandra bilda ett sammanhäng
ande system, där de enskilda uppslagsordens bruks- och betydelse
beskrivning relateras till varandra. Exempelvis ges en parafrastisk 
innehållsillustration av uppslagsordet abalienerande: ”Den hand
ing, hvarigenom man öfverlåter full egande rätt till en sak ifrån sig 
sjelf på en annan”, medan det för det direkt följande abalienering 
anges kort och gott: ”Har samma betydelse”.

På liknande sätt är det med de uppslagsord vars betydelse för
klaras med närsynonymer; dessa ansluter vanligen till en föregå-
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ende artikel (eller flera artiklar) där betydelsen behandlas mera in
gående. Så anknyter t.ex. uppslagsordet ackurat (adv.) med sin 
räcka av närsynonymer ”Noga, punktligt, sorgfälligt, noggrant” till 
det närmast föregående uppslagsordet ackurat (adj.), vars betydelse 
förklaras med en relativsats: ”Som i sina företag iakttager omsorg 
och noggranhet”. Hur de ord som här fungerar som närsynonymer i 
sin tur skulle behandlats, d.v.s. i vilken utsträckning Kindblad skulle 
lyckats undvika cirkeldefinitioner, är en fråga som förblir obesvarad.

Betydelsebeskrivningarna är som regel mångordiga och formule
rade på ett s.k. ”naturligt” språk, ofta med detaljerade tillägg angå
ende betydelsesnyanser och bruk. Generellt sett är indelningen i 
olika betydelser oerhört detaljerad. Kindblad förefaller ha strävat 
efter en så fin betydelseindelning som möjligt snarare än en grup
pering av de olika betydelsenyanserna kring ett litet antal kärnbety- 
delser. Sålunda noteras nio olika betydelser av verbet afbryta. 
Kindblads tillvägagångssätt illustreras här av uppslagsordet affall 
(ex. 158). Ordets betydelse delas in i sju olika moment, som vart 
och ett förses med en noggrann betydelsebeskrivning.

(158) Affall. Subst. N. (Fit. =) — 1. 2. a) Den naturhandling, då en
del faller bort från ett helt. [...] Denna betydelse är föråldrad; 
man begagnar i dess ställe ordet Affallande. b) Den handling, då 
man öfvergifver en troslära. (Uttrycket betecknar att man anser 
någon hafva gått från ett bättre till ett sämre.) [...] c) Den hand
ling, då en provins skiljer sig från moderlandet; äfvensom då en 
högre civil- eller militärmyndighet upphör att lyda högsta mak
tens befallningar. [...] d) Sjelfva saken, som faller bort. Uti denna 
betydelse begagnas ordet nästan uti alla yrken, fabriker m. m. då 
därmed menas alla de småstycken, som afgå eller blifva öfver vid 
ett ämnes bearbetning. Om dessa sakna allt värde benämnas de 
ock Afskräden. [...] e) Sluttning; aflopp för ett rinnande vatten.
[...]/) Urmakerier. Den ojämna och dallrande rörelse, som upp
kommer då drifven är för liten, d.v.s. då kuggarna på ett växel
hjul ej gripa jämnt, utan glappa. — Äfvenså kallas det, vid ett urs 
regelbundna gång, ett Affall, hvarje gång Steghjulets tand släp
per Haken. [...] g) Bärgväsendet. Affall säges malmen lida, när 
den ändrar sig i grufvan och blifver svagare till sin halt. S. RIN- 
MAN.
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Det direkt följande uppslagsordet affalla (ex. 159) delas in i sex 
moment, som så långt som möjligt ansluter till betydelseindel
ningen i artikeln Ajfall.

(159) Affalla. V. N. — 1. 2. a) Falla bort ifrån ett helt. [...] b) Öfver- 
gifva en troslära, ett politiskt eller filosofiskt systäm. [...] c) Då 
provinser skilja sig från moderlandet, då en högre civil- eller mili- 
tär-myndighet upphör att lyda högsta maktens befallningar, 
sägas de Affalla. [...] d) Sjömansspråk. Förändra ett seglande 
fartygs riktning, i afsigt att öka vindens tillfallsvinkel. [...] e) 
Militärspråk. Förminska en tågande trupps front i anledning af 
någon tillfällig orsak. [...]/) Blifva mager, förlora sitt friska ut
seende. [...] Denna betydelse förekommer numera nästan blott i 
Part. Affallen. Man säger vanligen Falla af. I gamla Svenskan 
betydde Affalla äfven Dö.

Betydelsebeskrivningen i de följande artiklarna Affallande (ex. 
160), Affallen (ex. 161) och Affalining (ex. 162) är sedan avsedd att 
relateras till betydelseindelningen i artikeln Affalla. Artiklarna ges 
här i sin helhet. Språkproven markeras, liksom i KOS, med kursiv 
stil.

(160) Affallande. Subst. N. Ent.—1.2. a) Hårets affallande. f)
Hans affallande är märkbart. Uti betydelserna b) och c) nyttjas 
bättre ordet Ajfall, samt uti bem. d) och e) ordet Affallning.

(161) Affallen. Adj. Part.—1. 2. a) Som fallit bort. Den affallna 
frukten, b) Affallen från en lära. c) Affallna provinser. Uti 
bem. d) säger man ej Vara affallen utan Hafva affallit. e) En 
plutonvis affallen linje. J. A. HAZELIUS./) Han ser bra affallen 
ut, är betydligt, mycket affallen. Affallna händer, kinder. —
Läs Avfallänn.

Isl. Affallinn.

(162) Affallning. Subst. F.—1.2. d) Sjömansspråk. Den handling, 
då ett fartyg affaller. En knapp, stark affallning för vinden. Jfr 
Afhållning. e) Militärspråk. Den handling, då en tågande trupp 
affaller för hinder. Affallning till pluton, till troppar, till flank
marsch. Affallning ledvis. Då rytteriet genomtågar trånga 
pass fördröjes tåget genom affallningar och uppslutningar. J.
A. HAZELIUS. För bem. a) och/) se ordet Affallande, samt för 
bem. b) och c) ordet Ajfall.
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Orden aff all, affallande, affallen och affallning är naturligtvis alla 
bildade till verbet affalla. De olika avledningarnas betydelse relate
rar till olika betydelser hos verbet, vilket Kindblad också redovisar. 
Medan avledningen affallande (ex. 160) endast härleds ur de bety
delser Kindblad kallar (a) och (f), kan participet affallen (ex. 161) 
användas i samtliga betydelser utom (d), som kräver supinkonstruk- 
tionen, och affallning (ex. 162) endast i betydelse (d) och (e). Trots 
att denna typ av semantisk information i allra högsta grad är rele
vant i både enspråkiga och tvåspråkiga ordböcker, är det egentligen 
endast SAOB som genomfört ett system för sådana upplysningar.

Genom att explicit hänvisa till en bestämd betydelse hos grund
ordet blir en parafras av avledningens betydelse på sätt och vis 
överflödig. I de här aktuella artiklarna upprepas eller utvecklas alltså 
inte alltid den betydelsebeskrivning som gavs i artikeln affalla. I 
artikeln affallande illustreras den endast med exemplen ”hårets 
affallande” och ”hans affallande är märkbart”.

Uppslagsordets betydelse kan således sägas bli ingående be
handlad. En hel del intressanta iakttagelser redovisas, iakttagelser 
som tyder på en avancerad semantisk analys. På så sätt redovisar 
Kindblad den skillnad som föreligger i betydelsen av avledningarna 
abbrevierande och abbreviering; dessa förekommer som sekundära 
stickord i artikeln Abbreviation. Där förklaras avledningarnas bety
delse i förhållande till varandra: ”Af verbet abbreviera hafva vi ut
bildat tvänne substantifver, af hvilka det ena, abbrevierande, ut
trycker den fortgående, och det andra, abbreviering, den fullbor
dade handlingen” (s'.v. abbreviation). De båda avledningarna be
handlas också i nästföljande artiklar som primära stickord, men där 
görs inte denna distinktion. I artikeln Abbrevierande lyder defini
tionen ”Ords eller meningars återgifvande på ett förkortadt sätt” 
och i den direkt följande artikeln Abbreviering anges helt kort: 
”Har samma betydelse”. Ytterligare ett gott exempel på Kindblads 
semantiska analysförmåga finner vi i artikeln Afbrinna, som här 
återges i sin helhet (ex. 163).
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(163) Afbrinna. V. N. — 1. 2. a) Förtäras af eld. Hela staden har 
afbrunnit. Slottet afbrann. Man säger äfven Uppbrinna, Ned
brinna, dock antydes med dessa ord någon begreppsskillnad. 
Om man t.ex. säger Slottet har uppbrunnit, nedbrunnit, fäster 
tanken sig blott vid sjelfa slottet och dess förstöring genom eld, 
men om man säger att det afbrunnit, tänker man tillika på plat
sen, där det stod och där det upphört att finnas i följd af elds
vådan. b) Ordet användes äfven i fråga om bränbara ämnen, som 
ligga lösa eller utgöra mindre delar af ett helt. Fängkrutet af
brann. I vissa trakter, sedan träden äro fälda och torra, itän
das de att qvistar och ris må afbrinna. N. W. LUNDEQUIST. Jfr. 
Bortbrinna. c) Skjutgevär sägas Afbrinna då skottet går. Bös
san, geväret råkade afbrinna. Ordet nyttjas äfven om sjelfva 
s-kottet: Regnväder förhindrar ofta skotten ifrån att afbrinna. 
J. A. HAZELius. Likaså sägas Fyrverkerier afbrinna.

T. Abbrennen. H. Afbranden.

Kindblad påpekar här skillnaden mellan aßrinna å ena sidan och 
uppbrinna, nedbrinna å den andra. Han fäster sig inte vid para
doxen att det inte är någon skillnad på om ”Slottet har uppbrunnit” 
eller om det har ”nedbrunnit”, ett fall av funktionell synonymi som 
senare har utretts av Bengt Sigurd (1981). Trots att ned i denna 
förbindelse innehåller en riktningskomponent, här ’ned till grun
den’, som inte är relevant för upp, är det i båda fallen partikelns 
perfektiverande funktion som dominerar (se Sigurd 1981:7).

Aßrinna däremot kontrasterar, säger Kindblad, mot uppbrinna 
och nedbrinna genom att också platsen, där slottet upphört att fin
nas, fokuseras. I sin doktorsavhandling om partikel verb konstaterar 
Kerstin Norén att partikeln av kan användas tillsammans med 
”icke-gränsrelaterade verb för att ange en preciserad anti-position 
(’bort från en källa’)” (Norén 1996:181f.). Förutom denna rikt- 
ningsbety delse menar Kindblad alltså att af i aßrinna också har en 
perfektiv betydelse. Som Norén påpekar har Erik Wellander 
konstaterat denna betydelse också hos den tyska partikeln ab 
(Norén 1996:167). Att även Kindblad hade uppmärksammat denna 
betydelserelation mellan tyska ab och svenska af framgår av hans 
artikel Af. Den består egentligen av två huvuddelar, där den första 
delen omfattar prepositionen af och den andra delen af- som förled i
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olika sammansättningar. Både simplexordets och förledens be
skrivning delas in i flera olika moment. Som en av förledens bety
delser anger Kindblad just den perfektiverande funktionen (ex. 
164):

(164) Af. [—] 8) En handlings skeende fullbordan. Afbränna 
(en panna). Denna ordbildning, som i sednare tider lånats ifrån 
de Tyska språken, och på ett utmärkande sätt instämmer 
med dessa språks lynne, samt ej heller är ovanlig i Danskan, där 
man t. ex. säger Afblomstre, [...] är däremot föga förenlig med 
det Svenska språklynnet. Den bibehålies därföre blott i några få 
ord, hvilka, såsom det ofvananförda, qvarstå såsom konsttermer, 
eller ock förekommer den uti några skämtsamma uttryck t. ex.
Af dansa, Afdricka. Uti andra ord däremot har grund
bemärkelsen utdött t. ex. Afspisa, ursprungligen Slutspisa, 
nyttjas blott figurligt för Affärda. [...]

Just det anförda exemplet afbränna finns som stickord i KOS. Av 
definitionerna där, ”a) Med eld borttaga något från en yta, eller 
mindre delar ifrån ett helt” respektive ”b) Ödelägga medelst eld”, 
framgår också den den perfektiva betydelsen.

Även om Kindblads definitioner och parafraser i de flesta fall är 
relevanta och dessutom ofta precisa och välformulerade, före
kommer en del mindre lyckade betydelsebeskrivningar. Bland 
annat förklaras accidentel (adj.) på ett sätt som inte är speciellt upp
lysande om vad ordet egentligen betyder (ex. 165).

(165) Accidentel. Adj. — 1.4. Hvad som inträffar af en särskild 
händelse. En accidentel orsak. En accidentel åkomma är ett uti 
Svenska läkareböcker ofta förekommande uttryck, hvarmed 
menas en åkomma som af en särskild händelse inträffat, obero
ende af det sjukdomstillstånd hvari en kropp föröfrigt befinner 
sig.

Då vi i Svenskan hafva ett fullt motsvarande uttryck, Till
fällig, är det alldeles onödigt att begagna ifrågavarande främ
mande ord. [...]

Det språkprov som är avsett att illustrera användningen och den 
därpå följande medicinska förklaringen bidrar heller inte till att göra 
läsaren så särskilt mycket klokare. Det är först genom tilllägget om
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ett motsvarande uttryck i svenskan som det över huvud taget går att 
förstå vad ordet egentligen betyder.

Också parafrasen av första betydelsen av advocat är misslyckad 
då den är alldeles för vid: ”Benämning på en person, hvars yrke är 
att utföra rättegångar”.

Någon genomgående strävan efter att formulera definitionerna så 
att de är syntaktiskt utbytbara med stickordet märks inte i KOS. I 
verbartiklar exempelvis är det vanligt att subjektet och/eller objektet 
ingår i betydelseförklaringen (se ex. 159 ovan).

Det är inte ovanligt att Kindblad förutom en regelrätt definition 
eller parafras också använder sig av det som Malmgren kallar dis
tinktiv synonymi för att ytterligare belysa stickordets betydelse 
(Malmgren 1988:210). Sålunda får vi veta, i en not till det avsnitt i 
artikeln Af i vilket sammansättningar med a/behandlas, att ”Likty
diga sammansättningar bildas ofta med ordet Bort, t. ex. Bort- 
rinna=Afrinna, men i förra fallet afser tanken mera den sig aflägs- 
nande saken, i det sednare åter stället, hvarifrån aflägsnandet sker” 
(KOSAl, not). Antonymer förekommer också, såsom i artikeln Ab
strakt: ”Uti båda dessa bemärkelser utgör konkret motsatsen till 
abstrakt”, och för acceptera anges att ”Motsatsen härtill är Protes
tera” (KOS, s.v. abstrakt resp. acceptera).

Kindblad är generös med att, som i artikeln Accidentel ovan, 
uppge svenska motsvarigheter till ord som uppenbarligen är av 
främmande ursprung. Denna information kan bestå av korta 
konstateranden såväl som av utredningar om ursprung och bruk. 
För uppslagsorden abbrevierande och abbreviering anges alltså 
bara att de motsvaras av förkortande respekti ve förkortning. I arti
keln Abscess hävdar Kindblad att då det ”i Svenskan finnes ett ord, 
Vargöl, som fullkomligt uttrycker samma begrepp, [...] inserjag 
icke behöfligheten för vårt språk af det utländska ordet. Bulnad är 
äfven detsamma som abscess”. Här har han emellertid tyckt det 
vara på sin plats med ett ytterligare förtydligande: ”Skillnaden 
emellan en Vargöl (abscess) och en Bälde (apostem) är den, att den 
förra innehåller var, men den sednare gårr”. Ibland ges den sven-
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ska motsvarigheten som ett försiktigt formulerat förslag, som i arti
keln Accessionsakt: ”Måhända skulle man på Svenska kunna säga 
Biträdelseakt, eller Biträdelsehandling”. Det är lätt att konstatera att 
detta förslag inte vann något gehör hos svenskarna, heller inte ort
vänja, som enligt Kindblad ”vore måhända ett motsvarigt Svenskt 
ord” till acklimatisera.

10.2.3.7. Bruklighetsuppgifter

Som indirekt har framgått av de närmast föregående avsnitten före
kommer i KOS en hel del explicit information om uppslagsordens 
bruk. I samband med att Kindblad föreslår svenska motsvarigheter 
till stickorden abdicera, abdicerande och abdikation (ex. 166-168), 
för han ett resonemang där iakttagelser om ordens selektions- 
restriktioner och valens blandas med uppgifter om deras historik, 
och där han dessutom anför normativa synpunkter på deras an
vändning. Kindblad låter ofta artiklar som följer direkt på varandra 
och som hör ihop innehållsmässigt bilda en textenhet. Metoden 
illustreras av exempel (167) och (168).

(166) Abdicera. V. Akt. — 3. [—] Detta ord brukas i Svenska 
språket nästan endast i fråga om regerande personer, hvilka 
afsäga sig regeringen, och det användes då alltid ensamt, utan 
något efterföljade substantif.

Ehuru i Svenskan ej finnes något motsvarande ord, hvarmed 
ifrågavarande begrepp ensamt kan återgifvas, utan man därtill 
måste begagna uttrycken afsäga sig regeringen, afsäga sig 
kronan, nedlägga regeringen m. fl. skulle jag dock tro det vara 
bättre att utrycka sig på dessa sätt, än anlita det främmande 
ordet abdicera.

På sednare tider har det börjat blifva ganska allmänt att 
skrifva ordet: Abdikera.

T. Abdiciren. Ang. Abdicate. Fr. Abdiquer. Sp. Abdicar. Port. 
Abdicdr. Lat. Abdicere af Ab, af, och Dicere, säga.

(167) Abdicerande. [—] Något motsvarande subst. på ing, såsom 
Abdicering, brukas ej, utan i dess ställe har man lånat det ut
ländska
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(168) Abdikation. [—] Ordet förtjenar ingalunda burskap i vårt 
språk, emedan det fullkomligt motsvaras af ordet Afsägelse, 
hvilket, olika med sitt verb, kan brukas så väl ensamt, som i för
ening med andra substantifver; man kan nämligen både säga 
Konungens afsägelse, och Konungens afsägelse af regering
en, af kronan, af sin makt m. m. Äfven torde orden tronaf- 
sägelse, kronafsägelse, maktafsägelse kunna begagnas i stället 
för abdikation.

På 1700-talet skref man ordet i Svenska skrifter alltid abdica
tion, längre tillbaka abdicatio, då det äfven ansågs helt och 
hållet främmande för språket.

I artikeln Ackuschera avslöjas en stilistisk utveckling hos verbet 
föda som av allt att döma har varit av tillfällig karaktär (ex. 169).

(169) Ackuschera. V. N. — 1. 3. Framföda barn. Nedkomma med 
barn. Hon skall ackuschera. Hon har ackuscherat.

Detta ord, som är antaget i ett finare umgängesspråk, till und
vikande af det lägre uttrycket Falla i barnsäng, motsvaras 
eljest af vårt gamla Svenska ord Föda. Som detta dock numera 
anses föråldradt och gröfvre, behöfves ett finare uttryck, men då 
substantifvet Nedkomst i det mest grannlaga språk kan nyttjas 
för Ackuschemang, synes äfven verbet Nedkomma kunna er
sätta ifrågavarande utländska ord. [...]

Att denna förändring i stilvärdet inte blev bestående hos verbet föda 
framgår bland annat av att det i SOB inte alls markeras med avse
ende på stilvärdet, medan däremot nedkomma anges vara något 
högtidligt (”ngt högt”) och ackuschera saknas helt. Verbet föda har 
sålunda återtagit sin roll som det omarkerade uttrycket.

Uppslagsordets selektionsrestriktioner kommenteras ibland sär
skilt, såsom i exempel (170):

(170) Absorbera [—] Ordet kan icke användas i fråga om personer,
utan blott då talet rör sådana kroppar, som ega förmågan att i 
sina mellanrum indraga de flytande ämnen, hvilka utsättas för 
deras inverkan. [...]

Att ordet absorbera även har en bildlig betydelse anges likaså utan 
att det sägs rent ut att det då också kan användas om personer: ”b) 
Uti figurlig mening har Absorbera blifvit nyttjadt för Uppsluka,
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MedtagaI de illustrerande språkproven fungerar krigsmaktens 
underhåll som subjekt samt hela hans tid i den passiva satsen hela 
hans tid absorberas af nöjen. Ännu mera sofistikerade upplys
ningar om ordets selektionsrestriktioner ges under betydelsemo
ment (b) till uppslagsordet advokat. ”Den som utom domstol söker 
ifrigt försvara någons handlingssätt eller förfäkta dess fördelar. 
(Säges om både män och qvinnor)”.

Uppgifter om selektionsrestriktioner eller användningsområde har 
också en funktion i betydelsebeskrivningen på så sätt att de kan 
bidra till en kontrastiv belysning av innehållsmässigt närbesläktade 
uppslagsords betydelse. Sålunda upplyses läsaren om att afbrakna 
(ex. 171) används om andra föremål än det till betydelsen snarlika 
uppslagsordet afbrista (ex. 172):

(171) Afbrakna. V. N. — 1. 2. Metalläran. Brista sönder för yttre 
våld i följd af på ytan befintliga, vid smidningen uppkomna räm- 
nor (Brakor). Säges om stångjärn och bleck. Järnstången, järn
ringen, bleckplåten har afbraknat. Jfr. Afbrista.

(172) Afbrista. V. N.—1. 2. Slitas sönder på något ställe, gå i tu i 
följd af yttre våld eller egen tyngd. Säges om kroppar som hafva 
sin hufvudsakligaste utsträckning på längden. Kedjan belasta
des med en sådan tyngd att den måste afbrista. Strängen var 
så hårdt spänd att den afbrast. Hängbron har afbrustit. Man 
säger ock Brista, Gå af, Springa.

Läs Avbrissta.

Kindblad hämtar ofta sina språkprov ur kända svenska författares 
skrifter (jfr den i 10.2.2 citerade noten till stickorden afgrundsband 
och qfgrundsbi oss). I sin översikt över Svenska Akademiens ord
boksarbete redogör Loman för ett förslag presenterat av Hans Järta, 
nämligen att, som Voltaire tidigare föreslagit Franska Akademien, i 
ordboken ge hänvisningar till goda författare. Också Akademiens 
syn på idén redovisas (Loman 1986:77). Loman diskuterar i det 
sammanhanget det manuskript till bokstaven A som Beskow avslu
tade 1845. En klar behållning vid läsningen av manuskriptet, säger 
Loman, är ”de många vackra språkproven, företrädesvis hämtade
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från Dalin, Leopold, Wallin, Tegnér och - Stagnelius, som bl.a. gett 
ett tjugotal exempel på hur man kan bilda sammansättningar med 
afgrunds-' (Loman 1986:81). Detta tillvägagångssätt, att illustrera 
uppslagsordets användning genom att anföra autentiska språkprov, 
har alltså redan genomförts av Kindblad i fragmentet från 1840-41. 
Nämnas kan att han presenterar 38 sammansättningar med af
grunds-, varav han hämtat ett tjugotal (22 närmare bestämt) från 
Stagnelius! Av dessa förekommer 18 endast hos Stagnelius.

Även bruket av interjektionen Ack är väl dokumenterat i de 
sköna författarnas skrifter. I sin artikel Ack anger Kindblad 14 
språkprov. Här utmärker sig dock inte Stagnelius särskilt, även om 
han jämte Lidner står för fyra av artikelns språkprov mot Tegnérs 
tre; Nordenflycht, Bellman och Lenngren bidrar med var sitt språk
prov.

Det är emellertid inte bara skönlitterära författares och diktares 
skrifter som Kindblad har excerperat för exempel på ordets an
vändning. Också för en del facktermer anförs autentiska belägg (ex. 
173). Så uppges Fischerström vara upphovsman till språkproven i 
följande artiklar:

(173) Aborrfjäll. [...] Af aborrfjäll kan ett godt lim kokas. FISCHER- 
STRÖM.

(174) Aborrister. [...] Af aborrister och af aborrens innanmäte kan 
ett slags olja kokas, tjenlig att begagna till vagnshjuls smör
jande. FISCHERSTRÖM

(175) Aborrskinn. [...] Af aborrskinn kan ett ganska starkt lim be
redas. FISCHERSTRÖM

Dessa exempel är visserligen informativa beträffande referentens 
användning men föga illustrerande vad avser ordets egenskaper. 
Antagligen är Kindblad med språkproven lika ofta ute efter att 
styrka ordets faktiska förekomst som att med dem ytterligare belysa 
ordets betydelse eller bruk.

I KOS anges noga om uppslagsordet används inom ett särskilt 
fackområde snarare än i allmänspråket. Uppslagsorden markeras
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med etiketter som t.ex. anatomi, astronomi, diplomatik, handelsstil, 
heraldik, läkarekonsten, musik, perspektifläran, språkläran, stats
läran etc, etc. En del av de ord som förekommer i fragmentet är 
rena facktermer, till exempel de språkvetenskapliga termerna ablatif 
och ackusatif samt de från anatomin respektive medicinen hämtade 
adenologi, adiposi och adynami.

Man får ingen information om uppslagsordens eventuellt dialek
tala karaktär eller regionala spridning. Några systematiska uppgifter 
om frekvens ges inte heller, även om det i enstaka artiklar åberopas 
att ”Ordet brukas ganska ofta” {absurd), att det ”förekommer 
numera ganska sällan uti vårdad skrift” {ackumulera) eller ”före
kommer högst sällan i Svenskan och är där alldeles obehöfligt” 
(<aboliera). Vid enstaka tillfällen kommenteras ordets stilnivå: ”Uti 
vissa ordställningar brukas ordet ackurat, särdeles i förtroligare tal, i 
betydelse af Alldeles, Just o. d. [...] Dessa talesätt tillhöra dock det 
mera sjelfsvåldiga språket” {ackurat, adv.), ”En skämtsam benäm
ning” {adamsäpple), ”sjelfsvåldigt eller skämtsamt uttryck” 
{admirera) och ”Nyttjas hellst i mindre god bemärkelse” {adept).

Som framgått ovan tillhandahåller Kindblads ordbok delvis de
taljerad information om uppslagsordens användning. Ofta är upp
lysningar av sådan pragmatiskt natur väl integrerade i den seman
tiska och syntaktiska beskrivningen. Förutom rent normativa kom
mentarer förekommer rikligt med värdefulla deskriptiva upplys
ningar om det samtida bruket (exempelvis ackuschera, ex. 169 
ovan).

10.2.3.8. Etymologisk information

Redan i ordbokens förord slår Kindblad fast att man i beskriv
ningen av ett språk måste ta hänsyn till närbesläktade språk (se 
10.2.1 ovan). Ett uttryck för denna hänsyn till släktspråken är den 
uppräkning av uppslagsordets morfologiska släktingar i andra språk 
som avslutar de flesta artiklarna. För de främmande orden kan upp-
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räkningen av dessa utgöra långa ramsor med såväl morfologiska 
som semantiska kommentarer: ”Affisch [—] Fr. Affiche. Port. Afix- 
ado. (Ital. Affisso. Sp. Afijo. Lat. Affixum, någonting vidfästadt) af 
Affigere (.Adfigere), Fästa vid, af Ad, Vid och Figere, Fästa” (se äv. 
ex. 166 ovan). Också arvordens morfologiska motsvarigheter i 
andra språk anges. Sålunda motsvaras aborre av aborre i danska 
och norska och afdrag av afdrdttr i isländska; afdrag el. aftrcek i 
danska och aftrek i holländska (se äv. ex. 161 och 163 ovan).

En del av de utredningar Kindblad företar gäller uppslagsordens 
etymologiska förhållanden. Så för han en detaljerad diskussion 
kring ordet adel och dess etymologi. Ordets ursprung har Kindblad 
ingenstans funnit ordentligt utrett, något som föranleder en ingå
ende diskussion av de härledningsförsök som föreligger. Ordet finns 
endast i språk tillhörande den ”Götiska språkstammen”, fast inte i 
”denna stams äldsta språk, Meso-Götiskan”. Grimms antagande att 
det i mesogotiskan belagda mansnamnet Apalareiks innehåller en 
form av elementet adel anser Kindblad vara felaktigt, ”då det icke 
är omöjligt att samma namn, ehuru buret af en Göt, varit utländskt” 
(s.v. adel). Även om Kindblad betraktar Ihre och Grimm som 
självklara auktoriteter har han en nykter syn på deras etymologier, 
och han drar sig inte för att argumentera mot deras förslag (se 
exempelvis artikeln Aborre). Så långt som till att kalla Grimm för 
en ”usel etymolog” går han ändå inte (Ralph 1985:212).

För de främmande orden redovisar Kindblad ibland varifrån de 
kommit, samtidigt som han i några fall diskuterar deras bruk och 
närvaro i svenskan (ex. 176). Om ordet ackommodera uppges 
följande:

(176) Ackommodera. [...] Detta ord, infördt uti vårt språk ifrån det 
Franska, hvarest det har flerfaldig betydelse, förekommer sällan 
hos bättre författare, och troligen aldrig annorlunda än som ett 
reflexift verb, ackommodera sig, betydande det samma som 
lämpa sig efter, hvilket Svenska uttryck är fullgodt med det 
utländska. [...]
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På samma resonerande sätt som i exempel (176) anges det att ordet 
ackurat är hämtat från latinet. Beträffande ordet ackuratess röjer 
Kindblad vissa tvivel angående dess förmodade väg in i svenskan 
(ex. 177):

(177) Ackuratess. [...] Punktlighet, Noggranhet, Omsorg äro de 
Svenska uttryck, som svara emot Ackuratess, hvilket ord torde 
vara från det Lat. adjektifvet Accuratus utbildadt efter Franska 
språkets lagar, så att det lätteligen kunde tagas för ett försven- 
skadt Franskt ord, hvilket dock ingalunda är förhållandet, ty uti 
Franskan finnes ej ett enda spår däraf. Möjligen är det lånadt 
ifrån Italienskan. [...]

Med tanke på Kindblads i eget tycke bristfälliga kunskaper i forn- 
språken rör han sig ibland på djupt vatten. I artikeln Abbot ger han 
sig in i diskussioner som verkligen förutsätter kunskaper om av
lägsna språk. Han konstaterar där att ”Nu är ordet Pa *) ett af de 
äldsta språkforskningen kan upptäcka inom Sanskritslägten”, vilket 
han sedan kommenterar i den dithörande noten: ”Sskr. Pa: alstra, 
frambringa, nära” — och i ytterligare en not: ”På Tibetanska är Pa 
äfven fader".

I artikeln Ackumulera (ex. 178) resonerar Kindblad kring ordets 
släktskap med det svenska ordet kummel:

(178) Ackumulera. [—] Ehuru ordets rot, Cumulus, äfven åter
finnes i vårt äldsta språk, alldenstund Kummel, Isl. Kuml., är 
alldeles samma ord, förtjenar dock ackumulera ej att bibehållas i 
Svenskan, dels emedan ordet Kummel alldeles utdött ur språket, 
dels ock emedan ifrågavarande verbs hela utbildning är 
främmande för vårt tungomål, hvarest det språkenligt skulle heta 
Kumla, Tillkumla, Påkumla o. d. [...]

Kindblad utgår alltså ifrån att kummel och ackumulera är bildade 
till samma rot, som han antar är cumulus. Enligt Hedquists Svensk 
etymologisk ordbok är ordets härledning omstridd och oviss. Ordet 
är ”1 alla händelser ej, ss. också antagits, lån från lat. cumulus'' 
(Hellquist 1957, s.v. kummel). Artikeln i exempel (178) är antag
ligen representativ för Kindblads etymologiska insatser. Trots att
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han är väl förtrogen med den komparativa litteraturen saknade han, 
som han också framhåller själv, gedigna kunskaper i fornspråken 
vilket alltså ibland leder till slutsatser som senare etymologisk 
forskning har vederlagt — ett öde som förvisso inte bara har drab
bat Kindblad utan också i någon mån de flesta av de tidiga kompa- 
rativistema.

Som redan har nämnts framgår av inledningen till KOS att 
Kindblad känt till och använt Spegels Glossarium (se 10.2.2.1 
ovan). Det är därför troligt att han kan ha inspirerats av denne före
gångares sätt att redovisa uppslagsordens morfosemantiska 
släktingar i andra språk (se 5.4.6.1 ovan). Då antalet uppslagsord 
som förekommer både i Glossarium och i KOS är så begränsat (en 
handfull ord) är det omöjligt att avgöra i vilken utsträckning Kind
blad direkt har utnyttjat uppgifterna i Glossarium. Exempelvis 
anger Kindblad att det svenska ordet adel har formen adel också på 
danska, norska, tyska, holländska och — felaktigt — även på 
isländska, Spegel däremot uppger en (för tiden) korrekt isländsk 
form adall. Däremot ger båda ordböckerna den tyska formen 
abfertigen som motsvarighet till affärda. Trots att det inte går att dra 
några slutsatser om relationen mellan Glossarium och KOS i detta 
avseende kan man ändå konstatera att Kindblad här tar upp ett led i 
den lexikaliska beskrivningen av svenskan som ingen av hans före
gångare bland lexikograferna brytt sig om — och för den delen 
ingen av hans efterföljare heller.

10.2.3.9. Encyklopedisk information

Inslag av encyklopedisk art och språkliga uppgifter blandas friskt i 
Kindblads artiklar. Ofta är det i första hand språkproven som bidrar 
med detaljerad information om ordets referent (se ex. 174 ovan). Ett 
exempel utgör artikeln Abbreviation, där uppslagsordets betydelse 
parafraseras på följande sätt: ”Förkortningar, använda i skrift och 
bestående uti några bokstäfvers utelämnande uti ett eller flera ord”.
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Därefter räknar Kindblad upp ett trettiotal förkortningar med deras 
uttydningar. Uppslagsord som tillhör ett fackområde kan dessutom 
förses med autentiska språkprov ur facklitteraturen, språkprov som i 
själva verket består av noggranna beskrivningar eller utredningar av 
rent teknisk natur. Sålunda kan vi i artikeln Aberration (ex. 179) 
finna en hel del information om själva fenomenet aberration.

(179) Aberration. [...] Då det ifrån en fixstjerna utgående ljuset ej i
samma ögonblick kan framkomma till jorden, utan först hinner 
dit sedan densamma betydligt förändrat sin ställning, träffar det 
vårt öga följaktligen endast i sned riktning, hvaraf följer att fix- 
stjernans skenbara läge blir annorlunda än det verkliga är. Nå
gon flyttning af stjernorna eger således icke rum, utan synes 
blott sådan i följd af jordens gång och ljusets rörelse, och be
nämningen aberration (förirring) afser således egentligen ljus
et, ej sjelfva stjeman. [...]

Det var således inte bara de lexikaliska enheternas betydelse och 
deras användning Kindblad ville belysa för ordboksanvändarna. 
Hans ambitioner förefaller ha varit att ge en uttömmande beskriv
ning av själva det språkliga uttrycket, av alla nyanser och skift
ningar i dess betydelse och av villkoren för dess användning och — 
i många fall — dessutom att lika noggrant beskriva och förklara 
ordets referent.

10.2.3.10. Övriga uppgifter i mikrostrukturen

En typ av uppgifter som faller utanför den använda mallens ram är 
Kindblads referenser till en teoretisk diskussion som har med upp
slagsordet att göra. I artikeln Aborre, som upptar en dryg sida i 
ordboken, berörs Adelungs uppfattning om uppslagsordets släkt
skap med fiskbenämningar i andra europeiska språk. Kindblad 
ifrågasätter riktigheten i antagandet, liksom också i Ihres teori om 
att det skulle vara sammansatt av det isländska ä, ’vatten, å, flod’ 
och svenska ordet borre ’tistel’. Han presenterar också sina argu
ment för att Ihres ”ofvan anförda gissning måtte vara grundlös”
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(KOS: 14, s.v. aborre). Däremot är han benägen att ge tysken Graff 
rätt i hans hypotes beträffande förledens släktskap med fornhög- 
tyskans ag, ah och akpouz (ib.).

I artikeln A, som upptar närmare två sidor, resonerar Kindblad på 
samma sätt kring stort och smått som har att göra med vokalens, 
bokstavens och morfemets förekomst, användning och betydelse i 
svenskan. Också där refererar han tidigare utsagor i frågan. Beträf
fande a eller e som ändelsevokal kritiserar Kindblad bruket av e i 
vissa ändelser och åberopar därvid att redan Tiällman var på det 
klara med att ”hufvudvokalen i vårt tungomål är ’ Vårt dunder A, 
som hajver högsätet för det Danske e”’ (KOS: 1). Han beklagar 
också den inställning som presenteras på s. 115 i SAS (1836), att 
man i högtidligare sammanhang kan skriva som man tycker: ”hvil- 
ken godtycklighet, beklagligtvis ej blott i detta, utan äfven i otaliga 
andra fall, hittills fått utgöra en grundregel i vårt modersmål, och till 
ej ringa grad orsakat den stora däri rådande förbistringen” (ib.).

I artikeln Ablatif (ex. 180) för Kindblad ett resonemang om abla- 
tiv som böjningsform i svenskan. Inledningsvis hänvisar han till 
Svenska Akademiens grammatik (1836), som räknar med ”i stället 
för Ablatif en s. k. allmän böjd kasus”. Vidare kommenterar han att 
Almqvist kallar ablativen ”Frånställning”. Därefter resonerar Kind
blad på ett initierat sätt om ablativens vara eller icke-vara i 
svenskan.

(180) Ablatif. [—] Som ifrågavarande böjningsform ej mera finnes
qvar [...], bör äfven benämningen ablatif utgå ur språkläran [...].
Att åter alla deklinabla ord i ett språk nödvändigt måste tänkas i 
jämt sexfaldigt förhållande, detta är blott en fördom egande sitt 
upphof uti den Latinska språkläran. [...]

I mikrostrukturen finns det sålunda gott om ofta avancerade dis
kussioner som rör respektive uppslagsord. På samma sätt framför 
Kindblad där sina åsikter i språkliga frågor som föranletts av upp
slagsordet, även om de inte i första hand relaterar till detta. Ett 
typiskt exempel finner vi i artikeln Abbé (ex. 181). Från att ha
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karakteriserat ordet som ett av ”de otaliga onödigtvis från Franskan 
lånade” och beskrivit hur det på 1700-talet kom in i svenskan när 
”Franskan, eller rättare sagdt, en fransosartad svenska, började 
blifva det fina språket här i Norden” övergår han till en lätt filoso
fisk utläggning.

(181) Abbé. [—] Den som har mycket skräp är ej rikare än den som
har få men goda saker. Om vårt modersmål skall riktas på sådant 
sätt att det intager ord från alla andra tungomål, både likt och 
olikt, kan det visserligen snart blifva det ordrikaste språk i verl- 
den, men dess värde som sjelfständigt tungomål blifver i samma 
mån ringare och slutligen alldeles intet. [...]

Exemplen på resonemang och kommentarer av liknande karaktär 
som de som här citerats är talrika.

10.2.3.11. Mikrostrukturen i KOS: sammanfattning

I mikrostrukturen lämnas rikligt med information som inte tillhör 
någon av de informationskategorier som omfattas av den beskriv
ningsmodell som jag använder. Främst gäller detta betydelse
beskrivningen och uppgifter om ordens bruk. Upplysningar av de 
mest skilda slag kan förekomma lite varstans i artiklarna. Informa
tionens typ, mängd och förekomst över huvud taget är oförutsägbar 
och därmed inte alldeles lätt att fånga i en systematisk beskrivning.

I förordet karakteriserar Kindblad sitt arbete som ”ej ämnadt till 
föremål för en sammanhängande läsning, utan till en handbok att 
begagna för tillfälliga upplysningar”, något som naturligtvis gäller 
för ordböcker generellt (KOS:IV). Det är emellertid bara den som 
noggrant läser igenom hela Kindblads arbete som till fullo kan upp
skatta dess kvaliteter. Om arbetet hade fullbordats, hade det blivit så 
omfångsrikt att en sådan läsning inte hade varit möjlig. Den infor
mation som ges är vanligen tankeväckande och intressant, men den 
förekommer ofta på oväntade ställen och är därför inte omedelbart 
tillgänglig för ordboksanvändaren. Kindblads många skarpa ana-
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lyser och intressanta iakttagelser hade troligen inte kommit till sin 
fulla rätt i ordboken även om den fullbordats.

10.2.4. Förlagorna till KOS

Kindblads ordboksfragment bryter i flera avseenden med den mo
dell för lexikalisk beskrivning som etablerats i de tvåspråkiga sven
ska ordböckerna. Den formaliserade redovisning av uppslagsordets 
grammatiska egenskaper som sedan Sahlstedts SSO (1773) tilläm
pats i de större verken saknas helt i KOS. Över huvud taget tycks 
Kindblad inte ha ansett det vara ordbokens uppgift att lämna 
grammatisk information om uppslagsorden, i varje fall inte hans 
ordboks uppgift.

Som framgått ovan nämner Kindblad i förordet till KOS en rad 
tyska språkforskare och lexikografer, som dels bidragit till att be
skriva det tyska språkets ”lynne och utveckling utur fornspråken, 
dels utredt dess förhållande till slägtspråken” (KOS:[III]). Bland de 
namngivna forskarna märks, förutom de ovan nämnda förgrunds
figurerna inom den komparativa språkforskningen, också författare 
till etymologiska och historiska tyska ordböcker samt även lexiko- 
graferna Adelung och Campe. Som framstående svensk språkfors
kare nämner Kindblad också Ihre. Däremot omtalas inga tyska 
upphovsmän till tvåspråkiga ordböcker. Beträffande svenska före
gångare inom lexikografin använder Kindblad sig av Spegels, 
Swedbergs och Sahlstedts verk, men rent allmänt beklagar han sina 
”föregångares fåtalighet och deras arbetens ringa omfattning” 
(KOS: [IV]).

I Adelungs och Campes ordböcker har Kindblad haft två stora, 
enspråkiga ordböcker som var och en på sitt sätt kunde utgöra en 
förebild för det planerade arbetet. I den subskriptionsanmälan som 
föregick utgivningen av ordboken presenterar Kindblad sina planer. 
Arbetet med ordboken beräknas ta femton till tjugo år, och ord
boken skall bli större och fullständigare än Du Canges, Johnsons,



404

Adelungs, Franska Akademiens och La Cruscas ordböcker 
(Schiick 1938:418). Det skulle leda för långt att i detalj försöka 
klarlägga relationerna mellan Kindblads fragment och dessa arbe
ten. Vid en hastig granskning av mikrostrukturen uppvisar fragmen
tet betydligt större likheter med Adelungs ordbok än med Campes, 
som också omnämns i förordet. Kindblads uppläggning påminner i 
många avseenden om Adelungs essäistiska stil, och den detaljrike
dom Adelungs artiklar uppvisar har Kindblad i vissa avseenden 
anammat. Adelungs behandling av interjektionen Ach kan fungera 
som exempel på dennes grundlighet. Artikeln, som omfattar nästan 
en hel sida i folioformat, delas in i tolv betydelser och kompletteras 
dessutom med fyra anmärkningar; den tredje innehåller en kort dikt 
(se Adelung 1811:145ff.).1 Kindblads artikel Ack är, om än om
fångsrik, betydligt kortare (se närmare 10.4.2. nedan). Ett drag som 
Adelungs och Kindblads verk har gemensamt är de brukskommen- 
tarer som ges vid främmande ord: ”In beyden Bedeutungen ist es 
[=das Wort] im Deutschen überflüssig” (Adelung 1811, s.v. 
accurät).

Beträffande den begränsade grammatiska informationen i frag
mentet är det däremot inte Adelungs ordbok som har varit Kind
blads förebild. De bestämda idéerna om grammatikens och ord
bokens relationer kan Kindblad ha hämtat ur Franska Akademiens 
ordbok. Förutom uppslagsordets ordklasstillhörighet lämnar denna 
endast uppgifter om substantivens genus och för verbens del huru
vida de är aktiva eller neutrala. I alla fall är typografin i KOS den
samma som i akademiordboken.

Det är med facit i hand lätt att inse varför Kindblad inte lyckades 
bättre än vad han gjorde med sin Ordbok öfver Swenska Språket. 
Arbetet var, som han själv också anade, alltför ambitiöst upplagt. 
Med de största europeiska verken som förebild framstår hans ambi
tioner genast lite mera begripliga -— om än inte mera realistiska. 
Om man jämför Kindblads avsnitt, a-afhackning, med samma

1 Den upplaga av Adelungs ordbok som jag har haft tillgänglig är en av Schön
berger reviderad upplaga från 1811.



405

avsnitt i Dalins OSS kan man konstatera att avsnittet omfattar 435 
ord hos Dalin och 656 hos Kindblad, d.v.s. ca 50% fler ord hos den 
senare. Då OSS innehåller omkring 60 000 ord skulle Kindblads 
verk kommit att innehålla 90 000 ord. Med samma generösa in
ställning till det utrymme som tilldelas varje ord i fragmentet hade 
det färdiga arbetet omfattat omkring 10 000 sidor. Det motsvarar 
ganska väl de 8 000 sidor som Adelungs ordbok innehåller; denna 
är tryckt i ett stort folioformat, medan KOS är tryckt i 4:o-format.

10.2.5. Mottagandet av KOS

Trots den inställning till främmande ord i svenskan som Kindblad 
redovisar i artikeln Abbé (ex. 179), är han i allra högsta grad gene
rös när det gäller att ta med främmande ord i ordboken. De främ
mande orden och det jämförande perspektivet är också det som kri
tikerna uppehåller sig vid i sina recensioner av arbetet. Sålunda 
konstaterar signaturen ”H. R.” i Studier Kritiker och Notiser (1841) 
att, trots att det utkommit två häften av ordboken, så ”kan man 
nästan säga att intet deraf utkommit” (H.R. 1841:140). I inledning
ens redovisning av svenska språkets äldsta källor, säger recensen
ten, söker ”författaren mycket långt borta. För att finna dem wand- 
rar han omkring allestädes — utom i Swerige” (ib.). Själva ord
bokens 64 täta spalter

innehålla — twenne swenska ord (aborre och ack), eller, om man 
will inräkna sjelfwa bokstafwen A, trenne sådana, och dessa upptaga 
omkring 7 1/2 spalter. Allt det andra rummet begagnas till utländska 
ord, och detta i den nästan wanwettiga öfwerdrift, att särskilta artiklar 
lemnas icke blott åt orden abdominal, accis, o. a. utan ock åt abdo- 
minalaorta, abdominalbetäckning, abdominalfunktion, abdomi- 
nalkärl, abdominalmuskel, abdominalorgan, abdominalrespira- 
tion, abdominalröreise, abdominaltyfus (således 10 artiklar, alla 
med wederbörlig pompös, men föga behöflig utstyrsel), accisa, acci- 
sad, accisadministration, accisafgift, accisbar, accisbetjent, accis- 
fri, accisfrihet, acciskammare, accislag, accisordning, accisrätt, 
accisskrifware, accissedei, accisstadga (15 artiklar af enahanda 
slag). Will Förf. på detta sätt alltjemt gå till wäga, så kan han aldrig 
komma till något slut. (H.R. 1841:140; originalets fetstil)
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Recensionen avslutas med en vädjan till Kindblad att besinna sig i 
avseende på ”den oändliga massa af materialier, som till bearbet
ning kan komma i fråga, [...] i afseende på den ordning i bearbetan
det, som han kan wilja följa” samt slutligen ”i afseende på den för
måga han för bearbetandet kan äga. In magnis voluisse —- non satis 

* est” (H.R. 1841:141).
Denna recension är nog representativ för den allmänna uppfatt

ningen om Kindblads ordbok. I flera sammanhang riktades stark 
kritik mot urvalet av uppslagsord, särskilt det stora antalet främ
mande ord och den flitiga förekomsten av rena termer. I de mest 
skilda sammanhang görs anspelningar på Kindblads osvenska ord. 
I en anonym insändare, med rubriken ”En vanart, att aflägsna från 
Sverges Litteratur”, behandlas bland annat den i skribentens ögon 
märkliga journalistiken i Aftonbladet. I ett hopp om att få denna 
förklarad lämnas den till ”Hr Kindblad att förklara, när han, bland 
alla de för Sverge främmande artiklar, kommer till Aftonbladismen” 
(iSvenska Biet N:o 178, 1840).

Någon förståelse för det komparativa perspektiv som präglar 
Kindblads arbete tycks heller inte ha förelegat.

10.2.6. Kindblad och Svenska Akademien

Svenska Akademien följde naturligtvis Kindblads ordboksprojekt 
med intresse. Det första häftet anmäldes i Akademien den 17 
augusti 1840 och befanns vara tämligen ointressant, då största delen 
utgjordes av den språkhistoriska inledningen. Ordboksdelen av 
häftet omfattade endast sexton sidor och på dessa hittade akademi
ledamöterna endast ett svenskt ord: aborre (jfr strax ovan). De fem 
av Akademien inköpta häftena fördelades bland ledamöterna och 
diskuterades vid Akademiens sammanträde den 14 september. Där 
föredrog Beskow ”en utförlig, till formen urban, men i sak mycket 
nedgörande kritik och Enberg en annan, mera vresig och skarpt 
ogillande” (Schiick 1938:418f.).
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Trots det havererade ordboksprojektet och trots att Svenska Aka
demien tog avstånd från KOS, vilket i sin tur betydde uteblivet eko
nomiskt understöd, tappade Kindblad ingalunda intresset för lexi- 
kografiska frågor, och hans mellanhavanden med Akademien hade 
ännu bara börjat. Under hela 1840-talet tycks han ha fortsatt sitt 
lexikografiska arbete, även om utgivningen av själva ordboken 
definitivt hade avbrutits. I januari 1846 återupptogs kontakterna 
med Akademien. Rydqvist meddelar:

träffades med Hr K. E. Kindblad aftal dels om inlösen af en utaf 
honom besörjd samling, innehållande en stor ordlista jemte 10,000 
språkprof, dels om hans biträde vid fortsättandet, mot visst års- 
arfvode för aflemnade minst 20,000 nya exempel årligen; men i in- 
gifven skrift af den 18 Juni 1850 förklarade sig Hr Kindblad icke 
kunna fortsätta ordsamlingarna, hvilka, så vidt de gälde hans eg
na, efter ett senare meddelande skola innehålla ett slutbelopp af 
64,000 språkprof. (Rydqvist 1870:291)

Kindblads samarbete med Svenska Akademien blev alltså inte sär
skilt lyckat för Akademien, och det tycks heller inte ha varit till 
belåtenhet för Kindblad. I en skrift som han gav ut 1854 redogör 
han noggrant för sin syn på saken. Av denna publikation, som 
bland annat innehåller ”ett mot akademien riktadt mycket pikant 
’Förord’” (Noreen 1903:236), framgår att han år 1848 inlämnade 
till Akademien en plan, som han tänkte sig kunde fungera som ut
gångspunkt för Akademiens ordboksarbete. Förslaget, som inte 
rönte den uppmärksamhet Kindblad ansåg det vara värt, lämnar han 
till allmänhetens bedömning genom att publicera det som en del i 
skriften från 1854. Han bifogar också de anmärkningar Akademien 
hade gjort vid förslaget. Anmärkningarna hade, menade Kindblad, 
föga med själva den övergripande planen att göra; de avsåg snarare 
hans kommentarer till ”åtskilliga uti ett visst provark förekommande 
artiklar” (Kindblad 1854: [i]). Här åsyftas säkerligen det manuskript 
över bokstaven A som Beskow 1845 hade inlämnat till Akademien 
(se ovan 10.2.3.7). Kindblad tog dock hänsyn till anmärkningarna 
och lämnade på nytt in ett förslag till Akademien, denna gång ”till
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en slutlig redaktion” av ordboken. Detta förslag föranledde ingen 
åtgärd från Akademien, trots att Kindblad vid den tiden alltså var 
engagerad av Akademien för att biträda vid ordboksprojektet. Vi 
lämnar över ordet till Kindblad själv:

Då jag, efter fyra och ett halft års verksamhet för Svenska Akademi
ens räkning, fann mig uppoffra mycken tid och möda på ett träget 
arbete, hvarvid jag kunde förutse mig hvarken komma att skörda 
heder eller nöjaktig penningeinkomst, anmälde jag om sommaren 
1850 min önskan att upphöra därmed, hvarefter alla mina samlingar, 
innehållande bland annat, öfver 64,000 språkprof, till Akademien 
öfverlämnades, och sålunda såg jag mig slutligen, genom en illa be
räknad ach [sid] för mig högst ofördelaktig tillställning, ehuru Aka
demien punktligen fullgjort alla sina skriftliga förbindelser emot 
mig, beröfvad frukterna af mångårigt arbete. Det hade, ehuru af litte
rär beskaffenhet och med ifver utfördt, samt ej utan beröm godkändt, 
inbringat mig mindre, än som på lika lång tid kunnat förtjenas genom 
vanlig renskrifning. Svenska Akademien, som för en ringa summa 
sålunda kommit i besittning af mina samlingar, fann kort därefter tiden 
vara inne att, på grund af då samlade språkprofs betydliga antal, 
begära för ordboksarbetets fortsättande ett årligt statsanslag, till 
belopp, nära dubbelt mot hvad tillsammanlagdt mig tilldelats för mitt 
fleråriga arbete. (Kindblad 1854:[i]f.; hans spärrning)

Kindblad kände sig tydligen orättvist behandlad av Akademien. 
Denna reagerade omedelbart på de offentligt framförda anklagelser
na med att

genast [låta] meddela hr Kindblad, att han skulle återbekomma sina 
samlingar mot det att han aflemnade de för dem uppburna medel, och 
skulle akademien i de utarbetade delarne af ordboken borttaga alla 
de ur hr Kindblads samlingar hemtade språkprof. (Ljunggren 1886:
437, not)

Detta var ett erbjudande som Kindblad naturligtvis inte hade någon 
möjlighet att anta.

Inom Svenska Akademien verkar man ha varit tämligen överens 
om att Kindblad inte i alla avseenden uppfyllde sin del av det in
gångna avtalet. Antagligen är Rydqvists åsikter i frågan representa
tiv för Akademiens uppfattning om såväl den av Kindblad inläm
nade planen som hans excerpter:
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Hr Kindblads plan för språkprofs anförande var i så måtto stödd på 
en annan grund än Akademiens, att denna i första och sista rummet 
afsåg författare med vitsord och efterdömlighet, med tankens och 
framställningens företräden, hvaremot Hr Kindblad med afsigt 
inrymde skriftställare af alla ordningar, endast de gåfvo vittnesbörd 
om ordets faktiska bruk; hvarförutan Hr Kindblad hade en betydlig 
skörd af yrkes-ord, ur vetenskaper, konster, handtverk, landt- 
hushållning, krigsväsendet, kokkonst m.m.; naturligtvis för åtskilliga 
praktiska behof af nytta, men i filologens ögon af underordnad be
tydelse, såsom ett rörligt, ofta orent och främmande skum på språkets 
yta, hvilket ej fördelaktigt blandar sig med språkets bättre be
ståndsdelar, och derföre har sin tjenligaste plats i ett enkom tekniskt 
lexikon, men synes böra så litet som möjligt införlifvas med en allmän 
ordbok, derest icke ordet sjelf är en språkets allmänna tillhörighet. Hr 
Kindblads samlade exempel, eljest för många syften säkert af värde, 
hafva ock, derigenom att de sakna all noggrannare bestämning af 
källan än angifvande af författarens namn eller urkundens titel, för 
Akademien blifvit mindre användbar, sedan man funnit nödvändig
heten af utförda uppgifter i denna del [...]. (Rydqvist 1870:292f.)

Konflikten mellan Kindblad och Akademien var således delvis rent 
ideologisk, d.v.s. den gällde hur en ordbok över det svenska språket 
borde se ut, bland annat i fråga om vilket ordförråd som skulle be
handlas. Där har Akademien och Kindblad haft fundamentalt olika 
uppfattning. Då det var Akademien som hade uppdraget att åstad
komma en ordbok behövde den naturligtvis inte fästa något avse
ende vid inblandning utifrån av det slag Kindblad hade gjort sig 
skyldig till.

Det finns ingenting som tyder på att Kindblad på de villkor Aka
demien ställde lyckades skaffa tillbaka sin excerptsamling. Sålunda 
har säkert Akademien verkligen använt en del av hans språkprov i 
det provhäfte av SAOB som gavs ut 1870 [utan årtal], och antag
ligen är det dessa som avses när redaktionen i förordet påpekar att 
”Citat-ställen saknas vid några språkprof, som förekomma i sam
lingarna och äro på vederbörande ställe af behofvet påkallade, men 
ej kunnat igenfinnas hos den åberopade författaren” (SAOB [1870]: 
ii). I provhäftet återfinns exempelvis i artikeln Affall, betydelse 4b) 
det i KOS anförda språkprovet ”Affall säges malmen lida, när den 
ändrar sig i grufvan och blifver svagare till sin halt”, som, liksom i
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KOS (ex. 158), utan källhänvisning uppges vara hämtat från Rin- 
man (SAOB [1870]).

Kindblad gav emellertid inte upp sina lexikografiska ambitioner. 
1867 började han på nytt ge ut en Ordbok över svenska språket. 
Också för denna sökte han understöd av allmänna medel och hans 
ansökan remitterades till Akademien. Trots de tidigare skärmyts- 
lingarna förordade Akademien hans ansökan, ”ehuru ’grunderna 
för detta språkverk icke öfverensstämde med dem, akademien ansåg 
som de ändamålsenligaste’” (Ljunggren 1886:438 not). Att be
slutet var kontroversiellt antyds av Ljunggrens fortsättning:

Det är sålunda int& fullt riktigt, när signaturen -R i tidskriften 'Fram
tiden’ (1869, s. 558) säger, att akademien ’ansåg sig böra med ett 
penningeunderstöd uppmuntra herr K. E. Kindblads, enligt hvad en i 
hög grad billig och undfallande kritik visat, i nästan alla afseenden 
underhaltiga ordboksarbete’. (Ib.; originalets kursivering)

I ett förord till den nya ordboken kommenterar Kindblad en del av 
de anmärkningar som riktats mot hans ordboksplan. Dels bemöter 
han kritik på ett generellt plan beträffande ordurval, grammatiska 
uppgifter, språkprov och stavning, dels svarar han särskilt på några 
konkreta anmärkningar. Den som har klagat på det förhållandet att 
det inte framgår i ordboken om preteritumformen av aflyfta skall 
vara aflyfte eller aflyftade får klara besked av Kindblad: ”Jo, det 
under ordet anförda sista språkprofvet lemnar i sådant afseende till
räcklig ledning för den, som ej är alltför inskränkt” (Kindblad 
1867:[iii]). På samma sätt får den svar på tal som påpekat att ”Om 
adjektivernas olika ändelser i olika kön tycks förf. ej hafva brytt 
sig”, där Kindblads svar är entydigt: ”Nej icke det minsta” (ib.). 
Den nya versionen av Kindblads ordbok innehåller också en ”All
män språkindelning; svenska språkets förhållande till andra tungo
mål”, som är en mycket förkortad version av inledningen i KOS 
samt den ordboksplan som Kindblad 1848 hade lämnat in till Sven
ska Akademien jämte grunderna för denna plan.
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Inte heller denna Kindblads ordbok fullbordades. 1872 utkom det 
som skulle bli det sista häftet: förlag-gradvis. Därmed avslutades 
definitivt Karl Eduard Kindblads brokiga karriär som lexikograf.

10.3. C.J.L. Almqvist: Ordbok öfver svenska språket i dess 
närvarande skick (1842[-1844])

År 1842 började författaren C.J.L. Almqvist ge ut en Ordbok öfver 
svenska språket (AOS). Såsom ordboken nu föreligger består den 
av ett band (20,5x12,5 cm), som totalt omfattar 624 sidor (bild 21). 
Utgivningen av Kindblads ordbok hade då upphört och detta 
offentligen meddelats allmänheten. Även Almqvist uppmärksammar 
detta.

Början af ett försök har likväl nyligen skett i ”Ordbok öfver Svenska 
Språket” af K. E. Kindblad Sthm 1840; men hvilket, enligt Förf:s 
offentliga tillkännagifvande, redan blifvit instäldt och upphört, ehuru 
arbetet icke hunnit längre än till Afhackning. Man bör göra rättvisa 
åt Hr K:s goda föresatser, men begripligt är, att ett verk icke skulle 
kunna lyckas, der förf. tyckes hafva gjort sig alldeles ingen plan i och 
för utförandet. (A0S:[I], not)

Almqvists ordbok publicerades av förlagsfirman N.M. Lindhs Bok
tryckeri i Örebro. Johan Svedjedal redogör i avhandlingen Almqvist 
— berättaren på bokmarknaden (1987) för brevväxlingen mellan 
Almqvist och förlagschefen P.M. Lindh. Efter att ha fått en förfrågan 
från förlaget om manuskript för utgivning erbjuder Almqvist Lindh 
förlagsrätten till antingen ”Ett Svenskt Lexikon, upptagande och till 
betydelsen förklarande alla nu brukliga Svenska ord, jemte Dialect- 
former i de särskilda landskapen” eller till ”Ett geografiskt Lexikon 
öfver Scandinavien” (Svedjedal 1987:336, kursiverat där). Som 
Svedjedal påpekar saluför Almqvist alltså inte manuskript utan 
idéer. Efter att ha understrukit behovet av en svensk ordbok fram
håller Almqvist sin egen lämplighet för att åstadkomma en sådan:
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Hvad mig beträffar, så har jag genom en större Svensk Grammatik, 
hvilken under 9 år vunnit 3 betydligare upplagor, samt dessutom 
genom tvenne andra arbeten öfver språket (Svensk Rättstafnings- 
lära, som inom kort tid sett 5 upplagor, och Allmän Språklära, hvaraf 
2 uppl. utkommit) måhända gjort mig något accrediterad hos Allmän
heten, till ett företag som förutsätter en icke obetydlig vana och be
kantskap med grammatiska och lexicografiska ämnen. (Brev till P.M. 
Lindh 26.2.1841 (KB Ep. L. 19:1); citerat efter Svedjedal 1987:338)

Lindh accepterade förslaget om en svensk ordbok, som alltså ännu 
helt och hållet befann sig på idéstadiet. Svedjedal redogör för hur 
parterna förhandlar om alltifrån de ekonomiska villkoren — bl.a. 
framgår att Almqvist skulle få betalt per ark — till korrekturläsning 
och stilsorter och sedan för hur arbetet fortgick när det väl kommit 
igång (Svedjedal 1987:339ff.). Trots de av Almqvist själv framförda 
kvalifikationerna och trots det varnande exempel Kindblads ordbok 
hade kunnat utgöra lyckades inte heller Almqvist slutföra sitt ord- 
boksprojekt. I själva verket kom han inte så mycket längre än 
Kindblad. Det sista häftet av AOS avslutas med inledningen till 
ordet brand.

10.3.1. AOS — megaplan

AOS innehåller förutom själva den lexikografiska delen, som om
fattar 624 sidor, också en inledning på 26 sidor där bland annat 
planen för arbetet beskrivs. Almqvist inleder emellertid med att för
klara varför det behövs en ordbok av det slag han nu tänker förfär
diga. Han påpekar att något ”lexikon på svenska öfver Svenskan 
gifves icke”; de ordböcker som finns är alla ”Öfversättningslexika”, 
d.v.s. ordböcker som ”gifver ett språk genom ett annat” (A05:[Ij). 
Då Almqvists inledning är, som också påpekats av Malmgren 
(1988), ett ytterst värdefullt bidrag till den svenska metalexikogra- 
fiska litteraturen, är det motiverat att dröja något vid innehållet i 
den. Som vi redan har sett (3.6 ovan) vittnar det resonemang Alm
qvist för kring den enspråkiga ordbokens definitioner av upp-
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BILD 21. Titelsida i Almqvists Ordbok öfver svenska språket 
(1842[-44J).
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slagsordens betydelse om en stor språkteoretisk medvetenhet och 
god insikt i lexikografiskt arbete. Redan i inledningens allra första 
stycke gör Almqvist en distinktion mellan tvåspråkiga och ensprå- 
kiga ordböcker, på så sätt att de tvåspråkiga ”består i en kedja af 
öfversättningar" medan den enspråkiga ordboken ”måste lemna 
definitioner” (AOS: [ [ ] ; kursiv i orig.).

10.3.1.1. Almqvists argument för ordboken

Almqvist nöjer sig inte med att endast anföra avsaknaden av en 
svensk definitionsordbok som argument för att han nu ger sig i kast 
med uppgiften att åstadkomma en sådan. I tio punkter argumenterar 
han för nyttan av en ordbok av det aktuella slaget. I dessa punkter 
blandas stort och smått; stringenta språkliga resonemang, språkfilo
sofiska funderingar och språkekvilibristens konstnärliga formule
ringar. De argument Almqvist lägger fram, och som samtidigt kan 
sägas utgöra ett slags övergripande plan för arbetet, är för mång
ordiga för att kunna citeras här, men de kan sammanfattas som 
följer:

1. Nödvändigheten av att ”klart veta vad varje ord betyder”, också de ord 
”som anses till betydelsen allmänt kända” (AOS:TV).

2. Nyttan av att klart kunna avgränsa ett ords betydelse mot andra ord.
3. Användarens behov av att urskilja ett ords olika betydelser, ”ifall han 

vid tillfälle skall tänka, tala eller skrifva något med vetenskaplig reda” 
(.AOS:W).

4. Behovet av att förstå fackord och termer, eller ”uttryck, enskildt till
hörande vissa discipliner [som] föga, eller icke alls förstås af personer 
utom yrket” (AOS:W).

5. Det gagneliga i att kunna söka information om ordets bruk och kon- 
struktionssätt.

6. Grammatikens otillräcklighet beträffande redovisningen av svenskans 
ordbildningsprinciper, särskilt beträffande vilka avledningar, särskilt 
verbalsubstantiv eller verbalier, som finns i språket och vad de betyder.

7. Nyttan av att få lära känna ett ords alla ”liktydiga ord eller synony
mer” (AOSAX).

8. Angelägenheten av förklaringar av ordens betydelse också i fasta för
bindelser och talesätt.
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9. De förtecknade dialektorden som resurs beträffande riksidiomets beri
kande.

10. Betydelsen av att förteckna ordens uttal enligt riksidiomet, dels för dia
lekttalande, dels för att eftervärlden skall kunna veta ”huru Svenskan i 
vår tid låter” (A05:X).

En del av dessa argument följs av skarpsinniga språkliga iakttagel
ser. Under punkt (5) diskuterar Almqvist förutom verbens valens 
också nödvändigheten av att tillhandahålla information om ”hvilka 
partiklar (särdeles prepositioner), som kunna, eller stundom måste 
följa efter vissa ord (i synnerhet verber och deras objekter); eller när 
sådant icke alls sker. [...] Så säger man Afråda ifrån, men aldrig till; 
deremot kan man Afresa både ifrån och till” (AOS: VI). Almqvist 
diskuterar också hur oförutsägbara partikelverbens kombinatoriska 
egenskaper kan vara jämfört med simplex verbets och han exempli
fierar fenomenet som följer:

Vi hafva t. ex. tvenne verber Linda och Lyfta, begge aktiver, tagande 
ett objekt och det direkt; men låt dem sammansättas med af, samma 
preposition för begge: blifva Aflinda och Aflyfta', så förvandlas de till 
den olikhet, att Aflinda tar två objekter, skilda eller tillsammans, huru 
man vill; men Aflyfta blott ett. Låt t. ex. i ena fallet en bindel sitta om
kring hufvudet, och i det andra en hatt sitta på detsamma; så kan man 
begagna Aflinda trefaldigt: a) aflinda bindeln, b) aflinda hufvudet, 
och c) aflinda hufvudet bindeln; men Aflyfta får man blott nyttja med 
det ena objektet: man får säga a) aflyfta hatten, men icke b) aflyfta 
hufvudet, och icke c) aflyfta hufvudet hatten. (AOS:VII)

Det finns ingen grammatik, säger Almqvist, som för varje enskilt 
ord kan förklara sådana växlingar — det kan bara ordboken.

Som Malmgren har påpekat diskuterar Almqvist under punkt sex 
utförligt nödvändigheten av att redovisa förekomsten av också 
regelbundet bildade verbalsubstantiv i ordboken (Malmgren 1988: 
199). ”Det är visst en sanning”, säger Almqvist, ”att man ur verber 
öfverhufvud kan bilda substantiver genom dessa ändelser [-ande, 
-ende, -ning, -else, -an, -nad, -a, och -eri m.fl.]; men oaktadt denna 
regel, såsom språkmöjlighet, är allmän, befinner det sig dock i den 
hittills varande verkligheten eller i språket, sådant det är”\ nämligen



416

att man av en del verb bara bildar verbalsubstantiv med några av 
avledningssuffixen men inte med andra 6405: VII). Dessutom är det 
inte helt regelbundet hur avledningens betydelse förhåller sig till 
stammens eller grundordets betydelse, och Almqvist påpekar igen 
att ”Blott grammatik förslår icke här” 6405:1 X).

Under punkt tio, där uttalsuppgifternas plats i ordboken diskute
ras, kommer Almqvist också in på stavning. Han uppehåller sig där 
bland annat vid relationen mellan uttal och stavning på ett för tiden 
ganska traditionellt sätt. Hans kommentarer angående stavningsre
former vittnar dock om en klar distans till problemet. Stavningen av 
/v/, som tidigare var <ffu>, är nu <fv>, säger han, men ”huru många 
århundraden skola åtgå, innan det tecknas rent efter ljudet, Hava, 
veta vi ej. Men att det sistnämda ännu är för tidigt, tro vi säkert” 
(A05:XII). Almqvists resonemang har en parallell i den tidigare 
kollegan L. Möllers uttalande; denne hade också gärna utelämnat 
<f> i ord som hafwer etc., men också han väljer att följa det veder
tagna bruket (se 6.4.1 ovan).1

Denna del av Almqvists inledning innehåller en mängd intres
santa iaktagelser och språkligt avancerade resonemang. Bland 
annat framhåller han upprepade gånger funktionsuppdelningen 
mellan ordbok och grammatik. Han förutser också allmänhetens 
invändningar: ”Den första och icke minsta svårigheten befinner sig 
hos den svenska allmänheten sjelf, dess föreställningssätt om en 
bok af detta slag, och dess ovana vid begagnandet af uppgifter öfver 
sitt eget språk” (A 645: II). Många kommer, säger Almqvist, ”ganska 
visst [att utropa] för sig sjelf: ’hvad i all verlden tjenar då detta till?’ 
Hvilken svensk vet icke t. ex. att flicka i pluralis heter flickor, men 
pojke pojkar” (ib.). Han fortsätter:

Sålunda finner en svensk, till en början, icke stort att lära af ett lexi
kon öfver modersmålet, och det är lyckligt nog, om han icke tycker 
många af dess uppgifter gränsa till det löjliga, liksom till det onödiga 
[...]. (AOSK)

1 Redan 1713 redovisar Johannes Jacobus Pfeif sin åsikt att man i stället för 
<fw> borde skriva <v>, t.ex. haver i stället för hafwer (Santesson 1986:104).
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De argument Almqvist ger för att överbevisa sina landsmän och för 
att motivera behovet av ordboken sammanfaller emellertid inte helt 
med hans plan för vad den egna ordboken skall innehålla. Denna 
presenteras separat nedan.

10.3.1.2. Almqvists pan för ordboksarbetet

I själva ordboksarbetet, säger Almqvist, är det två moment som är i 
särklass viktigast. Det ena är ordurvalet; det andra informations- 
urvalet, d.v.s. vilka ord som skall ingå i ordboken och vilken infor
mation som skall ges om dessa ord. Han börjar med att ange vilka 
ord hans ordbok skall innehålla:

alla i den allmänna svenskan befintliga inhemska ord; 
alla utländska ord som används i det svenska allmänspråket; 
alla dialektord han haft tillgång till; 
alla geografiska ord;
ord som fortfarande används och som betecknar företeelser i forntiden. 
(AOSiXIIIff)

Almqvist deklarerar att han har använt ordförrådet i Westes och 
Lindfors ordböcker och att han dessutom lagt till ett stort antal ord 
som inte finns i dessa (se ÄOS:XIII). När han har redovisat de minst 
sagt generösa urvalskriterierna för ordförrådet uppehåller han sig 
vid vilken typ av information han inte kommer att ge om uppslags
orden:

a) deras ”ursprung ifrån det gamla svenska eller isländska språket”;
b) ”deras filologiska sammanhang och slägtskap med ord i andra, 

fremmande språk” ;
c) ” deras egentliga sa£betydelse, utan blott språA:betydelse”;
d) ”Sådana slags bestämningar, som uteslutande tillhöra den högre 

grammatiken” (AOSiXVIlf.).
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Almqvist gör sålunda en skillnad mellan å ena sidan ordens historia 
och förekomst i äldre svenska och i isländska (punkt a), och å andra 
sidan deras etymologi allmänt (punkt b).

Under punkt (c) förklarar Almqvist vad han menar med sakbety
delse respektive språkbetydelse (se 3.6 ovan). Med den sista punk
ten i listan, punkt (d), menar Almqvist att ordboken är avsedd att 
vara en deskriptiv snarare än en normativ ordbok. Där variantformer 
är i bruk i språket redovisar därför ordboken de olika varianterna 
utan att rekommendera någon av dem som riktigast. Förfarandet 
exemplifieras med att det vid verbet fästa skall anges, att då ”det 
tillhör både 1 och 3 konj., således i impf, har både Fäs tade och 
Fäste” (AOS'.XVUl). Eftersom ordboken slutar på ordet brambär 
går det inte att kontrollera Almqvists tillvägagångssätt just i det an
förda exemplet. I de flesta fall är han dock generös när det gäller att 
presentera variantformer av uppslagsorden (se t.ex. (184) nedan).

Till sist i sin inledning ger sedan Almqvist en detaljerad plan över 
ordboksartiklarnas mikrostruktur. Till denna plan återkommer vi 
under avsnitt 10.3.3 nedan. Planen avslutas med en förklaring till 
och kommentarer om de förkortningar som används i ordboksartik- 
larna.

10.3.2. ÅOS — makrostruktur

Artiklarna i AOS inleds med uppslagsord i fet stil, utdraget i margi
nalen i förhållande till resten av artikeln (bild 22). Det förekommer 
att ett uppslagsord representerar flera lemman. Sålunda inleds artik
eln Bankrutt med att substantivet bankrutt behandlas, därefter 
markeras ett nytt moment och ny ordklass: ”2) adj.”. På samma sätt 
står uppslagsordet bak snarast för fyra lemman: (1) substantivet bak 
(s. m. 2), (2) förleden bak i sammansättningar, betecknad som ”adj. 
insep.”, (3) adverbet bak samt (4) ordets funktion som preposition, 
t.ex. ”bak berget, bak huset, bak skogen”. Vanligast är emellertid att 
varje uppslagsord endast representerar ett lemma.



AfliÖrdniuIc — Afdragnittlc 17

Afliönlniulc, u. avbördande, s. n. i. Ss. — Handlingen, 
da man afbördar sig.

Afcirkln, u. àvsirrkla, v. a. i. Ss. (fr. Lat.). — Afmäto 
med cirkel.

Afdugataga, u. avdagalaga, v. a. 5. Ss. — Mörda, taga 
någon ifrån 1. af (dagarnc) lifvet. Brukas ej i impf.

Arilagatagaiid©, w. avdåga lågande, s. w. 4. Ss. (För Pass.). 
_ Handlingen, då man mördar.

,11'dainiun, u. åvdåmma, v. a. i. Ss. •— Taga bort allt 
dammet af 1. ifrån någonting. Verbets objekt år såväl sa
ken, hvarifrån; t. ex. '’afdamma bordet," som saken, hvil- 
ken borttages. LIttryckes lika väl: Damma af.

Af«1«mmaude, u. åvdåmraande, s. n. 4. Ss. (För Pass.) och
Ai'damning, u. àvdâmmning, s. f. 2. Ss. (För Pass.). — 

Handlingen, då dammet tages af, bort, ifrån någonting.
Afdankn, u. avdäiyika, v. a. 1. — Skilja någon ifrån en 

tjenst. Detsamma som FÖrafskeda, afsälta. Ordet brukas 
i lägre stil.

Al «länkande, w. avdånnkande, s. n. 4. Ss. (För Pass.).— 
Handlingen, då man skiljer någon ifrån tjenst, syssla, erabetc.

Afdankniiig, u. avdånnkning, s. f. 2 (För Pass.). — Det
samma som Afdankande; men brukas mindre.

Afdela, u. àvdéla, r. a. 1. Ss. — Skilja, söndra i min
dre rum och stycken. Liktydigt med Indela, afskilja. 
Brukas om rum och om nfhamllingar (böcker).

Afiieliiiule, ii. avdelande, s. /. 4. Ss. (För Akt. och Pass.). 
— Handlingen, då man afskiljer, afsöndrar, indelar nå
gonting.

Aftlelning, u. avdelning, s. /. 2. Ss. (För Pass.). — X) Lik
tydigt med Afdelande. 2) Sjelfva det afskilda stycket, i 
rummet eller i afhandlingen (boken).

Aiuika, u. àvdi'ka, v. u. 1. Ss. — Genom gräfning göra 
aflopp för vattnet från ett fält. Verbets objekt är vattnet, 
och äfven saken, hvarifrån; t. ex. "jag har afdikat min äng."

Aiillkande, u. àvdi'kande, s. n. 4. Ss. (För Pass.); och
Afdikning, u. åvdi kiiing, s. f. 2. Ss. (För Pass.). — 

1) Handlingen, då man gräfver aflopp åt vatten. — 2) 
Sjelfva afloppsrännilen; liktydigt med Dike.

Afilrag, u. avdrag, s. ti. 5. Ss. — 1) Afkortning, afprut- 
ning, förminskning af någonting. 2) Första aftrycket, på 
försök, för att efterse om cl t ark blifvit rätt satt i bok- 
tryckarterm.

Afdraga, u. avdraga, v. a. 5. Ss. —Böjningsformen synes 
under Druga. 1) Afkorta, afpruta, förminska. 2) Göra första 
aftrycket. Se Afdrag. S) Afflå huden från en kropp.

Afdragande, u. åvdrägaadc, s. n. 4. Ss. (För Pass.); och

BILD 22. Ordbokssida i Almqvists Ordbok öfver svenska 
språket (1842[-44]).



420

Sist i sin inledning ger Almqvist en del upplysningar om ord
bokens praktiska uppläggning. Han eftersträvar en strikt alfabetisk 
ordning, varvid i princip samtliga uppslagsord har primär status:

För beqvämlighetens skull vid eftersökande af ord, träffar man dem 
oberoende af hvarann på sitt eget inom alfabetet befintliga mm. De 
stå således, hvarken på grund af härledning eller annat, under hvar
andra (AOSiXXIII).

Denna ordning tillämpas också ganska konsekvent i fragmentet. 
Almqvist reserverar sig emellertid beträffande genomskinliga sam
mansättningar: ”Dylika sammansatta ord, såsom utan behof af 
någon förklaring för sin räkning, fingo då icke upptaga egna arti
klar, utan anföras endast under de enkla, hvaraf de äro gjorda” 
(AOS:XXIIIf.). Om sammansättningarna däremot är lexikaliserade, 
d.v.s. ”bildar ett helt af ny och annan bemärkelse, än man med kän
nedom af de enkla beståndsdelarne kunde inse”, tilldelas de en 
egen plats i makrostrukturen (AOS:XXIV). Almqvist behandlar i 
fragmentet en mängd sammansättningar, de allra flesta som primära 
stickord, och han har alltså tillämpat en generös bedömning av vad 
som kunde betraktas som ”ny och annan bemärkelse”. Sam
mansättningar kan naturligtvis också förekomma som sekundära 
uppslagsord.

De allra flesta avledningar behandlas i A OS som primära upp
slagsord. Denna ordning överensstämmer också med Almqvists i 
inledningen uttalade intentioner:

Härledda ord och Utledningar af alla slag stå alltid på sina egna rum, 
och icke under sina primitiver. Enda undantaget härifrån utgöres af 
verbalier ifrån utländska verber, hvilka anföres under dessa verber 
och ej hafva egna artiklar. (AOSiXXIV)

I inledningen har Almqvist redovisat sin strävan efter att förklara 
samtliga förekommande verbavledningar och deras bruk (se avsnitt 
10.3.1.1 ovan). Detta verkar han lyckas med, både beträffande full
ständigheten och urvalet, och de allra flesta behandlas som primära



421

uppslagsord. Det finns sålunda gott om verbalsubstantiv i makro- 
strukturen, främst avledningar på -ande, och -{n)ing. Även om det 
nu är svårt att avgöra hur frekventa dessa avledningar verkligen har 
varit förefaller Almqvist ha gjort ett urval så att han begränsar sig till 
sådana som faktiskt har använts och inte bara räknar upp så många 
morfologiskt tänkbara varianter som möjligt (jfr dock Malmgren 
1988:202). Resultatet av de genomförda principerna för uppslags
ordens ordnande i förhållande till varandra blir en i det närmaste 
rent glattalfabetisk makrostruktur.

Det förekommer rikligt med hänvisningar i fragmentet, dels från 
en stavningsvariant till en annan: ”Als, se Alls”; ”Avig, se Afvig”, 
dels till en synonym till uppslagsordet: ”Altartäcke, [...]. Se Altar
duk”. Vid rena stavningsvarianter är det vanligen frågan om hän- 
visningsartiklar, d.v.s. vid det uppslagsord han hänvisar från lämnas 
ingen information om uppslagsordets grammatiska eller semantiska 
egenskaper. När hänvisning däremot ges till en synonym eller när- 
synonym förses uppslagsordet med information om uttal, ordklass
tillhörighet och relevant grammatisk markering, såsom i exempel 
(182).

(182) Allsvåldig, u. allsvålldig, a. 2. Se Allrådande.
Allsvåldighet, u. allsvâ'lldighét, s.f 3. Se. Allmakt.

Almqvist är också frikostig med hänvisningar till artiklar som kan 
belysa ett uppslagsords bruk eller betydelse ytterligare. Ofta går då 
hänvisningen till ett simplexord eller till en mindre komplex sam
mansättning. Sålunda hänvisas från backstuguhjon och backstugu- 
sittare till backstuga och från bageriverk till ”Bageri, bem. 1”.

Enligt den plan över ordboken som presenteras i inledningen av
ser Almqvist att förteckna hela det svenska ordförrådet (se 10.3.1.2 
ovan). Det är naturligtvis en ambition som är omöjlig att genomföra 
och, som Malmgren påpekar, saknas det i AOS en hel del goda ord 
som borde beretts plats (Malmgren 1988:202). Almqvist har emel
lertid inte programmatiskt utelämnat någon kategori av ord. Ord
boken innehåller ett mycket stort antal dialektala ord, tydligt marke-
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rade i makrostrukturen med en asterisk framför uppslagsordet, rik
ligt med ort- och personnamn, en del yrkestermer och även prefix, 
t.ex. ”Be, u. bé,part. insep”.

10.3.3. AOS — mikrostruktur och Almqvists egen plan

Som framgått ovan presenterar Almqvist i sin inledning en plan 
över den information han anser att en ordbok skall tillhandahålla 
om de ord den behandlar. Direkt efter uppslagsordet anges hur det 
uttalas, ”både till ljud och tonvigt” (AOS:XVIII). För att underlätta 
tolkningen av uttalsangivelserna förklarar Almqvist i detalj hur de 
vanliga bokstavstecken som han använder för att återge uttalet skall 
läsas. Först går han genom vokalerna. Om a, i, u, y, å, ä och ö säger 
han att de ”äro i svenskan ingen tvetydighet underkastade”, medan 
uttalet av e och o kommenteras särskilt (AOS:XVIIIf.). ”När o står, 
skall det aldrig gifvas med annat ljud än o, såsom i mor, onsdag; 
men icke såsom o i ofta, konung, orre, hvilka hafva å-ljud”, får man 
bland annat veta om o (AOS:XIX).

Vidare beskrivs konsonanternas uttal, och därefter behandlar 
Almqvist ”tonvigten”. För att visa ordets tonvigt använder han 
accenttecken, och han redogör för skillnaden mellan grav och akut 
accent. Med ”tonvigt” avser han snarast betoning, men denna i sin 
tur hör nära ihop med accenten: ”på en vokal, betecknad med 
accent, skall man dröja, eller der gifva ordet ton vigt; men på ett 
olika sätt, när akut O, emot för när gravis (') står öfver” (A ÖS: XX). 
Trots att ordens accentuering i allt väsentligt är regelbunden och 
sålunda kan förklaras i en grammatik, finns det ändå så många 
undantag att det är bra att ”hafva accentueringen utsatt för hvarje 
ord, hvilket blott kan ske i en ordbok” (AOS:XXf.). Almqvist på
pekar att han på detta område endast har Weste som föregångare, 
men då denne bara redovisar ”den förnämsta tonvigten i orden” har 
den växling i accentueringen som föreligger mellan simplexordet 
och dess sammansättningar förbigåtts (A0S:XXI). Dessutom stäm-
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mer Westes uppgifter om ordaccenten inte alltid med ”det finaste 
Svealjudet”, säger Almqvist, ”hvarföre jag måste ändra den” (ib.). 
Slutligen kommenteras konsonantlängden. En konsonant skall ut
talas kort (”enkelt”) efter accentuerad vokal om den inte dubbel- 
tecknas, medan den alltid skall uttalas ”dubbelt” efter vokal som 
inte markeras med accenttecken (ib.).

Efter uttalsuppgifterna följer information om ordets grammatiska 
egenskaper: ordklass, deklination och genus för substantiv, deklina
tion för adjektiv och konjugation för verben. För nomina anges 
oregelbundna pluralformer och för verben oregelbundna modus- 
och tempusformer. Inskränkningar i paradigmen redovisas också.

Därefter följer betydelsebeskrivningen: ”ordets bemärkelse [an- 
föres] genom en definition, så kort och sammanträngd, som möjligt, 
med vilkor att vara alldeles fullständig” (AOS:XXI). Synonymer ges 
där de finns och olika betydelser separeras och redovisas, liksom 
också olika betydelsemoment. Almqvist är medveten om att det inte 
är alldeles lätt att uppfylla de krav han ställer upp, och han ber 
läsaren ha överseende med att han kanske inte alltid lyckas till fullo 
och att därvid komma ihåg att han ”på hela denna bana egt ingen 
enda föregångare på svenska att rätta mig efter” (AOS:XXII). Efter 
betydelsebeskrivningen ges information om talesätt eller de sär
skilda ordförbindelser stickordet förekommer i, om främmande ords 
ursprung samt om ordens konstruktionssätt. Slutligen uppehåller 
Almqvist sig vid de särskilda upplysningar han lämnar om verbal
substantiven. För dessa skall för första gången framgå huruvida de 
kan användas för det ”aktiva eller passiva ordet i meningen, eller 
för begge” (ib.). Då detta är en nyhet i lexikografiska sammanhang 
förklarar han vad han menar:

1. När vid ett verbale [...] står uttrycket ”för Akt. och Pass.,” så ut
märker det, att ordet både kan nyttjas för den eller det Aktifva i hand
lingen, (den 1. det, som verkställer det verbs handling, hvaraf substan
tivet är ett verbale), och äfven för den 1. det Passiva i samma hand
ling, Sätta i genitiv. Så kan Accepterande både sägas om den, som 
accÉjjterar (t. ex. ”Herr Morsings accepterande af vexeln dröjde 
något”), och om det, som accepteras (t. ex. ”vexelns accepterande af
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herr Morsing dröjde”)- 2. När vid ett verbale står ”för Pass.” ut
märker det, att ordet blott nyttjas för den 1. det Passiva i handlingen 
(den 1. det, hvarpå det verbs handling verkställes, hvaraf substantivet 
är ett verbale), men icke för den 1. det Aktiva deruti. T. ex. Afsopande 
och Afsopning. Detta kan allenast sägas om det, som afsopas, men 
icke om den, som afsopar (Man kan säga: t. ex. ”Golfvets afsopande 
eller afsopning;” men icke ”Pigans afsopande eller afsopning”). 3.
När vid ett verbale står ”för Akt.” utmärker det, att ordet blott nyttjas 
för den 1. det Aktiva i handlingen (den 1. det, som utför det verbs 
handling, hvaraf substantivet är ett verbale), men icke för den 1. det 
Passiva deruti. T. ex. Skrifvande och Skrifning. Detta kan sägas om 
en person, som skrifver, men ej om något, som skrifves. (En författare 
kan säga t. ex. ”Mitt skrifvande, min skrifning har nu kommit i 
gång;” men icke ”Bokens skrifvande eller skrifning.”). (A05”:XXIIf.)

Han vill alltså för varje verbalsubstantiv som avletts av ett transitivt 
verb ange om det kan konstrueras med det finita simplexverbets 
subjekt eller objekt som genitivattribut. Här är Almqvist återigen 
inne på den typ av semantiska och syntaktiska relationer som han 
uppehöll sig vid i samband med argumenten för ordboken och som 
han menar endast kan redovisas i en ordbok (se ovan 10.3.1.1). 
Också här framhåller han sitt pionjärskap, ”ingen föregångares 
arbete [har] varit mig till någon upplysning, vägledning, hjelp eller 
rättelse” (A05:XXIII), och han ber än en gång om överseende om 
han inte lyckas fullt ut i sina ambitioner.

I det följande beskrivs mikrostrukturen i AOS, dels med utgångs
punkt i den tidigare använda mallen (se avsnitt 4.4 ovan), dels med 
avseende på hur Almqvist lyckas uppfylla de mål han själv ställer 
upp för den information som skall lämnas.

10.3.3.1. Uppslagsform

Uppslagsordet förtecknas i sin grundform. Även vissa oblika former 
förekommer som uppslagsord, framför allt de starka verbens tem- 
pusformer och stelnade kasusformer av nomina. Hur Almqvist har 
tänkt sig behandlingen av oregelbundna former av adjektiv, adverb 
och pronomen framgår inte av fragmentet. Verbformerna förses med
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information om uttal, vilken form det är frågan om och hur grund
formen ser ut samt med en hänvisning till denna. Sålunda före
kommer formerna blef, blefvo och blefven samtliga som primära 
stickord (ex. 183):

(183) Blef, u. blév, impf. s. af verbet Blifva.
Blefvo, u. blèvo, impf. pl. 1 och 3 pers af verbet Blifva.
Blefven, u. blévän, passivt particip i den äldre formen af verbet 

Blifva, i stället för den nyare Blifven. Brukas med Vara i den 
högtidligare, särdeles bibliska stilen, i stället för supinum med 
Hafva. ”Han är blefven (har blifvit) sjuk af ledsnad.” Se under 
Blifva.

Exemplen på oblika former av nomen är inte många i fragmentet. 
Från allom hänvisas direkt till all: ”Allom, se under All”, medan 
andanom förses med uppgift om uttal: ”Andanom, u. ånndanåm, se 
under Ande”. Hänvisningen till ande resulterar i och för sig bara i 
ytterligare hänvisning: ”Ande, se Anda”.

De allra flesta uppslagsenhetema består av enskilda ord, men en
staka exempel på fraser som uppslagsenheter förekommer också: 
”Ala opp”, ”Arta sig”, ”Bala ned”.

10.3.3.2. Uttalsuppgifter

Almqvist redovisar noggrant uttalet för varje enskilt uppslagsord, 
precis som han utlovat. Sekvensen med uttalsinformationen inleds 
alltid med förkortningen u. Redovisningen följer det sätt Almqvist 
har introducerat, och accenten markeras inte bara vid alla upp
slagsord utan också vid samtliga former av dessa, även former som 
anges vara föråldrade (se ex. (184) nedan).

I anvisningarna om hur uttalsuppgiftema skall utläsas säger Alm
qvist ingenting om ett särskilt uttal av sekvenserna rd, rl, rs etc., 
d.v.s. de sekvenser som undergått supradentalisering, och inte heller 
vid de enskilda orden markeras ett supradentalt uttal. Sålunda ut
talas arla ”årla”, Arthur ”årrtur” och borsta ”b'àrrsta”. För ordet
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bord (s.n.) uppges dessutom ett likaledes icke-supradentalt variant- 
uttal: ”u. bord (höres oftast: böl)”.

I inledningen till ordboken diskuterar Almqvist den markering av 
tonaccenten han tänker förse uppslagsorden med, och han kommer 
i det sammanhanget in på Westes insats. Dennes uppgifter om 
accenten stämmer som sagt inte alltid med förhållandena i Svea
målet och kan därför inte tas som utgångspunkt utan måste korrige
ras (se 10.3.3 ovan). Så använder Weste en ”accentuering för 
verber, som man visserligen hör flera personer bruka, men hvilken 
dock icke tillhör den egentligen goda svenska tonvigten” (AOS: 
XXVI). Almqvist beklagar också sina svårigheter med korrektur
läsningen av manuskriptet till AOS. Särskilt är det accenterna som 
hamnat fel: ”Aflägsenheten från tryckningsorten har förorsakat att 
ett antal tryckfel insmugit sig, särdeles af accenter” (AOS:XXV).

I ett brev till Carl Säve uttrycker han ytterligare irritation över 
förhållandena: ”1 åtskilliga ark (i synnerhet före det 8de) stå en sådan 
mängd Tryckfel, i synnerhet af Accenter, att jag icke tror det vara 
möjligt, att jag i Corr. omfarit dem” (citerat efter Svedjedal 
1987:343). Med tanke på dessa omständigheter samt på de faktiska 
svårigheterna att beskriva den svenska tonaccenten lexikaliskt är det 
inte helt lätt att bedöma Almqvists insats beträffande accentmarke
ringarna. Över huvud taget tycks den lexikaliska beskrivningen av 
svenskans accentuering vara problematisk. Bland annat kommen
terar Carl Säve i sin recension av AOS Almqvists accentuppgifter. 
Han säger om sig själv att han ”i denna fråga knappast kan anses 
domför; enär han är uppfödd i ett landskap, hvars uttal och synner
ligen ordbetoning, mera än något annat, skiljer sig från riksidiomet” 
(Säve 1842:487). Han finner dock att Almqvists uppgifter tycks 
stämma med ”riksidiomet”, med några få anmärkningar som han 
sedan diskuterar (ib.). Säve berör också kort svårigheterna att av
gränsa själva ”riksidiomet”.

Almqvists alhbition beträffande uppgifterna om ordens accentue
ring är naturligtvis i allra högsta grad lovvärd. Som komplement till 
Westes uppgifter hade de kunnat utgöra ett värdefullt bidrag till
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kännedomen om uttalet vid den aktuella tiden. Det faktiska värdet 
begränsas emellertid starkt av att ordboken endast kom att omfatta 
en så liten del av det svenska ordförrådet.

10.3.3.3. Ordklassuppgifter

För samtliga uppslagsord redovisas vilken ordklass de tillhör, med 
undantag dock av de ord som endast förses med hänvisning till 
annan plats i ordboken (jfr strax ovan). Ordboken innehåller talrika 
proprier; dessa markeras förutom med ett 5. för substantiv också 
med ett ”n. pr”. Samtliga ordklasser är representerade i fragmentet. 
Sålunda presenteras att som ”art. och konj”, närmare preciserat 
som ”Biord för verber”. I vissa fall har Almqvists grammatiska 
analys givit andra resultat än vad som senare har etablerats. Exem
pelvis anges blom vara ”adj. mest insep. [...] Osammansatt träffar 
man det i adverbialuttrycken I blom, i blomstringstillstånd”. I ord
boken tycks adjektiv och pronomen ha utgjort två åtskilda kate
gorier, även om det på grund av fragmentets begränsade omfång är 
svårt att dra några bestämda slutsatser om relationen mellan dem (se 
annan strax nedan).

10.3.3.4. Morfologiska uppgifter

De morfologiska uppgifter man får i inledningen till varje artikel är 
detaljerade. För substantiv (även proprier) och adjektiv anges med 
en siffra vilken deklination de tillhör och för verben vilken konju- 
gation. Kriterierna för indelning i deklinationer respektive konjuga- 
tioner förklaras i inledningen. Beträffande adjektivens deklinationer 
är det en viss risk för förvirring, då den första deklinationen, som i 
singularis får en speciell ändelse i neutrum, markeras med siffran 2, 
medan andra deklinationen, som bara har en form i singularis, mar
keras med siffran 1 (ÄOS:XXV). Substantivens genus redovisas
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också. Vidare markeras begränsningar i paradigmen, särskilt sub
stantivens numerus- och speciesrestriktioner. Beträffande dialekt
orden nöjer Almqvist sig emellertid med att bara ange vilken ord
klass de tillhör. Det är anmärkningsvärt att Almqvist ingenstans, 
vare sig i inledningen eller i artiklarna, hänvisar till sin Svensk 
språklära, som nyss (1840) hade kommit ut i en tredje upplaga.

Uppgifter om oregelbundna böjningsformer lämnas explicit. 
Exempelvis framgår i artikeln Annan att ordet är "adj. 2”, d.v.s. 
adjektiv av första adjektivdeklinationen, samt att neutrumformen 
och den definita formen är oregelbundna: ”neutr. -nat, def formen: 
Andre, -dra". I ordboken finns två uppslagsord and, det ena ”s.f 3. 
plur. änder”, det andra, ’skörd’, "s.f. sing”. Verbartiklamas morfo
logiska del innehåller samtliga oregelbundna former, och de får vid 
de starka verben ett ansenligt format. Tillvägagångssättet exemplifi
eras här av inledningen till artikeln Bjuda (ex. 184).

(184) Bjuda, u. bjuda, v. a. 5. Ind. Præs. s. Bjuder (u. bju...), pl. Bjuda 
(u. bjù...), i l:sta personen: Bjude, i högre kurialstil; Impf. s. Bjöd 
(u. bjö'...), pl. Bjödo (u. bj'ö ..), i en äldre, ännu någongång i 
högtidligare stil förekommande form: s. Böd (u. bö'..), pl. Budo 
(u. bù ..); Konj. Præs. Bjude (u. bju ..); Impf. Bjöde (u. bj'ö ..), i 
en äldre form Böde (u. b'ö..); Imper. Bjud! (u. bju ..); Sup. Bjudit 
(u. bjù ..), i en äldre form Budit (m. bù ..), hvilket väl bör skiljas 
från supinet Budat (för Bådat, af ett annat verb Båda eller Buda; 
se detta); Part. Akt. Bjudande (u. bjù ..); Pass. Bjuden (u. bjù ..), i 
en äldre form Buden (u. bù ..), hvilket väl bör skiljas från p.p. 
Budad (för Bådad, af ett annat verb; se nyss ofvan). [...]

Av exemplet framgår dels med vilken noggrannhet Almqvist redo
visar de olika formerna, dels hur han hemfaller åt ett överdrivet kon
sekvensnit i stället för att generalisera och koncentrera den informa
tion han ger. Accenten redovisas vid varje form, varje gång före
gången av förkortningen u. Vidare avbryts formen konsekvent efter 
första stavelsens vokal, även vid de enstaviga där det ibland går åt 
större utrymme för att markera att ordet avbryts än vad som hade 
krävts för att skriva ut hela ordet.
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Bland de morfologiska uppgifterna redovisas om ordet är en 
sammansättning, Ss., till exempel ”Bakbinda, u. bàkbi'nnda, v. a. 
1. Ss”. Avledningar markeras inte på något motsvarande sätt och 
heller inte prefigerade verb.

Vissa morfologiska uppgifter förekommer också som kommenta
rer efter betydelsebeskrivningen. Exempelvis säger Almqvist om 
adjektivet bebrefvad att detta ”är egentligen part. pass. af ett verb 
Bebrefva, men som ej vidare förekommer i språket, om icke i West- 
göta dialekten”. Samma slags resonemang förs om ordet bebunden, 
dock utan reservationer beträffande västgötskan.

10.3.3.5. Syntaktiska uppgifter

AOS ger rikligt med syntaktiska upplysningar om stickorden. Dessa 
uppgifter har för det mesta ett nära samband med den semantiska 
analysen och betydelsebeskrivningen.

Det är framför allt verbartiklarna som innehåller detaljerad syn
taktisk information. För varje verb redovisas inledningsvis, i artikel
huvudet, huruvida det är aktivt eller neutralt, om det konstrueras re- 
flexivt (t.ex. arta sig ”v. refl”), om det är ett deponensverb (t.ex. 
artas ”v. dep”) eller om det är opersonligt (t.ex. ana, ”v. a. och im
pers. r[eflexivt].”). Det enda hjälpverb som finns i fragmentet är 
blifva. Dess funktion som hjälpverb diskuteras utförligt utan att ut
trycket hjälpverb eller ”v. aux.” e.dyl. nånsin förekommer. Sålunda 
säger Almqvist att verbet används ”tillsammans med verbers passi
va participer, för att bilda omskrifningar, i stället för dessa verbers 
passiver i finit form; t. ex. ’han blef dödad’, i st. f. ’han dödades”’ 
(A05.-461).

I inledningen redovisar Almqvist ambitionen att i ordboken illust
rera verbens valens och selektionsrestriktioner (se 10.3.1.1), en 
ambition som han sedan till stor del faktiskt förverkligar. Ofta disku
teras relationen mellan verbet och dess objekt i detalj. Om verbet 
barbera (ex. 185) lämnar Almqvist följande information.
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(185) Barbera, u. barbèra. [...] Verbets objekt är hvarken skägget eller
hakan, utan personen, hvars skägg aftages. Man säger således t. 
ex. ”barbera herr Johansson,” men icke: ”barbera herr J:s 
haka” eller ”herr J:s polisonger. [...]

Verbet aftrycka uppges ha två betydelser, som båda kommenteras 
med avseende på konstruktionen. I första betydelsen anges kom
plementet direkt i definitionen: ”Afdraga (på papper eller duk) ge
nom tryckning”, i den andra betydelsen fästs användarens upp
märksamhet bland annat på objektsväxlingen: ”Aflossa ett skjut
gevär. Verbets objekt kan vara både det, som aftryckes, och saken, 
hvarifrån det sker. Konstrueras med ifrån. Man kan också säga: 
Trycka af”.

Också för innehållsmässigt mera komplicerade verb redovisas 
konstruktionssättet ingående. Hos verbet antaga urskiljer Almqvist 
fem huvudbetydelser och till en av dessa ytterligare betydelsemo
ment. Efter betydelsebeskrivningen ges uppgifter om konstruktions
sättet: ”Verbet konstrueras i bem. 1. med för, och i bem. 4 med till”. 
Hela artikeln Baka (ex. 186) består egentligen av information om 
verbets kombinatoriska egenskaper. Artikeln är också ett represen
tativt exempel på Almqvists språkbruk i artiklarna. Där framgår 
också hans preferens för ofta mångordiga resonemang snarare än 
illustrativa språkprov, liksom också den frånvaro av generaliseringar 
som är typisk för AOS.

(186) Baka, u. bàka, v. a. 1. — Tillverka något af deg. Verbet säges
hufvudsakligen om bröd, men äfven om konfekt, pastejer, bakel
ser, kakor, tortor, pepparkakor och allt, som tillhör bemärkelsen 
af bakverk. Konstrueras i allmänhet med af. Man säger Baka in, 
då man inlägger någonting (sylt, äpplen o. d.) i bröd eller annat 
bakverk.

Här anges inte bara från vilket semantiskt fält objektet bör hämtas; 
de substantiv som kan utgöra objekt redovisas närmast uttöm
mande.

Medan relationen mellan ett verb och dess objekt flitigt illustre
ras, förekommer diskussioner om verbets relation till subjektet mera
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sällan. Någon gång kommenteras emellertid också detta förhål
lande. Sålunda förklaras vid afbeta att det ”Säges blott om djur”, 
vid beljuga att ”Såväl subjekt, som objekt utgöres alltid af perso
ner” och vid besofva att ”Verbets person eller subjekt är alltid en 
man, och objektet en qvinna”.

Det finns gott om partikelverb (på af-, an- och be-) i fragmentet. 
Almqvist markerar noggrant de verb som även kan uppträda i lösa 
sammansättningar, d.v.s. de flesta: ”Afgnida, [...]. Kan äfven sägas 
Gnida af’, ”Afgå, [...]. Kan utbytas, ehuru mindre väl, med Gå af’ 
och ”Anspänna, [...]. Man utbyter det i sednare bemärkelsen med 
Spänna an”. De partikelverb som inte kan förekomma i lösa sam
mansättningar markeras däremot inte särskilt.

Beträffande verbalsubstantiv på -ande och -{n)ing håller Almqvist 
verkligen vad han lovar i inledningen, nämligen att förankra verb- 
avledningens betydelse i simplexverbets valens. Av den information 
som bifogas till exempelvis uppslagsorden bestrykande och be- 
strykning (ex. 187) ”för Pass” respektive ”för Akt. o. Pass.”, kan 
man utläsa att innehållet i satsen ”han bestryker planket med tjära” 
skulle kunna uttryckas genom nominalfrasen ”plankets bestrykande 
med tjära” men inte med ”hans bestrykande af planket”. Såväl 
”plankets bestrykning” som ”hans bestrykning af planket” skulle 
däremot gå bra.

(187) Bestrykande, w. bestr'ykande, s. n. 4. (för Pass.); och
Bestrykning, u. bestr'ykning, s.f. 2. (för Akt. o. Pass.). — Hand

lingen, då man bestryker, i verbets begge bemärkelser.

Almqvist betonar själv att uppgifter av detta slag inte tidigare har 
lämnats i ordböcker, och han ursäktar sig om han inte skulle ha 
lyckats fullt ut i sina ambitioner. I vissa fall är det också svårt att 
bedöma värdet av hans uppgifter; det som idag framstår som tvivel
aktigt kan bygga på en korrekt analys av ordets användning och 
betydelse på Almqvists tid.

Det är inte bara vid verben som konstruktionssättet redovisas i 
detalj. Vilken information Almqvist antagligen har tänkt lämna om
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partiklar och viktiga prefix kan möjligen utläsas av artikeln Be (ex. 
188). Som så ofta är den syntaktiska informationen väl integrerad i 
den semantiska analysen.

(188) Be, u. bé, part. insep. — Detta biord sättes framför ordstammar, 
mest för att bilda verber, såsom Bemantla, Bekaja, Bedyra, Be- 
sigtiga; men oftast framför ord, som redan äro verber, då 
tillägget 1) än förvandlar neutrer till aktiver, t. ex. Bebo, Begå, 
Besofva, Betvifla; 2) än står i stället för en preposition, t. ex. 
Bejaka i stället för Jaka fill, Besvara i stället för Svara på, 
Begråta i stället för Gråta öfver; 3) än ökar betydelsen, t. ex. 
Bestyrka, kraftigt Styrka (ett påstående), Belasta, svårt Lasta, 
Beprisa, högligen Prisa, Bepryda, mycket Pryda; 4) än 
förvandlar betydelsen, t. ex. Befordra, helt annat än Fordra, 
Belöpa, helt annat än Löpa, Betala, helt annat än Tala, Belefva, 
helt annat än Lefva; 5) än lemnar betydelsen alldeles oför
ändrad, då tilläget blott bildar ett duplikat, t. ex. Besvika, det
samma som Svika; Bedåra, detsamma som Dåra. Be står äfven i 
början af substantiver och adjektiver, men merendels sådana, 
som utgöra härledningar ur verber med Be. Undantag härifrån 
äro sällsynta, såsom Belåten, Besagde, Bestört.

I detta sammanhang kan måhända viss kritik riktas mot delar av 
Almqvists analys beträffande simplexverbets släktskap med det 
sammansatta verbet, men det mesta av den information som ges är 
ändå relevant. Också i artikeln Blott, under moment (2), adverbet, 
presenteras en tämligen avancerad syntaktisk analys (ex. 189). Där 
får vi veta följande.

(189) Blott, u. blâ'tt. [—] Det ingår, likasom Allenast, i den disjunktiva 
konjunktional-ställningen: Icke blott — utan äfven. Med att 
eller om bildar det vilkorliga konjunktioner; t. ex. ”blott att 
(eller: om blott) du tiger, så skall du få förlåtelse. Om blott (eller: 
blott att) jag viste.” Likaså: ”blott att icke den olyckan 
händer!” Vilkorligheten uttryckes stundom allenast med Blott; 
t. ex. ”blott han visar sig, så blir allt godt igen. Kom blott!”

Möjligen kan här — för en gångs skull — invändas, att denna in
formation delvis hör till grammatiken snarare än till ordboken.

Vissa adjektivs fraseologi kommenteras. Exempelvis upplyses an
vändaren om att ordet anhängig ”Konstrueras med vid och hos”,
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och att behäftad ”Konstrueras genom med, och säges synnerligen i 
anseende till skulder, fel och sjukdomar”. Exemplen ansvarsfull 
och ansvarig har anförts av Malmgren, som betecknar Almqvists 
behandling av verbens och adjektivens fraseologi som ”det verkligt 
värdefulla i Almqvists ordbok” (Malmgren 1988:204).

Också substantiven förses ibland med kommentarer om hur de 
bildar fraser. Ibland utgör upplysningarna om ordets konstruktions- 
sätt merparten också av en substantivartikel. Artikeln Arrende (ex. 
190) representerar en väl genomförd analys och beskrivning av 
substantivens fraseologi.

(190) Arrende, u. arä'nnde, s. n. 4. —-1) Förpaktning af egendom. Se 
bemärkelserna under Arrendator. — 2) Sjelfva vilkoren eller 
summan, som man utgör eller erlägger för egendomen. ”När 
började detta arrende?” (bem. 1); ”har du drygt arrende?”
(bem. 2). Man säger om egaren: ”lemna på arrende,” och om 
arrendatorn: ”taga på arrende;” samt om den sednare i an
seende till summan: ”lemna i arrende.” Ordet konstrueras med 

• af i första och med för i andra bemärkelsen. [...]

Det är viktig information om uppslagsordets konstruktionssätt som 
här presenteras, såväl beträffande verbfrasens som prepositions- 
frasens utseende. I andra fall är uppgifterna om substantivens fraseo
logi närmast slentrianmässiga och av tvivelaktigt värde. Så informe
ras läsaren om att sammansättningen blodböld ”konstrueras med 
påbordskant däremot ”med vid; någongång på”.

Malmgren uttalar sig mycket positivt om Almqvists behandling 
av uppslagsordens fraseologi: ”Man kan faktiskt säga, att Almqvists 
ordboksfragment innehåller embryot till en svensk valensordbok” 
(Malmgren 1988:204). En del av de uppgifter Almqvist har ännu 
idag ingen motsvarighet i svenska ordböcker över huvud taget, 
andra måste sökas i speciella konstruktionsordböcker, även om in
formation av detta slag helt klart skulle öka den enspråkiga allmän
ordbokens användbarhet. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
Almqvists behandling av uppslagsordens kombinatoriska egen-
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skaper är mycket ambitiös och i många avseenden också nyska
pande.

10.3.3.6. Betydelsebeskrivningen

I inledningen till ordboken för Almqvist en insiktsfull diskussion 
om enspråkiga ordböckers definitioner, och de argument han ger 
där för en ordbok av det slag han tänker åstadkomma är impone
rande (se 3.6 och 10.3.1.1 ovan). Längre fram i inledningen, under 
rubriken ”Hvad bör om hvarje ord sägas?” (AOS:XVII), formulerar 
han ramen för sin betydelsebeskrivning (se 3.6 ovan). Ordets bety
delse skall förklaras genom en definition som skall vara kort, koncis 
och komplett.

Vid en granskning av ordbokens betydelsebeskrivningar visar det 
sig att en del av de farhågor Almqvist uttrycker beträffande betydel
sebeskrivningen inte var helt obefogade. Den gräns mellan den 
lingvistiska beskrivningen av ordet och beskrivningen av dess refe
rent, som han illustrerar med ordet häst, visar sig i ordboken vara 
mycket svår att upprätthålla. Ofta överskrids den på så sätt att 
språklig och encyklopedisk information blandas friskt, och för 
många uppslagsord är den enda information ordboken tillhanda
håller av rent encyklopedisk natur.

För vissa appellativer ger Almqvist det överordnade begreppet, 
genus proximum, utan ytterligare kommentarer och utan att explicit 
ange de karaktäristiska drag som skiljer ut det definierade ordet från 
andra semantiskt besläktade ord. And definieras som ”Ett slags 
sjöfågel. Vild anka”, anka däremot endast som ”Ett slags vatten
fågel”. Apel förser han, förutom med beskrivningen ”Ett slags frukt
träd”, också med en latinsk artbeteckning samt ytterligare en preci
sering: ”Pyrus malus. Vildäple”. Han kommenterar dock inte rela
tionen mellan uppslagsordet och den nämnda frukten. Apelsin 
däremot uppges vara ”Ett slags frukt. Växer i Sverige endast uti 
orangeri”, liksom också aprikos: ”Ett slags söderländsk frukt. I
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Sverige går den blott till i orangerier”. Skillnaden mellan en apelsin 
och en aprikos förutsätts antagligen vara ”allmänt bekant” och 
behöver sålunda inte förklaras.

I vissa fall utgår Almqvist från att läsaren vet vad ordet betyder 
och nöjer sig med att ge ett överordnat begrepp och påpeka att refe
renten är känd. Det man får veta om ordet apa är att det betecknar 
”Ett slags djur. Allmänt bekant” samt att det används i sjömans- 
språket om ett bestämt segel. Om ordet alm får vi likaledes veta att 
referenten är ”Ett trädslag, allmänt bekant”. Dessa förklaringar 
uppfyller visserligen Almqvists krav på definitionen att den skall 
vara kort och koncis; om de kan betraktas som fullständiga defini
tioner av aristoteliskt slag är däremot högst diskutabelt. För att an
sluta till Putnams naturliga klasser och hans stereotypteori, så be
rättar Almqvist faktiskt inte ens vad exempelvis en apa är. (För 
närmare diskussion se 3.6 ovan.)

Även om det finns gott om substantivdefinitioner av detta slag i 
ordboken finns där också rikligt med goda traditionella aristoteliska 
definitioner av såväl konkreta som abstrakta substantiv. Av upp
slagsordet blad urskiljer Almqvist fyra olika betydelser; dessa för
klaras alla på ett högst relevant sätt (ex. 191).

(191) Blad, [...] 1) På växt: En tunn, mjuk, jemn, tvåsidig del, utskjutande 
från rot eller på knopp, stjelk, qvist (sällan omedelbart på stam 
eller gren), och försedd med porer till uppsupande af luft för 
växtens näring. Ordet ingår i åtskilliga sammansättningar, 
efteråt, dels till utmärkande af bladets slag (såsom Rotblad, 
Hjertblad, Blomblad, Kronblad), dels af växtens slag, hvartill det 
hör (såsom Kålblad, Törnrosblad, Lindblad), hvilka alla ses på 
sina ställen. Blad på träd är liktydigt med Löf, hvilket der brukas 
mera. — 2) På verktyg: En tunn, hård, jemn tvåsidig och 
stundom (nemligen för skärande verktyg) på en eller flere kanter 
hvass del. Således har man blad på knif, såg, spade och äfven 
sked (utan hvass kant, emedan verktyget här icke tillhör de 
skärande); och nyttjar ordet då vanligen i sammansättning, 
äfven efteråt, såsom Knifblad, Sågblad, Skedblad; se dem på sina 
ställen. — 3) I bok och af papper: En tunn, mjuk, jemn och 
äfven här tvåsidig del. Således åtskiljer man begreppen af Blad 
och Sida i en bok så, att alltid tvenne af det sednare slaget gå på 
ett av det förra. Pappersblad är icke synonymt med Pappersark.
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Ett tuviket ark säges hafva två blad; för öfrigt kan hvilken del af 
arket, huru liten som helst, skild ifrån det öfriga, kallas ett 
pappersblad. — 4) Af metall, särdeles guld: En utmärkt tunn, 
mjuk, smidig skifva, vanligen gjord i ändamål att påläggas annat, 
för att gifva det utseende af den ifrågavarande metallen. [...]

Indelningen i betydelsemoment är naturlig och förklaringarna till 
samtliga moment är välformulerade. Förutom definitionerna bifogas 
diverse annan information som också är relevant. I det första mo
mentet påpekas två olika betydelser som ordet kan ha som sam- 
mansättningsled. Relationen mellan löf och blad redovisas också. 
Under moment (3) kontrasteras — efter själva definitionen — bety
delsen hos blad mot betydelsen hos de närbesläktade sida respek
tive ark.

Även om det finns gott om artiklar med långa, analyserande och 
detaljerade definitioner, förekommer naturligtvis också kortare be
tydelsebeskrivningar. Således definieras afund som ”Missunsamhet, 
svartsjuka; tycke, att en annans är bättre än ens eget; missnöje” och 
verbet ana som ”Hafva en förkänsla af tillkommande händelser, 
dunkelt förutse, hysa en oförklarlig öfvertygelse om något stun
dande, få ingifvelse om”.

Almqvist utnyttjar också synonymräckor som förklaringar. Ad- 
verbet allenast förklaras som ”Blott, endast, bara”; bara (adv.) som 
”Allenast, blott, endast; om; så fort” och blott 2 (adv.) som ”Endast, 
allenast, bara”. Särskilt vanligt förekommande tycks synonym
räckorna vara vid adjektiv, adverb och verb. Exempelvis förklaras 
uppslagsordet bra som ”1) adj. 1. Dugtig, rask, ärlig, hederlig; klok; 
mycken. — 2) adv. Väl, godt, förträffligt; skönt; klokt; mycket”. Hos 
verbet använda urskiljer Almqvist två betydelser, dels ”1) Allmänt: 
Nyttja, bruka, begagna, tillämpa”, dels ”2) Särskildt: Förtära, 
uppäta, utdricka”. Betydelsen förklaras sålunda enbart genom när
synonymer. Så är det naturligtvis inte vid alla verb. Det typiska för 
Almqvists sätt att behandla verben är, som berörts ovan (10.3.3.5) 
hur den semantiska och den syntaktiska beskrivningen integreras i 
varandra, ofta med utförliga kommentarer om selektionsrestriktioner
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och valens. Därtill kommer ofta semantiska utredningar där verbets 
betydelse relateras till andra, närbesläktade verbs betydelser. För
farandet exemplifieras här med artiklarna Bo och Bebo i ex. (192) 
och (193) nedan.

(192) Bo, u. bö, v. n. 4. — 1) Vistas; hafva hem. Ordet nyttjas såväl för
vistelse på stadigt boningsställe, som under resa. Konstrueras 
med hos för personer, i hvilkas hus man har hem; och med i eller 
på för orten. Stora egenheter förete sig vid urskiljandet när i 
eller på skall nyttjas i konstruktionen för Bo. I allmänhet brukas 
i för städers namn, äfvensom för landskapers och trakters af 
större eller mindre omfång, så fort landet icke är en ö (halfö eller 
näs), eller orten kan betraktas såsom ett ställe, en gård, i hvilket 
fall på skall nyttjas; hvarvid likväl märkes, att om stället är en by, 
måste man säga i. [...]. — 2) Figurligt säges ordet någongång om 
egenskaper, som finnas (likasom bo och vistas) hos en person.
[...]

I det stycke under betydelse (1) som här utelämnas exemplifieras 
bruket av i respektive på genom att en mängd geografiska namn 
räknas upp med rätt preposition utsatt.

(193) Bebo, u. bebo, v. a. 4. — Vistas i ett land eller på ett ställe. Bebo
utmärker, såsom aktivt, detsamma som det neutrala Bo, konstrue- 
radt med i eller på, men utsträckt till hela föremålet, der man 
vistas. T. ex. ”Herr Andersson bebor N. N. hus,” betyder, att 
han för sin räkning upptager hela huset; men ”Herr A. bor i N.
N. hus,” innefattar icke vidare, än att han der har rum, oafgjordt, 
huru stor del af huset han begagnar. Man kan således icke om 
en enskild säga, att han bebor ett land, en stad; men väl en gård, 
ett ställe, om han nyttjar det helt och hållet [.] Bebo låter sig ej 
användas utan objekt, och har dertill landet eller stället, der 
vistelsen eger rum. Emellan ”Bebo” och ”Bo i 1. på” är för 
öfrigt den skillnad, att det förra nyttjas i något större och hög
tidligare stil, hvarföre det ock säges om ett helt folk, hellre än om 
en blott enskild. Men äfven om ett folk måste man iakttaga förut 
omnämda skillnad. Man kan icke språkrätt yttra: ”Svenskarne 
bebo Skandinavien,” utan ”bebo en del af Skandinavien;” der- 
emot kan man språkrätt säga: ”Svenskarne bo i Skandinavien.”
[...]
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Själva definitionen av verbets betydelse är ofta, som i exemplen 
ovan, kort, koncis och egentligen också komplett. Visserligen är det 
svårt att göra en ingående bedömning av kvaliteten hos de flesta av 
ordbokens definitioner, då viktiga ord som ingår i dessa inte finns 
definierade i fragmentet, som till exempel ordet hem i artikeln Bo 
(ex. 192).

Trots att A OS i mycket karakteriseras av frånvaron av platsbe- 
sparande generaliseringar, använder sig Almqvist ändå systematiskt 
av några klart urskiljbara strategier för att beskriva uppslagsordens 
betydelse. Simplexorden får för det mesta en ingående betydelse
beskrivning i form av definitioner eller parafrastiska omskrivningar. 
Avledningarnas betydelse beskrivs däremot i första hand med en 
formel. Exempelvis är agerande ”Handlingen, då man agerar, i 
detta verbs alla bemärkelser”, betande ”Handlingen, då man betar, i 
verbets alla bemärkelser; se detta. Liktydigt med Betning” och bet
ning ”Handlingen, då man betar, i detta verbs alla bemärkelser; se 
dettaf.] Liktydigt med Betande”. Också avledningar på -het definie
ras formelaktigt: ”egenskapen att vara”. Sålunda lyder definitionen 
av blekhet ”Egenskapen, att vara blek”; på samma sätt definieras 
också blekblåhet, blekgrönhet, blekgulhet, bleklagdhet, blekrödhet 
och bleksvarthet — liksom också blåblekhet, blåbrunhet, blågrå
het, blågrönhet, blågulhet, blåhet etc., etc., samtliga primära upp
slagsord.

Synonyma ande- och (n)mg-avledningar redovisas om möjligt 
som en sammanhängande enhet på samma sätt som artiklarna Be- 
strykande och Bestrykning (ex. 187 ovan) I förekommande fall be
handlas ytterligare betydelser eller speciell betydelseutveckling hos 
avledningarna i separata moment, som i artikeln Afbetalning (ex. 
194):

(194) Afbetalning, [...] 1) Handlingen, då man återställer en del af en 
skuld. 2) Sjelfva summan, som härvid erlägges.

Några av de adjektiviska avledningarnas definitioner ger snarast ett 
eko av den latinska lexikografitraditionen. Ett flertal av de isk-av-
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ledningar som finns i fragmentet förklaras med samma formel som 
aritmetisk: ”Räknekonsten tillhörig” eller basaltisk: ”Basalt till
hörande”. Denna formel är mycket vanlig som svensk parafras av 
latinska adjektivs betydelse i de latinsk-svenska ordböckerna, och 
förekommer även ofta som svensk uppslagsenhet i de tidiga 
svensk-latinska ordböckerna. I sin avhandling om 1600-talsord- 
boken Lexicon Lincopense betraktar Monica Johansson omskriv
ningen med tilhörig som ”något av ett karakteristikum för Linco- 
pensen" (Johansson 1997:301). Hon påpekar att trots att formeln 
lever kvar i tvåspråkiga svenska ordböcker in på 1700-talet så har 
adjektivuttrycket ”substantiv + tillhörig”

kommit att förbli den översättnings- och skrivbordsprodukt det ur
sprungligen var. Samtida och senare litteratur tyder inte på att ut
trycket nått ut i praktiskt språkbruk, även om uttrycket också kan 
spåras i andra senare lexikon [...]. (Johansson 1997:301)

Den med tiden alltmer sällsynta förekomsten av denna och andra 
liknande konstruktioner i 1700-talets ordböcker har också setts som 
ett tecken på den svenska lexikografins ökande självständighet 
gentemot latintraditionen (se Hannesdöttir 1991:163f.). När Alm
qvist på 1840-talet i oträngt mål tar latinet som utgångspunkt för 
betydelsebeskrivningen av svenska adjektiv, behöver det sålunda 
inte vara frågan om någon obruten lexikografisk tradition. Detta i 
sin tur kan tyda på att parafrasering av adjektivens betydelse med 
tillhörig inte enbart var den översättnings- och skrivbordsprodukt 
som Johansson antar (Johansson 1997:300)3 I vilken utsträckning

1 Då Monica Johansson disputerade ifrågasatte fakultetsopponenten Lillemor 
Santesson slutsatsen om konstruktionens karaktär av skrivbordsprodukt. Hon 
menade att inom latinundervisningen förekommer denna omskrivning av 
latinska adjektivs betydelse till viss del fortfarande.

Almqvist visar också på andra ställen i ordboken sin förankring i latin
pedagogiken. Exempelvis förses adverbet bort med den förklarande parentesen 
”(loci, motionis)” och adverbet borta med ”(loci, stationis)”.
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sådana konstruktioner med tillhörig har förekommit i det allmänna 
språkbruket är däremot svårt att avgöra.1

Almqvist poängterar i inledningen vikten av att få ordens bety
delse förklarad också när de ingår i särskilda förbindelser. I ord
boken är han sålunda generös med fasta fraser. Dessa behandlas 
efter redovisningen av uppslagsordets huvudbetydelser och efter 
den generella fraseologin. Artikeln Blank är i detta avseende typisk 
för tillvägagångssättet. Först urskils där två primärbetydelser: ”1) 
Utan fläck; hvit; oskrifven”; ”2) Glänsande, polerad, utan att be- 
höfva vara hvit”. Därefter följer en överförd betydelse: ”3) Figurligt: 
Aftäckt, blottad”. Sedan säger Almqvist att ”Ordet förekommer ock 
i talesättet: Stå blank, vara utsatt för allas ögon” med brukskom- 
mentaren ”nyttjas blott i det lägre umgängesspråket” samt ”Draga 
blankt', börja duell på värja eller sabel”.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det främst är tre drag i 
betydelsebeskrivningarna som sätter sin prägel på ordboken. För 
det första är det den nära kopplingen mellan uppslagsordets seman
tiska och syntaktiska egenskaper som noggrant redovisas. För det 
andra är det de ofta förekommande, utförliga resonemang kring 
selektion srestriktioner och valens som förs kring ord av samtliga 
ordklasser. För det tredje är det de talrika utredningarna om dis
tinktiv synonymi, vari uppslagsordets betydelse kontrasteras mot 
semantiskt närbesläktade ord. Resultatet av dessa strategier blir ofta 
artiklar fulla av relevanta iakttagelser, väl formulerade och be
lysande såväl i fråga om ordets användning som om dess betydelse.

1 Att Almqvist även i andra sammanhang använde olika konstruktioner med 
tillhörig, som känns främmande för dagens språk, framgår av ett textställe i 
Svenska fattigdomens betydelse. Där omtalar han nyponrosen som ”Hemfödd 
och landet sjelf tillhörig”. Jag tackar Kerstin Norén som uppmärksammade mig 
på textstället.
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10.3.3.7. Bruklighetsuppgifter

Av de exempel som förekommer ovan framgår att Almqvist är fri
kostig med uppgifter om uppslagsordens bruk. Ordens användning 
inom bestämda fackområden redovisas, liksom också om de tillhör 
det högre, lägre eller det allmänna språkbruket. Av artikeln Bjuda 
(ex 183 ovan) framgår också att även ordets tidigare bruk kommen
teras. Rena bruksetiketter är emellertid relativt sällsynta. Ordets 
eventuella termkaraktär kommenteras oftast explicit, såsom för apa, 
betydelse (2): ”1 sjömansspråket: Ett trekantigt segel”, apostrof: ”1) 
Grammatikaliskt uttryck” och begrepp: ”1) Vetenskapsuttryck i 
logiken”. Ibland diskuterar Almqvist också icke-existerande ord för 
att illustrera bruket av faktiskt förekommande ord. Ett belysande 
exempel finner vi i artikeln Bankotia (ex. 195):

(195) Bankotia [...] Sedel på tio riksdaler banko. Ordet nyttjas blott i det 
lägre samtalsspråket. En dylik formation eger ock rum för Ban
kotrea och Bankotvåa (sedlar på 3 och 2 r:dr b:ko); men icke 
för andra sedelslag. Man hör ingen säga: ”gif mig en 
Bankohundra! jag behöfver en Bankofemhundra! jag vill håfva 
en Bankofemtia,” ehuru egna sedlar finnas för dessa 
penningvärden, och intet hinder ligger emot detta språkkruk 
[sic], mer än emot det förenämda. Man är på väg härtill i ut
trycket: ”jag önskar mig en Trettiotre-och-sexton!” (en sedel på 
33: 16 b:ko); men man säger ännu icke: en ”Bankotrettiotre- 
och-sexton.”

Här blandas stort och smått, både stilläget och penningvärdet.
I inledningen utlovar Almqvist en deskriptiv ordbok snarare än 

en normativ, vilket han illustrerar med att visa hur båda preteritum- 
formerna av verbet fästa skulle redovisas utan att någon av dem re
kommenderas (se 10.3.1 ovan). I fråga om paradigmatiska variant
former tycks han också hålla vad han lovat. Sålunda anges vid 
uppslagsordet belög att det är en böjningsform ”af verbet Beljuga; 
brukas mindre än Beljög”. Den sista kommentaren är till sin natur 
rent deskriptiv, även om den kan antas ha en normerande effekt. På 
samma sätt har de flitigt förekommande uppgifterna om att ett upp-
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slagsord bara används i det ”lägre” språket säkert kunnat uppfattas 
som rekommendationer, vare sig det har varit avsiktligt eller ej. 
Exempelvis upplyses vi om att bespetsa ”brukas i lägre umgänges- 
språk”, att beluxa ”brukas blott i det lägre samtalsspråket” och 
belga ”Säges i det lägre språket”. Almqvist avstår emellertid inte 
helt från att ge explicita rekommendationer. Om namnet Blanka 
säger han exempelvis att det skrivs inte bara ”allmännare” utan 
också ”bättre” med c.

Som framgått ovan redovisas i AOS ordens betydelse i speciella 
förbindelser (se 10.3.3.6 ovan). Språkprov som kan sägas vara re
presentativa för ordets normala användning förekommer emellertid 
sällan.

10.3.3.8. Etymologisk information

En typ av information som enligt inledningen inte kommer att läm
nas i ordboken gäller uppslagsordets ursprung ifrån det gamla sven
ska eller isländska språket (se 10.3.1.2 ovan). Detta betyder inte att 
etymologiska uppgifter saknas i AOS. För de flesta ord av icke
germansk härstamning anges ursprunget inom parentes efter de 
morfologiska uppgifterna. Exempelvis sägs abbreviation vara ”(fr. 
Lat. och Fr.)”, abbreviatur ”(fr. Franskan)” och allegro ”(fr. ital.)”. 
Samma förfarande tillämpas ibland också vid sammansättningar. 
Exempelvis redovisas för uppslagsordet badkur att ”(sednare delen 
af ss. fr. Lat.)”. Andra typer av uppgifter om uppslagsordets ur
sprung ges emellertid inte.

10.3.3.9. Encyklopedisk information

Som framgått ovan (10.3.1.2) förkunnar Almqvist i inledningen att 
”Vid beskrifningen på orden anföres icke deras egentliga sakbety
delse, utan blott språkbetydelse” (AOSiXVII), och han förklarar att
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hans ordbok inte är avsedd att vara ett ”ReallexikonDenna ambi
tion till trots innehåller artiklarna i AOS, som redan framgått, rikligt 
med information av encyklopedisk art.

En kategori av uppslagsord som enbart, eller så gott som enbart, 
förses med upplysningar om referenten är de många namn på sven
ska orter och platser som finns i fragmentet. Den information som 
lämnas om ortnamnet Angered är typisk (ex. 196), liksom också 
den om personnamnen Aron (ex. 197) och Beata (ex. 198).

(196) Angered, u. ånngäréd, n. pr. n.5. — Socken i Westergötland,
Wädtle härad, Wenersborgs län och Göteborgs stift; 1 mil N. O. 
från Göteborg, vid Göta Elf.

(197) Aron, u. årån, n. pr. m. 3. (Fr. Hebr.). — Karlnamn, den 1 Jul.

(198) Beata, u. beåta, n. pr.f. 1. (fr. Lat.). — Fruntimmersnamn, den 2
December. Saknar motsvarande karlnamn.

Namnen förses med uppgifter om uttal, genus och deklination. Till 
varje ortnamn bifogas noggranna uppgifter om lokaliseringen av 
någon ort som bär det aktuella namnet, och för personnamnen läm
nas information om när de förekommer i almanackan.

Vid andra ordkategorier varierar det naturligtvis hur omfattande 
den encyklopediska informationen är. Definitionen av ordet badkar 
kompletteras med en parentes som snarast är av encyklopedisk art: 
”Stort, aflångt kar af träd eller sten (ofta marmor), hvari bad tages”. 
Förklaringen av ordet boven, ”1 sjöväsendet: Benämning, före
kommande i flera sammansättningar till ord, som utmärka och angå 
masters öfversta afdelning”, kompletteras därefter med något som 
snarast skulle kunna vara en lektion i segelföring. Som sekundära 
uppslagsord behandlas där sexton sammansättningar med boven 
som förled, utan den sedvanliga informationen om uttal och for
mella egenskaper, men för var och en med en beskrivning av refe
renten. Där får vi veta att bovenbramläsegel är ”ett slags smalt segel 
(så kalladt Läsegel; se detta), som utanför Bovenbramseglet till
sättes, vid laber kultje” och att bovenbramvant är ”vant eller tåg,
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som sitta omkring Bovenbramstångens topp, fara genom hål i 
Bramtvärsalningarne, och hafva för ändamål att stötta Bovenbram- 
stången, såväl som tjena att äntra upp uti, för sjöfolket”. Artikeln 
Bram (ex. 199) ser ut på samma sätt med en snarlik inledning:

(199) Bräm, u. bråmm, s. m. 3. — I sjöväsendet: Benämning, förekom
mande i flera sammansättningar till ord, som utmärka och angå 
mastens förlängning näst under Boven- (se detta); [...].

På samma sätt som i artikeln Boven kompletteras betydelseförkla
ringen med beskrivningar av arton föremål vars beteckning har 
bram som första sammansättningsled. Där kan den som undrar få 
förklarat vad exempelvis bramvant är för något och också att det 
finns två typer av bramstångsalningar, nämligen Lång- och Tvär- 
salningar.

De två sistnämnda artiklarna kan visserligen betraktas som kuri
osa, och de är till sin uppläggning inte typiska för AOS. De är fak
tiskt de enda artiklarna i hela fragmentet som har nischer av detta 
slag, samtidigt som de kanske är de mest slående exemplen på 
Almqvists bemödanden om att ta med termer i ordboken och hur 
han ”aflurat” verkmästare av alla slag deras termer (se Malmgren 
1988:198). Det är dock endast artiklarnas struktur som är unik; det 
encyklopediska perspektivet är däremot väl representerat i de flesta 
artiklar där så är relevant.

10.3.3.10. Mikrostrukturen i AOS: sammanfattning

Almqvist uttrycker i ordbokens inledning vad som generellt antas 
vara förutsättningen för den enspråkiga ordboken, nämligen att ”En 
begagnare av ordboken, [...] förutsättes vara i okunnighet om det 
ord han efterslår [...]” (A0S:XXIV). Förvisso har användarna av 
AOS haft goda möjligheter att med ordbokens hjälp åtgärda sin 
okunnighet beträffande ordens stavning, böjning, uttal, betydelse 
och bruk— så långt nu ordboksfragmentet räckte.
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Av den information som ges om uppslagsorden framstår upp
gifterna om deras kombinatoriska egenskaper och det kontrastiva 
semantiska perspektivet som det i särklass mest intressanta i ord
boken. Alltså är den syntaktiska och den semantiska analysen nära 
förknippade med varandra. Den grammatiska beskrivningen tillför 
egentligen inte den lexikaliska beskrivningen av svenskan något 
nytt, vilket däremot uppgifterna om uppslagsordens accentuering 
gör. De definitioner eller parafraser som utgör kärnan i bety
delsebeskrivningen är habila, särskilt om man beaktar att det rör sig 
om en pionjärinsats. Visserligen är det långt ifrån att Almqvist 
lyckas leva upp till sitt första argument för en ordbok av det aktuella 
slaget, d.v.s. att uppfylla användarens behov av att få varje ords 
betydelse förklarad (se 10.3.1.1 ovan). Det är emellertid inte i första 
hand uppslagsordet som avgränsad grammatisk, semantisk och 
syntaktisk enhet som står i fokus för Almqvists behandling utan 
relationen mellan ordets semantiska och syntagmatiska egenskaper.

10.3.4. Mottagandet av A 05

När utgivningen av Almqvists ordbok inleddes, blev den som sagt 
recenserad av Carl Säve. Den långa och detaljerade recensionen är 
generellt sett mycket uppskattande. Ingen kritik mot urvalet av 
uppslagsord framförs: ”Hans afsigt har varit att lemna [...] ’Alla i 
den allmänna Svenskan befintliga inhemska ord[’], d. ä. alla ord, 
som upptagits i Westes och Lindfors’ arbeten och, så vidt ref. 
kunnat finna, äfven de, som förekomma i Sahlstedts Svensk Ord
bok” (Säve 1842:481). Däremot ställer sig Säve kritisk till före
komsten av namn i ordurvalet: ”det skulle varit bättre, om alla dessa 
ord blifvit samlade i ett särskildt [...] bihang vid bokens slut, i likhet 
med hvad som är öfligt i många utländska ordböcker” (ib. s. 482).

Beträffande uttalsanvisningarna berör Säve svårigheterna med att 
ge uppgifter om accenten (se 10.3.3 ovan). Han är också kritisk till 
hur Almqvist behandlar uttalet i en del andra avseenden. Därför
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påpekar han att Almqvist har fel när han hävdar att det bara finns ett 
uttal av vokalen ö. Denna har, säger Säve, ”tvenne ljud”, vilket för 
de skandinaviska språken först påpekades av ”den skarpsinnige 
Rask” (ib. s. 485). För svenskans del är

så vidt ref. vet, Kindblad den förste och ende, som användt detta 
beteckningssätt, för att från hvarandra skilja dessa tvenne ljud, i sin 
redan med tredje häftet afstadnade Ordbok öfver Svenska 
språket: — ett arbete, som vittnade om stor nitälskan för moders
målets renhet, och som blifvit alltför strängt bedömdt. (Ib.)

Säve kritiserar också Almqvists halvdana beskrivning av uttalet av 
ng-ljudet, där han förbiser att också sekvensen nk innehåller ett ng- 
ljud. Exempelvis uppges vid uppslagsordet banka uttalet ”bånnka” 
istället för ”bånngka”; uttalet av nk beskrivs ”öfverallt orätt” (Säve 
1842:486). Inte heller typografin i AOS faller Säve i smaken, som 
han i och för sig, antagligen ovetande om Almqvists roll också i den 
typografiska utformningen (se ovan 10.3), klandrar förläggaren för: 
”Man måste undra på, att icke Hr. L[indh] tagit Kindblads Sv. 
Ordbok till föresyn i detta fall” (ib.:494). I det stora hela är dock 
Säve mycket positiv till AOS.

Första häftet av Almqvists ordbok recenserades också anonymt i 
Nyaste Dagligt Allehanda 1843 nr 76, 78, 84, 86, 91, 97 och 116.1 
Denna recension, som behandlar såväl Almqvists allmänna språk
syn som hans lexikografiska insats, är genomgående mycket kritisk. 
Recensenten uttrycker en besvikelse över att förväntningarna på att 
äntligen få ett ”kritiskt filologiskt arbete öfver modersmålet” inte 
uppfylls av AOS. I stället fick man ”en blott linguistisk samling”; ett 
arbete som dessutom är ”ofullständigt och i många fall oriktigt” 
(NDA 84/1843). Definitionerna ger han heller inte mycket för. I 
fråga om många ord är de ”påtagligen hastverk och tåla ingen när
mare profiling” (ib.). På grund av ”Recensentens stora sakkunskap 
på det lexikografiska området liksom vissa av de åsikter han fram
för” gissar Malmgren att den anonyme recensenten är Johan Ryd-

l För Nyaste Dagligt Allehanda används i det följande förkortningen NDA.
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qvist (Malmgren 1988:210). Mycket tyder emellertid på att det är 
Kindblad, Almqvists föregångare. Sålunda förankras kritiken av 
definitionerna nästan bara i ord som föregår afliackning i den alfa
betiska ordningen och som alltså finns i KOS. När kritiken avser 
ord längre fram i alfabetet är kritiken inte lika skarp som annars.

Som exempel på misslyckade definitioner anförs bland annat den 
som gäller adelsfanan (ex. 202, kap. 11 nedan), som återges i re
censionen som ”Ett visst slags (?) kavalleriregimente. I figurlig stil 
har ordet någon gång blifvit brukadt utan definit ändelse, Adelsfana, 
som fälttecken för sanningens kämpar” (NDA 84/1843). I KOS 
urskils tre olika betydelsemoment hos ordet. Den första betydelsen 
(a) definieras som följer: ”Fordom den delen af krigshären, hvilken 
bestod af adel som utgjorde personlig rusttjenst” (KOS s.v. adels
fanan). Moment (b) lyder: ”1 sednare tider förstods med Adelsfanan 
ett särskildt Kavalleriregemente” (ib.). Om det är Kindblad som 
recenserar vänder han sig alltså mot det som med utgångspunkt i 
hans egen artikel framstår som en felaktighet i Almqvists definition; 
Adelsfanan var snarare benämningen på ett särskilt kavalleriregi
mente och inte beteckningen på ett slags kavalleriregimente. Lika
ledes kommenteras definitionen av afliqvidera, nämligen ”afbetala 
en del af en skuld”, med att ”Detta är säkerligen orätt” (NDA 86/ 
1843).

Om vi sammanställer Almqvists kritiserade definition med recen
sentens synpunkter och med definitionen i KOS, framgår det 
ganska klart att det i själva verket är den sistnämnda definitionen 
som bildar utgångspunkt för kritiken, även om varken Kindblad 
eller hans ordbok omnämns i recensionen. Här återges först Alm
qvists definition av afgjuta, därefter recensentens kommentar och 
sist Kindblads definition.

Afgjuta, [...] Efter modell förfärdiga någonting af smält metall, som 
ihälles en dertill inrättad form. (AOS)

Härvid är att märka, att l:o ”smält metall” ditkommit alldeles oför- 
skyldt, emedan man afgjuter lika väl t. ex. i gips som i metall; 2:o 
objektet till afgjuta, eller det där ”någon ting”, hvarom förf. talar, är
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just ”modellen”, som afgjutes; 3:o den ”inrättade formen” har platt 
ingenting der att göra, emedan formens inrättande just ingår i be
greppet ”afgjuta” och mening sålunda förvillas, genom att låta på
skina, att detta inrättande är en särskild eller föregående operation.
Ville man ge en fullkomligt adeqvat förklaring, d. v. s. en som hvarken 
säger för mycket eller för litet, så vore det t. ex. att genom gjutning 
afbilda. Efter ”modellen” och ”formen” må afgjutaren sjelf se sig 
om, skola de åstadkommas genom någon annan eller genom en sär
skild operation, så är han icke afgjutare, utan blott gjutare; ämnet åter, 
hvaraf gjutas skall, får han välja bäst han behagar, till dess derom sär- 
skildt föreskrifves. (NDA 86/1843; min emfas)

Afgjuta. [...] Genom gjutning afbilda; Genom gjutning frambringa. 
(KOS)

Den adekvata definitionen, säger kritikern, skulle kunna vara 
”genom gjutning afbilda”, vilket alltså är identiskt med första ledet i 
definitionen i KOS.

Liknande förhållande råder mellan definitionerna i AOS respek
tive KOS och den framförda kritiken i samtliga fall där A OS defini
tioner behandlas i recensionen. Ett särfall utgör dock kritiken av 
af gnaga, som i AOS förses med definitionen ”Med tänderna bort
taga (bortbita, bortrifva, bortskrapa) det sista ätbara, som finnes på 
något. 2) Afbita sjelfva saken”. Här, säger recensenten,

äro inlagda ett par begrepp, hvarom ordet i sig sjelft vet ingen ting: 
tänderna och ätbara. Betydelsen N:o 2 är blott en dunkelt och illa 
uttryckt uppgift, att verbet har dubbelt regimen, eller att man kan 
säga t. ex. både afgnaga skinnet och afgnaga köttet från skinnet.
(NDA 86/1843)

I KOS finns visserligen ett av de ovidkommande begreppen, näm
ligen tänderna med: ”a) Med tänderna bortskafva delar af en yta 
eller ämnen som finnas därpå. [...] Äfven säges: Afgnaga ett ben, 
d.v.s. Afgnaga köttet därifrån, b) Medelst tänderna småningom 
afskära något” (KOS, s.v. afgnaga). Här kritiseras Almqvist således 
för att ha utformat definitionen delvis på ett sätt som även Kindblad 
har tillämpat. Däremot riktas ytterligare kritik mot Almqvists metod
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att analysera objektsväxlingen som en egen betydelse av verbet, 
vilket alltså Kindblad inte gör.

Som sista exempel på kritik av definitionerna återges här vad re
censenten har att säga om definitionen av afdöd som, enligt hans 
mening, ”näppeligen [är] svenska. [...] Af utmärker då, att saken 
göres färdig; och i den meningen kan det brukas till de fleste verber 
eller verbalier, men oftast utan skäl och behof, t. ex. till ’dö’ och 
’död”’ (NDA 86/1843). Det förefaller osannolikt att recensenten, 
om han är någon annan än Kindblad själv, skulle på egen hand, 
oberoende av analysen i KOS, ha kommit fram till denna perfektive- 
rande funktion hos af i samband med att han recenserar Almqvists 
ordbok. Då det i flera fall i recensionen förekommer generösa om
dömen om tidigare lexikografer som Swedberg, Serenius och Ihre 
är det heller inte troligt att han skulle ha hämtat argumentationen ur 
Kindblads ordbok utan att ange den som källa — om han inte var 
Kindblad själv.

På ytterligare en punkt tar recensenten indirekt ställning för KOS, 
nämligen beträffande ordurvalet.

Att ”allmogen förstår”, såsom Serenius vill, torde i de flesta fall be
tyda det samma som missförstår, så snart icke tvånget att förstå är 
officielt. Rust- och rotehållaren får och kan icke misstaga sig på, 
hvad regemente, kompani, sqvadron, rekryt, remont, bandolér, aug
ment &c. betyda, likasom skepparen icke på haveri, abandonnera, 
köpmannen icke på trassera, endossera, acceptera, curs, consignation 
o. s. v. Dessa ord finnas i författningar, de hafva en fast svensk bety
delse, oberoende af den gång, de språk ur hvilka de äro lånta, taga 
hemma hos sig. De hafva blifvit (i början möjligen onödigt och oskä
ligt) en gång naturaliserade och måste bibehållas, åtminstone till dess 
de utmönstras af en helt annan auktoritet än vitterhetsidkare och 
lexikografer, nemligen lagstiftaren. (NDA 116/1843)

Lexikografen, säger han vidare, får inte

utesluta något ord, som vunnit en officiel och legal bemärkelse i vårt 
språk, och hvilken bemärkelse det behåller, oberoende af möjliga 
språkvexlingar i det land hvarifrån lånet skett. [...] Samma förhållande 
är med en mängd andra ord, som fått en bestämd författningsmessig
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betydelse i svenskan och sålunda måste behålla den, ehuru den för
svunnit eller ändrats i sitt rätta hemvist. (Ib.)

Här framförs egentligen klara motiv för att främmande ord, av det 
slag som Kindblad blev så kritiserad för att ha tagit med i sin ord
bok, skall behandlas i en ordbok över svenska språket. Argumenten 
påminner delvis om det resonemang Kindblad för i den not (KOS: 
41) där han försvarar att han tar med ord av typen administration 
(se 10.2.2 ovan). Det bör här påpekas att Kindblad vid tiden för 
ordbokens utarbetande var tjänsteman vid Krigsexpeditionen; 1843, 
när recensionen skrivs, är han också nybliven sekreterare vid 
Ingeniörkåren (Svenska män och kvinnor 1948:240). Senare, eller 
1860, blev han protokollsekreterare vid Landtförsvarsdepartemen- 
tets kansliexpedition (Sveriges och Norges Stats-kalender för år 
1866, s. 79). Kindblad var verksam inom den offentliga förvalt
ningen och därmed antagligen väl förtrogen med kanslispråkets och 
det juridiska språkets speciella krav på stringens. På vilket sätt han 
hade kvalificerat sig för sekreterarskapet i Ingeniörskåren har jag 
inte undersökt närmare; möjligen finns där en förklaring till de kun
skaper om och syn på det tekniska språket som avspeglas i citatet 
ovan.

Det är naturligtvis inte möjligt att avgöra med säkerhet vem han 
är, den anonyme, starkt kritiske recensenten av Almqvists ordbok i 
NDA. Mot Malmgrens gissning att det skulle vara Rydqvist som 
döljer sig bakom anonymiteten talar främst två omständigheter. För 
det första kan man med utgångspunkt i recensentens uppenbara 
förtrogenhet med svenska ordböcker förutsätta att han också har 
känt till Kindblads arbete. En rimlig anledningen för honom att inte, 
som Säve, relatera denna kritik av Almqvists ordbok till lösningar i 
Kindblads havererade projekt, är att han är Kindblad själv. För det 
andra visar sig recensenten vara väl insatt i lexikografiskt arbete och 
semantisk lexikalisk analys. Det är inte belagt att Rydqvist redan 
1843 besatt någon särskild lexikografisk sakkunskap, i varje fall 
inte sådan förtrogenhet som avslöjas i recensionen. Då är Kindblad
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med sin dokumenterade lexikografiska insikt och erfarenhet en be
tydligt rimligare gissning.

10.3.5. Almqvists Ordbok öfver svenska språket och Svensk 
språklära (18403)

Liksom Abraham Sahlstedt hade också Almqvist en omfattande 
språkvetenskaplig produktion bakom sig när han gav sig i kast med 
ordboken. Hans i detta sammanhang viktigaste arbeten på området 
är Svensk språklära 1832 (4 uppl. 1854), och Svensk Rättstafnings- 
Lära 1829 (20 uppl. 1881). Dessutom skrev han läroböcker i fran
ska, grekiska samt en Allmän Språklära (1829). Av denna produk
tion märks emellertid inget explicit i ordboken. Till skillnad från 
Sahlstedt, som hänvisar flitigt från sin ordbok till grammatiken och 
vice versa (se kap. 7 ovan), utnyttjar Almqvists inte denna möjlighet 
till korsreferering mellan ordbok och språklära. I ordbokens inled
ning berörs funktionsuppdelningen mellan ordbok och grammatik i 
flera sammanhang (se 10.3.1.1 ovan); detta leder emellertid inte till 
att de uppgifter om uppslagsorden som ges i ordboksartiklarna på 
något sätt relateras till uppgifter i grammatiken.

Medan Almqvist i ordboken uppvisar en klar originalitet samt 
redovisar otaliga skarpa iakttagelser, är innehållet i Svensk språk
lära i många avseenden tämligen konventionellt.1 * Den första delen 
omfattar formläran, därefter behandlas bland annat ordbildning och 
syntax. Med utgångspunkt i den speciella uppmärksamhet som i 
ordboken ägnas åt avledningarnas betydelserelation till simplex- 
ordet, åt kontrastiv semantik samt ät relationen mellan ordens 
semantiska och syntaktiska egenskaper är det inte särskilt överras
kande att det är i språklärans kapitel om avledning respektive syn
tax som Almqvists originalitet märks tydligast. Kapitel 7, ”Om

1 Den upplaga av Svensk språklära jag har använt är den tredje; denna
utkom 1840, d.v.s. året innan Almqvist inledde arbetet på ordboken. .
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sättet för Ords derivation”, inleds med en lägesbeskrivning följd av 
retoriska frågor:

Utledningsläran är en af Grammatikens vigtigaste delar; likväl har den 
ofta mycket försummats. Man klagar öfver värt språks fattigdom. 
Hvaraf kommer den? Är den en verklig och i språkets natur grundad 
brist? Eller är det en okunnighet om modersmålets slumrande krafter, 
ett förakt för begagnandet af dem, en fruktan att stöta modet och ut
sätta sig för åtlöje, om man begagnade dem? (Almqvist 1840:108)

För att avhjälpa okunnigheten om hur nya ord bildas och minska 
rädslan för att berika ordförrådet med hjälp av inhemskt språkmate
rial bör grammatiken ”[bibringa] kunskap om språkets art och 
lynne i frågan om ords uppkomst af hvarandra” (Almqvist 1840: 
109). Delar av den följande framställningen återkommer ytterligare 
utvecklade i ordbokens inledning. Här redogör Almqvist för de 
olika avledningssuffixens betydelse och bruk, ofta genom att kon
trastera dem mot varandra. Av de feminina avledningselementen 
-inna och -ska tycker han att -inna skall ha företrädet. ”Någre säga 
landsher rinna, och det låter sannerligen vackrare än landshöfding- 
ska” (Almqvist 1840:118). Hans fortsatta funderingar kring an
vändningen av avledningar på -inna är minst sagt pikanta: ”Man- 
inna, såsom liktydigt med qvinna, vore ej ofördelaktigt att upptaga” 
(ib.). Av fortsättningen framgår emellertid att hans mening inte är att 
språkligt reducera kvinnan till att vara en avledning av mannen, 
utan vad han här vill lansera är formen landsmaninna, som han 
föredrar framför att ”nödgas bruka ’landsman’ till en qvinna”, och 
’”landsqvinna[’] ginge än värre” (ib.). Enligt SAOB var denna av
ledning visserligen belagd före 1840 men tydligen sparsamt använd.

Språklärans kapitel 12, ”Sveriges vittre Författare”, innehåller en 
uppräkning av ”fäderneslandets utmärktare vittre författare och 
deras mest kända skrifter” (Almqvist 1840:226f.). Där märks både 
Spegel och Sahlstedt, och uppräkningen av deras arbeten inleds i 
båda fallen med ”Svensk ordbok” (ib. s. 229 & 233).

Det avslutande kapitlet 13, som upptar halva boken (s. 237^-72), 
innehåller ordlistor över ordförrådet i tio svenska dialekter. Kapitlet
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inleds med det på samma gång briljant formulerade och insiktsfulla 
påståendet:

Det språk, som man kallar Svenska, är en idé. Det finnes allenast i 
böcker och i grammatiskt bildade personers skrifter: såsom verkligt 
lefvande språk (i tal) gifves det deremot icke, om ej i någon persons 
mun, som tillgjordt söker likna skrif-språket, riks-idiomet, det all
männa. (Almqvist 1840:237)

Det citerade stycket kan ses som en bakgrund till de argument 
Almqvist anför i ordbokens inledning för att ta med ”alla dia
lektord” (se 10.3.1.2 ovan). Dessutom vittnar uttalandet om ett per
spektiv på riksspråkets relation till dialekterna som väl kan sägas ha 
försvunnit i takt med den stärkta ställning och höjda status stan
dardspråket har fått sedan Almqvists dagar. Icke desto mindre kan 
hans resonemang ses som ett uttryck för ett stort mått av språklig 
vidsynthet.

10.4. Relationer mellan KOS och AOS

Som framgått ovan (bl.a. i avsnitt 10.3) kände Almqvist väl till 
Kindblads ordboksarbete. När förhandlingarna mellan Almqvist 
och förläggare Lindh om ordboksproj ektet inleddes i februari 1841 
pågick fortfarande utgivningen av KOS. Som Svedjedal visat var 
Almqvist i förhandlingarna med Lindhs förlag inte bara angelägen 
om att redovisa sina egna meriter för ordboksarbetet (se ovan 10.3). 
Han framhåller också bristerna hos Kindblads ordbok, som då fort
farande kunde betraktas .som konkurrent till den ordbok Almqvist 
planerar.1 Särskilt kritiserar Almqvist, som andra (se ovan 10.2.5), 
ordurvalet i KOS. Kindblad behandlar, säger han, inte bara lånord

utan alla, som ens kunna af en svensk man formas till någon likhet i 
ändelserna med våra, hvarigenom hans vidlyftiga och med öfver-

1 Redogörelsen för Almqvists kontakter med Lindhs tryckeri om ordboken 
bygger helt på Johan Svedjedals uppgifter (Svedjedal 1987:337ff.).
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flödiga anmärkningar försedda verk, om det nånsin når sitt slut, blir 
ett lexicon öfver halfva Europas språk snarare än öfver Svenskan. 
(Brev till P.M. Lindh 26.2.1841 (KB EP. L. 19:1); citerat efter 
Svedjedal 1987:336)

Också i AOS framför Almqvist en förtäckt kritik mot KOS. I den 
ovan citerade noten i ordbokens inledning kommenterar Almqvist 
Kindblads då avstannade arbete och betonar där sambandet mellan 
Kindblads misslyckande och avsaknaden av plan för arbetet (se 
10.3 ovan).1

När Kindblad påbörjade arbetet med sin ordbok hade Almqvist 
som framgått redan publicerat en del språkliga arbeten. Dessa 
kände Kindblad till, och i KOS finns några hänvisningar till Alm
qvist. En sådan förekommer i inledningen, där Kindblad påpekar 
risken för att dra fel slutsatser när man försöker utveckla härled
ningar.

Ett sådant misstag har C. J. L. Almqvist råkat begå uti sin Svenska 
språklära, då han, endast fästande sig vid den tillfälliga omständig
heten att ordet Elfva understundom uti gamla Svenskan finnes 
skrifvet som Elloßva (i öfverensstämmelse med A.S. Endleofan, End- 
lufan och Frisiska Andlova), förmenar detsamma härledt från orden 
En och Lofve (Flata handen). Detta skulle ej hafva inträffat om han 
besinnat att ifrågavarande ord [...] hette på Isl. Ellefu och på M.G. 
Ainlif. (KOS.XLIVf., not)

Den refererade härledningen återfinns i tredje upplagan av Alm
qvists Svensk språklära (s. 40f., not). I artikeln Ablatif (subst.) har 
Kindblad också konstaterat att Almqvist kallar den frånställning (se 
10.2.3.10 ovan), och i artikeln Addition exemplifierar Kindblad 
ordets bruk med ett språkprov hämtat från Almqvist.

Påverkan från en ordbok på en annan kan ta sig olika uttryck. 
Det kan likväl vara utomordentligt svårt att säkert avgöra om drag 
av likhet beror på att en ordboksförfattare faktiskt bygger på ett 
äldre arbete eller om de är en följd av det gemensamma materialet

1 Tredje och sista häftet av KOS gavs ut i mars 1841, första häftet av AOS i 
oktober 1842 (Swensk Bihliographi 3/1841 resp. 10/1842).
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och därför kan sägas ligga i lexikografins natur. Såsom Monica 
Johanssons redogör för har ett antal olika metoder utvecklats för att 
klarlägga beroenderelationer mellan ordböcker, en del med ut
gångspunkt i ordböckernas makrostruktur, andra med utgångspunkt 
i deras mikrostruktur (se Johansson 1997:85ff., se även 2.2 ovan). 
Förutom de fall där påverkan klart kan påvisas respektive uteslutas 
finns det beroenderelationer som är mycket svåra att beskriva. Inom 
projektet ”Lexikografisk tradition i Sverige” undersöktes bland 
annat relationen mellan Dalins olika ordböcker. Med utgångspunkt 
i förutsättningen att Dalin ju nödvändigtvis kände till sin fransk
svenska ordbok (1842-43) när han utarbetade sin svenska OSS 
(1850—53[—55]) beskrevs de former av likheter som kunde konsta
teras mellan de båda arbetena (Hannesdöttir 1991a). Trots att förut
sättningarna alltså var givna, fanns det fall där det med den använda 
metoden inte gick att avgöra om de överensstämmelser som på
träffades skulle tolkas som bevis för att det senare arbetet var bero
ende av föregångaren eller om de olikheter som också konstatera
des skulle tas som indicium för att det senare arbetet inte var bero
ende av det första.

Liknande omständigheter kan sägas råda mellan KOS och A OS. 
Det vore orimligt att anta något annat än att Almqvist åtminstone 
har sneglat på Kindblads fragment i arbetet på den egna ordboken. 
Med tanke på den kritik av KOS som han själv och andra framfört 
har det emellertid varit viktigt för honom att etablera tydliga skill
nader mellan de båda verken. Här nedan redovisas en jämförelse av 
dels ordförrådet i avsnittet a-afliackning, dels mikrostrukturen i 
enskilda artiklar i de båda ordboksfragmenten.

10.4.1. Ordförrådet i KOS och AOS

Kindblads ordbok innehåller totalt 656 artiklar. Motsvarande av
snitt, a-afliackning, består i AOS av 313 artiklar. Trots att Almqvist 
kritiserat Kindblads principer för urvalet av uppslagsord, instämmer
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han i inledningen till AOS i stort sett i dessa. Som framgått ovan 
(10.3.1.2) skall hans ordbok innehålla ”Utländska ord, hvilka i den 
allmänna svenskan blifvit upptagne och som sådan brukas” (AOS: 
XIV; kursiv där). Förutom främmande ord skall också dialektord 
och geografiska ord behandlas i AOS, ordkategorier som inte finns 
med i KOS. Dessutom har Almqvist i ett brev till Carl Säve be
klagat avsaknaden av ”Ord inom Yrken af alla slag”, en avsaknad 
som han själv strävar efter att råda bot på (brev till Carl Säve 21/12 
1842, citerat efter Malmgren 1988:198).

Vid en jämförelse av de 313 artiklarna i AOS med ordförrådet i 
KOS framgår att av Kindblads 656 och Almqvists 313 artiklar finns 
256 i båda verken (se tabell 10). Av de 57 ord som finns endast i 
AOS är närmare hälften, eller 25, markerade som dialektord, och 6 
är ortnamn. Det rör sig alltså om kategorier som Almqvist i sin 
inledning särskilt har diskuterat och för vilka han argumenterat att 
de skall behandlas i en ordbok av det aktuella slaget. Dessa 
kategorier förekommer inte alls i KOS. 11 av de 57 uppslagsorden i 
AOS utgör hänvisningsartiklar (t.ex. ”Abborre, se Aborre”\ ”Aca
demie, u. akadémie, se Akademi”), och 5 är personnamn som inte 
finns i KOS, trots att det där faktiskt förekommer en del sådana. Av 
de 10 återstående orden, som alltså är unika för AOS, är tre växt
namn; aborr gräs, abrotsört och ackleja, samt form varianterna adal,

TABELL 10. Ordkategorier i AOS som inte förekommer i 
KOS.

Ordkategorier antal

dialekala ord 25
ortnamn 6
ortografiska varianter, hänvisningar 11
personnamn 5
växtnamn 3
formvarianter 1
avledningar 6

totalt 57
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adul. Medan dessa varianter således behandlas som primära stick
ord i en gemensam artikel i AOS, ges i KOS formen adal som se
kundärt stickord under adel, och formen adul förekommer inte alls. 
Övriga ord som behandlas som primära stickord i A OS är avled
ningarna affattning, affordring, afgående och afgången, som alla 
saknas i KOS, adjektivet afgärda (verbet finns i KOS) samt sub
stantivet abbreviatur, som behandlas som sekundärt uppslagsord i 
KOS.

Skillnaden i antalet uppslagsord i de båda ordböckerna beror 
alltså delvis på att de tillämpar olika redovisningssätt för de ord de 
behandlar. Som framgått ovan är makrostrukturen i KOS så gott 
som helt glattalfabetisk, d.v.s. de allra flesta uppslagsorden behand
las som primära uppslagsord, medan AOS i något högre utsträck
ning behandlar sammansättningar och avledningar som sekundära 
stickord. Så förekommer ytterligare 68 av de ord som bildar egna 
artiklar i KOS som sekundära stickord i AOS. Bland dessa märks 
en del verbalsubstantiv på -ande och -(n)ing samt sammansätt
ningar som förses med grammatiska uppgifter och betydelse
beskrivning och även sammansättningar som ges i ramsa utan upp
gifter om deras formella egenskaper.

Många av de ord som finns i KOS men som Almqvist har valt att 
inte ta med sin ordbok är sammansättningar och avledningar. Som 
exempel kan nämnas att av de 23 sammansättningar med adel som 
första led som finns i KOS förekommer bara 10 (förutom ortnamnen 
Adelsö och Adelöf) i AOS. KOS behandlar förutom ackord och 
ackordera — båda finns också i AOS — 23 sammansättningar och 
avledningar till dessa; av dem återfinns inte en enda i makrostruktu
ren i A OS.

Förutom i fråga om behandlingen av sammansättningar och av
ledningar föreligger också stora skillnader i de båda ordböckernas 
behandling av främmande ord. Trots Kindblads ganska restriktiva 
inställning till främmande ord (se ovan 10.2.2 och 10.2.3.7) och 
Almqvists uttalade frikostighet då det gäller att ta med dem, finns 
det betydligt fler främmande ord i KOS än i AOS. En del av dessa
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är i och för sig av termkaraktär och sålunda inte att betrakta som en 
del av allmänspråket. Man skall dock komma ihåg att Almqvist 
beklagar avsaknaden av yrkesord i existerande ordböcker och att 
han har en ambition att ta dem med. Möjligen har dessa planer inte 
omfattat ord som både var klart främmande i svenskan och dess
utom rena facktermer. Bland de termer som finns hos Kindblad 
men som Almqvist refuserar återfinns bland annat den medicinska 
termen abdominal, vars förekomst ju kritiserats (se 10.2.5 ovan), 
samt de tio sammansättningar med abdominal som förled som finns 
i KOS.

Bland övriga av Kindblads främmande ord som Almqvist har av
stått från att ta med i sin ordbok märks några användbara ord som 
redan var införlivade eller senare skulle etableras i svenskan. Där 
kan exempelvis nämnas absorbera, enligt SAOB belagt redan på 
1700-talet, acceleration, acklimatisera med avledningar (för detta 
ord är SAOB:s förstabelägg från 1843) samt affektion och affekte
rad.

10.4.2. Mikrostrukturen i KOS och AOS

Trots Almqvists mångordighet och, som Malmgren karakteriserar 
det, ”närmast essäbetonade” språk (Malmgren 1988:204), är artik
larna i A OS i allmänhet betydligt kortare än artiklarna i KOS. 
Skillnaden i omfång beror delvis på att ordböckerna, som framgår 
av deras respektive inledningar, har olika syften. Beroende på syftet 
bereds plats åt olika informationskategorier. Kindblad ägnar 
exempelvis en hel del utrymme åt den etymologiska diskussionen, 
medan Almqvist inledningsvis har förklarat att i hans ordbok kom
menteras uppslagsordens härledning inte alls. En annan anledning 
till skillnaden i fragmentens omfång är att upphovsmännen tillämpar 
olika slags lexikografisk teknik. I KOS förekommer det rikligt med 
språkprov, och dessa används för att illustrera olika aspekter av 
såväl uppslagsordets betydelse som dess användning. I AOS finns
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det mycket få språkprov. Artikeln Ack kan nämnas som ett illustra
tivt exempel, där sådana konstitutiva skillnader framträder klart. I 
KOS upptar artikeln drygt en spalt och består totalt av närmare 450 
ord. Efter den koncisa inledningen ”Ack. Utr. — Ett ord för utrop 
och känslohänförelse” följer fjorton språkprov med upphovs
mannens namn utsatt, därefter ett etymologiskt resonemang som 
upptar omkring en tredjedel av utrymmet, uppgifter om ordets före
komst i de nordiska språken i äldre tid och slutligen en uppräkning 
av dess morfologiska släktingar i tolv språk. Almqvists artikel (ex. 
200), som består av totalt 36 ord, anger ordets ursprung utan att 
lämna någon övrig etymologisk information eller några historiska 
kommentarer över huvud taget och utan att nämna några morfolo
giska släktingar i andra språk. Artikeln inleds av uppgifter om uttal, 
ordklasstillhörighet och ursprung:

(200) Ack, u. akk, int. (fr. Lat. o. Fr.). — 1) Utrop för glädje eller smärta, 
men mest för det förra. — 2) Åtföldt af om eller att, är det ett 
utrop för önskan, t. ex. ”ack om (att) hon kommer!”

Efter de inledande uppgifterna om ordets formella sida följer inne- 
hållsbeskrivningen, som delas upp i två moment där funktionella 
kriterier fungerar som utgångspunkt för indelningen. Det bruk som 
avses i moment (2) illustreras med ett språkprov som avslutar arti
keln.

Trots sådana avgörande skillnader beträffande utrymme och 
informationskategorier är det mycket som tyder på att Almqvist 
faktiskt har använt KOS som utgångspunkt för sina artiklar.

10.5. Sammanfattning

I detta kapitel har de två enspråkiga ordboksfragment som föregår 
Dalins Ordbok öfver svenska språket beskrivits. Båda fragmenten 
är, vart och ett på sitt sätt, viktiga såväl lexikografiska som meta- 
lexikografiska dokument.
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I inledningen till Ordbok öfver Swenska Språket (1840[-41]) för 
Kindblad ett resonemang om hur en ordbok över svenskan bör se 
ut, en fråga som han sedan återkom till i samband med den ord- 
boksplan som han presenterade för Svenska Akademien (se 10.2.1 
och 10.2.6 ovan). Influerad av den framväxande komparativa 
språkforskningens resultat anser han att en fullständig ordbok över 
svenskan inte kan begränsas till att bara beskriva det svenska 
språket; den måste ta hänsyn också till de besläktade språken. I det 
sammanhanget diskuterar Kindblad språkets utveckling utifrån en 
syn på språkförändringar som först hundra år senare slog igenom i 
den internationella litteraturen. Inledningen innehåller också en 
översikt över svenskans ljudsystem, där främst vokalernas artikula- 
toriska egenskaper beskrivs på ett sätt som förefaller vara nytt för 
sin tid. Vidare skall en ordbok enligt Kindblad redovisa språket 
såsom det faktiskt är, vilket innebär att samtliga ord som före
kommer i språket skall beskrivas. Fragmentet innehåller därför ett 
stort antal ord som av kritikerna karakteriserades antingen som 
främmande eller som alltför tekniska och som därigenom inte borde 
beredas plats i en svensk ordbok.

I ordbokens mikrostruktur betonas förutom betydelsebeskriv
ningen också uppslagsordens närsyntax och semantiskt närbe
släktade ords distinktiva synonymi. De flesta artiklarna innehåller 
också belägg ur skön- eller facklitteratur, där författaren men inte 
källan anges. Dessutom innehåller artiklarna rikligt med uppgifter 
av allehanda slag om uppslagsordets ursprung, ofta med en redo
visning av den internationella diskussionen på området, dessutom 
information om ordets förekomst i svenskan jämte synpunkter på 
dess användning. En hel del av dessa uppgifter kan — trots att de 
avser uppslagsordet och inte dess referent — sägas vara av rent 
encyklopedisk art.

Kindblads lexikografiska gärning avslutades inte i samband med 
att utgivningen av KOS upphörde. Svenska Akademien köpte hans 
excerptsamling och engagerade honom samtidigt för fortsatt excer- 
pering för akademiordbokens räkning. Detta samarbete avbröts
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emellertid, och Kindblad fortsatte på egen hand. År 1867 börjar 
han på nytt utgivningen av en Ordbok öfver Svenska språket. 
Denna var enligt den plan som beskrivs i inledningen tänkt att 
omfatta totalt 3 072 sidor. När arbetet avbröts vid ordet gradvis, 
omfattade det 1 368 sidor, eller drygt 44% av det planerade sidan
talet, och kan därmed sägas ha hållits någorlunda inom de tänkta 
ramarna. Motsvarande avsnitt, a-gradvis omfattar knappt 40% i 
Dalins ordbok.

Också Almqvists Ordbok öfver svenska språket i dess när
varande skick (1842[—44]) innehåller en inledning av stort meta- 
lexikografiskt värde. Den enspråkiga ordbokens funktion disku
teras, och Almqvist argumenterar vältaligt för att det behövs en ord
bok också över det språk man anser sig behärska. Han uppehåller 
sig också vid de svårigheter som föreligger vid betydelsebeskriv
ningen i enspråkiga ordböcker (se 3.6 ovan). Beträffande den egna 
ordboken presenterar Almqvist dess uppläggning och redovisar 
ingående de lexikografiska nyheter han ämnar införa: dels full
ständiga uppgifter om uppslagsordens accentuering, dels uppgifter 
om verbalsubstantivens semantiska och syntaktiska relation till 
grundverbet.

Som utlovat innehåller artiklarna i AOS uppgifter om uppslags
ordets accentuering och också om hur ett verbalsubstantiv förhåller 
sig till verbet. För övrigt betonas uppslagsordets kombinatoriska 
egenskaper, vad beträffar såväl selektionsrestriktioner som valens. 
Liksom i KOS förekommer också detaljerade kontrastiva utred
ningar om uppslagsordets betydelse jämfört med dess närsynony- 
mer.

Det korta mellanspel som de två ordboksfragmenten utgör i den 
svenska lexikografihistorien har här tilldelats ett utrymme som möj
ligen kan ifrågasättas med tanke på den betydelse de fick för den 
fortsatta lexikografiska utvecklingen. Dessa fragment ger emellertid 
upphov till en hel del fundamentala frågor om enspråkig lexikografi. 
Dessa frågor återkommer i följande kapitel.
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11. Dalins Ordbok öfver svenska språket och 
den enspråkiga lexikografins etablering

11.1. Inledning

Först vid mitten av 1850-talet berikas det svenska språket med en 
komplett enspråkig svensk ordbok. År 1855 var Anders Fredrik 
Dalins Ordbok öfver svenska språket fullbordad (bild 23).'

Trots att denna ordbok på många sätt kan betecknas som ett 
pionjärarbete, bygger den ändå på en i många avseenden redan i 
mitten på 1800-talet fullt utvecklad lexikografisk tradition. Främst är

1 Det finns olika traditioner för de publikationsärtal som brukar tilldelas Dalins 
Ordbok öfver svenska språket. Inledningsårtalet anges korrekt som 1850; som 
slutärtal förekommer dels 1853, dels 1855. I själva ordboken, såsom den nu 
föreligger i två delar, står det i den första delen att den är tryckt hos Joh. Beck
man 1850; på försättsbladet till den senare delen uppges 1853 som publikations
år. Enligt uppgifter i Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865 publicerades ord
boken i 34 häften, varav det första kom ut 1850 och det sista 1855 (Linnström 
1961:256). Också av Svenskt biografiskt lexikon (1931:66) framgår det att det 
sista häftet kom ut 1855. Där förekommer emellertid också en uppgift om att det 
första häftet skulle publicerats i juni 1851, vilket helt klart är felaktigt. Det senare 
årtalet, 1855, tycks däremot vara det riktiga årtalet för ordbokens fullbordande. 
Det är också det årtal som används i den faksimilutgåva som med bidrag från 
Svenska Akademien gavs ut 1964, liksom i SAOB.s källförteckning. Årtalet 1853 
är emellertid det år då det första häftet (nr 19) av ordbokens andra del utkom 
(.Swensk bibliographi, maj 1853), och antagligen följde titelblad och försätts- 
blad till andra bandet med detta häfte. Ordbokens egna bibliografiska uppgifter 
stämmer alltså dåligt med den faktiska tiden för utgivningen. Härovan och i det 
följande genomförs de bibliografiska uppgifter som framgår av verket såsom det 
föreligger idag kompletterade med årtalet för ordbokens slutförande: 1850-53 
[-55],
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det den tvåspråkiga lexikografin som lagt grunden till den lexika
liska beskrivningen av det svenska språket. Dessutom har före
gångarna Kindblad och Almqvist i sina fragment anvisat lösningar 
på några av den enspråkiga lexikografins metodiska problem.

Närmast presenteras Dalins ordbok i korthet. Därefter relateras 
den till både den etablerade tvåspråkiga lexikografin, såsom den 
sammanfattats i kapitel 9 ovan, och den ansats till enspråkig 
lexikografi som KOS och AOS utgör (kap. 10 ovan).

11.2. A.F. Dalin: Ordbok öfver svenska språket 
(1850-53[-55])

Dalins roll i den svenska lexikografihistorien är utomordentligt vik
tig, och hans gärning markerar ett avgörande steg mot ett fullbor
dande av den lexikaliska beskrivningen av det svenska språket. 
Dalin inledde sin lexikografiska bana som anställd vid Lars Johan 
Hiertas förlag, där också hans tidiga ordböcker gavs ut (Svenskt 
biografiskt lexikon lÇSLôSf.).1 Det första verket, Franskt och 
svenskt handlexikon (1841), publicerades anonymt, liksom också 
de senare Nytt svenskt och fransyskt handlexikon (1845) och Nytt 
svenskt och tyskt handlexikon (1851). Alla dessa verk är i litet for
mat (de första i liten och det sista i stor oktav), och de har snarast 
karaktären av ekvivalenslistor (se Hannesdöttir 1987). I det stora 
Nytt fransyskt och svenskt lexikon, som kom i två delar 1842-43, 
utpekas för första gången Dalin som upphovsman till en ordbok. 
Innan han ger sig i kast med den svenska enspråkiga ordboken har 
han alltså en ansenlig erfarenhet av tvåspråkig, framför allt fransk
svensk, lexikografi.

Utgivningen av Dalins OSS uppmärksammades naturligtvis av 
Svenska Akademien, som vid den tiden var inne i en aktiv förbere
delseperiod inför den egna tilltänkta ordboken. Att Akademien inte

1 För Svenskt biografiskt lexikon (1931) används i det följande förkortningen 
SBL.
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bara uppmärksammade arbetet utan också uppskattade resultatet 
framgår av att den år 1851 tilldelade Dalin Akademiens Karl- 
Johanspris för ”förtjänstfulla bemödanden i lexikografisk behand
ling av det samtida modersmålet”; året därpå anställdes dessutom 
Dalin som redaktionsbiträde i Akademiens ordboksprojekt (SBL: 
67). Akademien tycks alltså både ha värderat Dalins arbete högre 
och också haft en helt annan tilltro till hans ordboksarbete än till 
föregångarna Kindblads och Almqvists projekt. Dalin tilldelades 
utmärkelsen vid en tidpunkt då endast en tredjedel av ordboken var 
färdig, eller 11 av de totalt 34 häften som ordboken till slut kom att 
bestå av.

Eftervärldens omdömen om OSS har generellt varit positiva. 
Synen på arbetet har visserligen reviderats med tiden på så sätt att 
det har rönt allt större uppskattning ju längre tid som gått från 
utgivningen. När första delen av ordboken var färdig granskades 
den i en anonym artikel: ”Om språkrensning och de Svenska land
skapsmålen” (Nordisk tidskrift, utgifven af Aug. Sohlman, 1852— 
53). Där framhålls att Dalins ”nitiska, rastlösa och oegennyttiga 
sträfvanden förtjenar ett aktningsfullt erkännande” (s. 287), men 
erkännandet ges med en reservation:

Betraktadt från vetenskaplig synpunkt kan dock detta arbete icke 
ställas mycket högt. Författaren synes till en början icke följa en 
strängt utstakad plan. I allmänhet meddelas ingenting om ordens här
ledning; men från denna regel göres dock ofta undantag, då författa
ren hos Ihre funnit en förklaring, som synnerligen behagat honom, 
eller tror sig sjelf hafva påfunnit en god förslagsmening. Dessa egna 
förklaringar vittna dock i allmänhet, att författaren icke är hemma
stadd på den jemförande språkforskningens fält; för att gifva sig in på 
detta område, skulle erfordrats, icke ensamt tillgång till Ihres och 
Grimms arbeten, utan en grundlig insigt i det forn-nordiska och det 
gotiska språket samt fullständig kännedom om systerspråken äfven i 
deras dialekter. (Nordisk tidskrift 1852-53:287)

Vidare kritiseras definitionerna, och artikelförfattaren anför exempel 
på misslyckade definitioner, som ”då det heter att Doft är stoft af 
blommornas frömjöl” (ib.). Den allvarligaste invändningen mot
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ordboken, såsom den då förelåg i halvfärdigt skick, gällde emeller
tid ”den måttlösa inblandningen af fremmande språkdelar” samt 
redovisningen av dessa (s. 288). De anförs, säger recensenten,

utan den ringaste skilnad från de Svenska orden, utan att med ett ord 
eller tecken angifva deras egenskap af fremlingar och till en sådan 
mängd, att man understundom mellan tvenne Svenska ord stöter på 
100, ja 150 utländska. (Nordisk tidskrift 1852-53:288)

I början på 1900-talet presenteras Dalins OSS i följande ordalag av 
Noreen:

Den bekante lexikografen A. F. DALIN (d. 1873), [...] började 1850 
publicera Ordbok öfver svenska språket I (A-K jämte förord rörande 
planen samt med en obetydlig språkhistorisk öfverblick), Stockh. 
1850, II (L-Ö), 1853. Den upptar icke nomina propria, men däremot ett 
och annat dialektord, saknar excerperade språkprof, men äger själf- 
gjorda fraser i riklig mängd, och anger endast undantagsvis uttals- 
beteckning. (Noreen 1903:236f.)

En del av den kritik som framförts i Nordisk tidskrift (ovan) upp
repas av Noreen, när han sammanfattar Dalins omfattande lexiko- 
grafiska produktion:

Alla dessa arbeten vittna visserligen om brist på all djupare språk
vetenskaplig bildning - särskilt äro hans etymologiska ”tillägg” i 
handordboken alldeles misslyckade - men röja å andra sidan ett 
varmt och erkännansvärdt nit. (Noreen 1903:237)

I sin översikt i HSK:2 över den svenska lexikografin uppehåller sig 
Lars Holm och Hans Jonsson varken vid Dalins etymologier eller 
hans brist på språkvetenskaplig skolning. De uttrycker generellt sett 
betydligt högre tankar om OSS än de som citeras ovan: ”As regards 
its definitions, it is in fact still unsurpassed among the dictionaries of 
Modern Swedish” (Holm & Jonsson 1990:1937).1

1 Holms och Jonssons artikel är utarbetad år 1986. Det framgår emellertid att 
Svensk ordbok ännu var under utgivning när arbetet med översikten avslutades 
(se HSK 2:1938).
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Som redan framgått genomfördes en del studier av Dalins OSS 
inom ramen för projektet ”Lexikografisk tradition i Sverige”. 
Malmgrens undersökning ”Almqvist, Dalin och den svenska defini- 
tionsordbokens födelse” (1988) påvisar Dalins beroende av Alm
qvists ordboksfragment. Mest påtagliga är överensstämmelserna i 
alfabetets början, d.v.s. så långt fragmentet räckte, men Dalin har 
även tillämpat en del av Almqvists lexikografiska metoder genom 
hela arbetet (Malmgren 1988). Som Malmgren också påpekar har 
Dalin dessutom använt Franska Akademiens ordbok och också 
hämtat information ur exempelvis Conversations-Lexikon (1822— 
26), Svenskt konversationslexikon (1845-51) och A.G. Anderssons 
Förklaring öfver fremmande ord i svenska språket (1845).

Relationerna mellan Dalins olika arbeten, främst det stora Nytt 
fransyskt och svenskt lexikon (1842—43) och OSS, har också under
sökts (Hannesdöttir 1991a). Det framgår klart att vid arbetet på OSS 
har Dalin förutom sina egna tvåspråkiga arbeten också utnyttjat 
Franska Akademiens ordbok (se närmare nedan). En tredje under
sökning av Dalins OSS genomfördes, som framgått ovan (kap. 4), 
av Kerstin Norén (1991). Med hjälp av den mall (Modell a) som 
presenterades i avsnitt 4.3 ovan, undersökte Norén mikrostrukturen 
i OSS. I avsnitt 11.4 nedan relateras resultaten av hennes under
sökning dels till den beskrivning av de tvåspråkiga ordböckerna 
som sammanfattas i kapitel 9, dels till beskrivningen av mikrostruk
turen i KOS och AOS (kap. 10 ovan).

11.2.1. OSS — megaplan

Dalins Ordbok öfver svenska språket består av två band 4:o (bild 
24). Första delen, A-K, omfattar totalt 896 sidor, därav ett förord 
(s. 7-19) och en förkortningslista (s. 19-20). Senare delen, L-Ö, 
innehåller 782 sidor, därav ett avsnitt ”Tillägg och Förbättringar” 
(s. 762-772) och två blad med rättelser till första respektive andra 
delen. Avslutningsvis och med separat paginering innehåller del 2 
en ”Förteckning å Subskribenter” på sex sidor.
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11.2.1.1. Dalins plan för ordboksarbetet

Liksom föregångarna Kindblad och Almqvist ger Dalin i förordet 
till ordboken en presentation av verket. Han sätter in sitt arbete i ett 
teoretiskt sammanhang och redovisar noggrant dess syfte. Han är 
också noga med att framhålla att han på intet sätt tänker föregripa 
Svenska Akademiens planerade ordbok, och han ”anser sig derföre 
böra öppet förklara, att han blott i det väsendtligaste åsyftar att af- 
hjelpa bristen af en svensk ordbok, att innevarande arbete är ämnadt 
till tjenst för svenska folket, icke för de lärde” (OSS:8). Han precise
rar därför sitt syfte som att

med det af Sv. Akademien uppställda system för ögonen införa 
stadga och reda i rättskrifningen, att bibringa klart begrepp om de 
allmänna ordens betydelser, att antyda rätta sättet för deras begag
nande, med ett ord att upptaga allt det hufvudsakliga, som i och för 
ett språkriktigt och vårdadt skrifsätt kan vara af nöden att veta, såle
des att blott uppdraga grundlinierna för ett arbete, sådant som den 
egentlige språkforskaren äskar. (OSS: 8)

Ordboken är alltså avsedd som ett bidrag till den svenska orto
grafins standardisering och kan som sådan ses som ett steg i den 
alltjämt pågånde språkplaneringsprocessen. Den skall sålunda ut
göra ett komplement till SAS (1836). Dalins syfte har en parallell i 
det Sahlstedt uppger för sin ordbok; också han betonar ordbokens 
roll i att bringa reda i ortografin och dess kompletterande funktion i 
förhållande till grammatiken (avsnitt 7.2.3 ovan).

Ordboken skall också beskriva ordens betydelser och deras bruk. 
Dalin markerar klart att han vänder sig till allmänheten och inte till 
de avancerade användarna. Detta kan tyckas djärvt av honom, då 
han i allmänhetens kallsinnighet — åtminstone indirekt — söker 
orsakerna till att Kindblad och Almqvist båda misslyckades i sina 
ansatser. Hans omdöme om Kindblads verk är positivt, men han ut
trycker samtidigt en förståelse för allmänhetens reaktioner, då det 
var frågan om
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AFBLADA, \. a. 1. Se Afbläda.
AFBLEKÀ, v. a. 2. Småningom bleka.

-i AFBLEKNA, v. n. 4. Småningom blekna. — 
Afblcknavde, n. 4.

AFBLaSA, v. a. 2. 1) Genom blåst afbryla. 
Slormen har a-àst ßera träd. — 2) Genom blåst 
lösbryta, lösrycka. Det kom en väderil, som 
a-åste en mängd qvislar och grenar af träden 
i skogen. — 3) Bortblåsa. A. dammet af bor
del. — 4) Genom blåsande i trumpet förkunna 
upphörandet af (riksdag, marknad, möte, o. s. v.).
— Blåsa åf kan sägas i bcm. l. 2. 3. — V. n. 
Af blåst bortföras, bortryckas. Halten a-åslc. 
Äplcna a-a. — Bättre Blåsa åf. — Af blå
sande, n. 4. o. Afblåsn in g, f. 2. v

AFBLADA, v. a. 1. Borttaga bladen af (en 
planta). — Afblådandc, n. 4. o. Afbläd- 
ning. f. 2.

ÀFBOGA, (o bar slutet ljud) v. a. t. (sjöt.) 
Medelst sido- och nocktackcl lyfta ett ankar från 
relingen och hänga det i rust- och pciiterliiian, 
så att del är färdigt alt falla.

AFBOKSTA, v. a. 1. i) Medelst borste bort
taga (dam, orenlighet, o. s. v.) från något. A. 
dammet af en rock, galsmutsen af ett var slöf- 
lar. — 2) Medelst borste befria fran dam. 
smuts, o. s. v. A. en rock. — Afv. Borsta åf.
— Afborstande, n. 4. o. Afborslning, 
f. 2.

AFBRAKA, v. n. 1. Med brak afbrista, gå 
af. — Bättre Braka åf.

AFBRINNA, v. n. 3. (böjes som Brinna.) 
1) Genom eld helt och hållet förstöras, llela sta
den har af brunnit. — Syn. Se Brinna- — Ge
nom i eld afsöndras och förstöras (oin delar af ett 
helt). — 3) (om skjutvapen och fyrverkeri) Falla 
eld och explodera. Bössan råkade a. Skotten 
a. stundom icke i regnväder. Afv. Brinna åf.
— Syn. Explodera, Gå lös, Gå af, Lossas, Af- 
srnälla. — Af brinnande, n. 4.

AFBRISTA, v. n. 3. (böjes som Brista) Bry
tas eller slitas tvärs af. Tyngden var så stor, 
all bron afbrast på midien. Hisstågel har af- 
brustit, emedan tyngden var för stor. — Afv. 
Brista åf, hvilkct incra brukas i imperf. o. prêt.
— Afbrislandc, n. 4.

AFBROTT, n. 5. 1) Handlingen, då någon
ting, som göres eller sker. eller ett förhållande, 
afbrylcs. Göra a. i ens läsning. Üet bief ett 
kort a. i del eviga regnandet. Ett plötsligt a. 
af fredslugpel. — Syn. Uppehåll, Paus. — 2) I 
ögonen fallande, ganska märkbar olikhet. Den 
svarta färgen gör här för starkt a. mot den 
gula. — Syn. Motsats, Kontrast. — Göra a. — 
Afbryla, Afstieka, Kontrastera.

AFBRUTEN, a.^ p. 2. neutr. — el. A—let 
tal, a—Ina ord, då uppehåll göras emellan me
ningarna eller orden. — Syn. Abrupt, Tvärhug
gen, Osamrhanhängandc.

AFBRUTET, adv. (fig.) Med afbrolt emellan 
meningarna och orden. Tala a.

AFBRYNA, v. a. l. (kok.) Gifva brunaktig 
färg genom någon tillsats.

AFBRYTA, v. a. 3. (böjes som Bryta) 1) 
Bryta något så, att det går tvärs af. A. en käpp. 
~ Syn. Se Bryta. — 2) Bryta lös (en del ifrån 
l^agot helt). A. en blomma från sljelken. — 
s) (fig.) Förorsaka upphörandet af något, antingen 
för en lid eller för alltid. A. lystnaden. A.vdn- 
tkapen med någon. — 4) (fig.) Hindra att fort- 
**tla. A. någon i hans tal. — V. n. Bilda skarp 
ntotsats. Hans handlingssätt a —ter starkt emot

hans förr yttrade grundsatser. — Af\. Bryta 
åf. — Syn. Göra afbrolt, Afstieka, Kontraste
ra. — Af b rytande, n. 4. (bcm. 1. 2, 3j. o. 
Af brytning, f. 2. (hem. t. 2.).

AFBRÄCK, ii- 5. Skada, förlust. Lida a. 
Göra någon stort a.

AFBRÄCKA, v. a. 2. i) Bräcka något så, att 
det går af. — 2) (föga brukl.) Aflossa (gevär). 
Bräcka åf ar mera brukligt.

AFBRÄNNA, v. a. 2. 4) Medelst eld helt och 
hållet förstöra (stader, byar, hus, o. s. v.). — Syn. 
Se Bränna. — 2) Medelst eld borttaga något 
ifrån en yta eller mindre delar från ett helt. A. 
stubben på en åker. A. qvistarna på ett träd.
— 3) Antända brännbara ämnen, så att de explo
dera. A (ängkrutet, ett fyrverkeri. — 4) Af
lossa (skjutvapen). A. en kanon, ett gevär, ett 
skott. — Syn. Se Afskjula. — 5) (tekn.) «) Full
borda tillverkningen af något ämne, söm vid be
redningen måste brännas. A. ett visst gvantum 
brännvin. A. två ugnar tegel. — b) Mildra en 
spirituös vätska genom bränning. A kon jack. — 
c) (kok.) Mildra den råa smaken hos en rätt ge
nom bry ning. A. cn sås. — d) Rena en metalls 
yta genom eld. — Bränna åf kan äfven sägas, 
utom i hein. S. — Af brännande, n. 4.

AFBRÄNNING, f. 2. 1) Handlingen, då man 
afhnmncr. — 2) Den förlust, ett ämne lider ge
nom bränning, glödgning eller smältning. — 3) 
(lig.) Minskning i vinst eller inkomst. — Syn. 
Se Förlust.

AFBRÖSTA... v. a. (artil.) Skilja lavetten ifrån 
förställa ren. — Afv. Brösta åf. — Af bröstan
de, n. 4. o. Afbröstning, f. 2.

AFBULNA, v. n. 1. Genom bulning affalla. 
Nageln har a-al.

AFBULTA, v. a. 4.- Bulta något så, att det 
går af. ..

AFKANDA, v. a. 2. Bända något så. att det 
brister.

AFBÄRA, v. a. 3. (böjes som .. Bära'. Bära 
något ifrån (lass, fartyg, o. s. v.). — Afv. Bära åf.

AHFÖJA, v. o. 2. 4) Genom höjning afbryla.
— 2) Gifva någonting en riktning åt sidan, så 
att det ej träfTar målet. A. ett slag, ett hugg, 
en värjstöt- — 3) (fig.) Hindra inträdandet af 
något (i allmänhet genom fredliga, försonliga me
del!. A. cn olycka, ett slagsmål. — Syn. Se 
Hindra. — Äfv. Böja åf i hem. t. — Af bö
jande, n. 4. (i alla bcm.) o. Af böjning, f. 2. 
(i bcm. 4.).

AFBÖN, f. 3. 4) (jur.) Afbedjande, inför dom
stol, af en förnärmclsc (bestående vanligtvis i äre- 
röriga beskyllningar, o. s. v.). — 2) (i allmänhet) 
Bön om tillgift.

AFBÖKDA, v. a. 4. 4) Befria sig ifrån (skuld, 
förbindelse, löfte). — 2) (om floder, sjöar) Utgjuta. 
Dalelfven a-r sill vallen i Bottniska Viken. — 
A. sig, v. r. 4) Befria sig ifrån. A. sig en 
skuld, en beskyllning. — 2) (om floder, sjöar) 
Utgjuta sitt-vatten. — Afbor dan dr, n. 4.

AFCIIIKLA. v. a. 4. Afmäta med cirkel. — 
Afcirklandc, n. 4.

AF DAGA. Taga a. d., se följ. ord.
AFDAGATAGA, \. a. 3. (böjes som Taga) 

Taga lifvet af, döda (lönnligt eller genom försåt, 
äfven om laga afrättning). A. sitt foster. Låta 
a. någon genom gift. — Brukas äfv. Taga af 
duga. — Afdagatagande, n. 4.

AFDAMMA, v. a. 4. Medelst damborsie o. d. 
rena från dam. t. väggarna, takel. — V. u. 
Bortgå i form af tint stoft. Gruset a-ur från

BILD 24. Ordbokssida i Dalins Ordbok öfver svenska språket 
(1850-53[-55]).
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ett arbete, tilltaget i ganska stor skala, ja allt för stor att kunna lyckas, 
helst i det torftiga Sverige. Man gjorde rättvisa åt författarens varma 
nit för saken, hans osparda flit och fosterländska syfte, men allmän
heten ryggade tillbaka för en vidlyftighet, som hotade med alltför 
långvarig väntan och ganska kännbar penninguppoffring. (OSS:8)

Även Almqvists ordboksförsök får en positiv bedömning:

Oaktadt den fräjdade författarens snille och skarpsinnighet icke heller 
här förneka sig, måste man likväl beklaga, att äfven detta företag 
synes af allmänheten icke blifvit omfattadt med tillräcklig välvilja, ty, 
sedan andra häftet år 1844 utkom, har ingen vidare fortsättning af- 
hörts. (OSS:8)

Dalin fortsätter sedan med en retorisk flirt med allmänheten:

Förmodligen var det äfven här den i vissa hänseenden allt för vidt ut
sträckta planen, som motverkade framgången, ty icke bör man antaga, 
att svenska allmänheten, hvilken så ofta visat prof på fosterländska 
tänkesätt, och äfven nu på sednare tiden med sin uppmuntrande 
hyllest understödt litterära verk af icke obetydlig omfattning, skulle 
eljest med likgiltighet åsett bemödanden af så stor vigt för landets 
språk och nationens allmänna bildning. (OSS:8)

Efter att ha vänt sig till läsarna övergår Dalin i förordet till att ge en 
historisk översikt över svenska språkets utveckling. Denna översikt, 
som Noreen alltså betecknar som ”obetydlig” (se strax ovan), följer 
i allt väsentligt den exposé som inleder SAS. I vissa avseenden är 
Dalin dock självständig gentemot förlagan; han ställer sig exem
pelvis skeptisk till Odins betydelse för den nordiska språkhistorien!

Sedan följer i tio punkter Dalins plan för ordboksarbetet. Planens 
uppläggning kan sägas följa den enskilda artikelns struktur på så 
sätt att den börjar i makrostrukturen med ordurval och själva upp
slagsordet (punkt 1-2), fortsätter med uppgifter om ordets formella 
egenskaper (punkt 3-4) och går sedan över till innehållsdelen, med 
indelning i betydelser som i sin tur förses med definitioner, para
fraser och närsynonymer (punkt 5-7). Därefter redovisas formen för 
bruklighetsuppgifter (punkt 8). Under punkt (9) kommenteras före
komsten av exempel; dessa skall dels illustrera och precisera upp-
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slagsordets betydelse, dels ange dess konstruktionssätt. Slutligen 
upplyses läsaren om att uppslagsordens etymologi förbigås i de 
allra flesta fall (punkt 10). Dalins plan för arbetet diskuteras närmare 
nedan.

11.2.1.2. Förlagor och förarbete till OSS

Dalins förord lämnar inga uppgifter om vilka källor eller förlagor 
som ligger till grund för arbetet med OSS. Förutom Kindblads och 
Almqvists arbeten omnämns, som tidigare berörts, också Sahlstedts 
och Spegels ordböcker (se avsnitt 1.5). Dessa säger Dalin sig inte 
ha kunnat använda. Sahlstedts ordbok är inte användbar ”enär 
ordförklaringarne endast äro gifna på latin, hvarföre nästan blott 
studerade personer kunde draga nytta af detta arbete” (OSS: [7]), 
och Spegels Glossarium betecknar han som ofullkomlig (ib.). Med 
tanke på den centrala ställning Dalin har haft i den enspråkiga 
svenska lexikografins utveckling, såväl genom OSS som genom sitt 
arbete med Svenska Akademiens ordboksmaterial, kan frågan om 
Dalins förlagor och källor ha intresse utöver studiet av hans egen 
ordbok specifikt.

Som framgått ovan har Malmgren visat att Dalin använde Alm
qvists ordboksfragment som förlaga i tillämpliga stycken (1988). 
Även Kindblads ordboksfragment har avsatt tydliga spår i artiklar i 
OSS. De direkta överensstämmelserna påträffas naturligt nog i 
avsnittet a-afhackning. Sålunda finns det gott om definitioner i OSS 
som är snarlika dem i KOS, medan AOS uppvisar en annan lösning, 
och också talrika exempel på betydelseindelningar som helt eller 
huvudsakligen följer den för motsvarande artikel i KOS. Som ex
empel på definitioner i OSS som är i det närmast identiska med 
motsvarande definition i KOS kan artiklarna Ackordstagare, Adels
fanan och Af göra fungera (exempel 201-203 nedan). Även Alm
qvists artiklar återges (uppslagsordet ackordstagare saknas i AOS).
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(201a) Ackordstagare. [...] Den som uppbär ackord för afträdandet 
ifrån innehafvande tjenst. (KOS)

(201b) ACKORDSTAGARE, [...]. Den, som uppbär ackord vid af
trädandet af innehafvande tjenst. (OSS)

Överensstämmelsen mellan Kindblads definition (ex. 201a) och 
Dalins (ex. 201b) är i det närmaste total. I artikeln Adelsfanan (ex. 
202) urskiljer Kindblad tre och Dalin två betydelser hos ordet. 
Almqvist delar inte in sin artikel i olika moment.

(202a) Adelsfanan. [...] a) Fordom den delen af krigshären, hvilken 
bestod af adel som utgjorde personlig rusttjenst. [...] b) I sednare 
tider förstods med Adelsfanan ett särskildt Kavalleriregemente.
[...] c) Bildspråk. Utvald skara, dess fälttecken. [...] (KOS)

(202b) Adelsfanan, [...]. Ett visst slags kavalleriregemente. I figurlig stil 
har ordet någongång blifvit brukadt utan definit ändelse, Adels
fana, såsom fälttecken för sanningens kämpar. (AOS)

(202c) ADELSFANAN, [...]. 1) Den del af krigshären, hvilken 
bestod af adel, som utgjorde personlig rusttjenst. — 2) (i sednare 
tider) Benämning på en af adeln ensam underhållen kavalleri
korps, som bestod af 395 man. Kallades äfven: Adelsfanerege- 
mentet. (OSS)

Den första betydelsebeskrivningen är i allt väsentligt identisk i KOS 
(ex. 202a) och OSS (ex. 202c). Beskrivningen av den andra bety
delsen har visserligen formulerats på ett lite annat sätt i OSS än i 
KOS men Dalin tar fasta på samma kriterier som Kindblad och 
undviker Almqvists kritiserade formuleringar (ex. 202b, se äv. avsn. 
10.3.4). Också i artikeln Af göra (ex. 203) framgår hur Dalins bety
delseförklaring kan uppvisa klara likheter med KOS, medan Alm
qvist väljer en annan lösning.

(203a) Afgöra. [...] a) Bringa något till ett visst slut. [...] b) Besluta; 
bestämma; tillförlitligt bedömma. [...] (KOS)

(203b) Afgöra, [...]. 1) Besluta, afsluta, bestämma, utföra en sak; t. ex. ”af
göra affären om hushandeln.” 2) Liktydigt med Afdöma, t. ex. 
”högsta domstolen har afgjort denna rättegång”. (A OS)
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(203c) AFGÖRA, [...]. 1) Bringa något till ett visst slut, afsluta. [...]
2) Besluta, bestämma. [...] 3) Afdöma. [...] (OSS)

I exempel (203) är det första momentets betydelseförklaring i det 
närmaste identisk mellan KOS (ex. 203a) och OSS (ex. 203c) 
medan AOS (ex. 203b) avviker. Moment (b) i KOS (ex. 203a) delar 
Dalin in i tvä moment (ex. 203c), varav det senare är detsamma som 
betydelse (2) i AOS (ex. 203b). Närsynonymerna och deras inbör
des ordning, besluta, bestämma, är desamma i KOS och OSS.

Som exempel på överensstämmelser i betydelseindelningen an
förs här artikeln Affall (ex. 204; se äv. ex. (158), avsn. 10.2.3.6).

(204a) Affall. [...] a) Den naturhandling, då en del faller bort från ett 
helt. [...] Denna betydelse är föråldrad; man begagnar i dess 
ställe ordet Affallande. b) Den handling, då man öfvergifver en 
troslära. [...] c) Den handling, då en provins skiljer sig från 
moderlandet; äfvensom då en högre civil- eller militärmyndighet 
upphör att lyda högsta maktens befallningar. [...] d) Sjelfva 
saken, som faller bort. [...] é) Sluttning; aflopp för ett rinnande 
vatten. [...]/) Urmakerier. Den ojämna och dallrande rörelse, 
som uppkommer då drifven är för liten, d. v. s. då kuggarna på 
ett växelhjul ej gripa jämnt, utan glappa. [...] g) Bärgväsendet.
Affall säges malmen lida, när den ändrar sig i grufvan och blifver 
svagare til sin halt. (KOS)

(204b) Affall, [...]. 1) Öfvergången till en annan troslära, till ett annat parti.
— 2) Liktydigt med Aflopp; t. ex. ”vattnet har fritt affall.” — 3) 
Liktydigt med sluttning, t. ex. ”ett bergs affall.” — 4) Skräde, 
det, hvilket såsom odugligt bortkastas, t. ex. efter ett slagtadt 
djur. (AOS)

(204c) AFFALL, [...]. 1) (föga brukl.) Händelsen, då något affaller.
Bättre: Affallande. - 2) (fig.) Handlingen, då man öfverger tros
lära, parti, system [...]. 3) (fig.) Handlingen, då en del af en stat 
(koloni, provins o. s. v.) skiljer sig derifrån; äfv. då undersåter 
upphöra att lyda en regent eller regering. [...] 4) Aflopp för 
rinnande vatten. [...] 5) Sluttande yta, sluttning. [...] 6) (tekn.)
Hvad som faller af vid en hushållsförrättning eller ett ämnes 
beredning. [...] 7) (bergv.). En malmarts förändring i grufvan 
eller sjelfva gången, då den blir mindre rikhaltig. (OSS)

Betydelseindelningen i OSS (ex. 204c) avviker på vissa punkter 
från den i KOS (ex. 204a). Definitionen till moment (d) i KOS,
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”Sjelfva saken, som faller bort”, preciseras och markeras som en 
teknisk term i moment (6) i OSS. Också betydelse (e) i KOS omar
betas av Dalin, som liksom Almqvist jämställer den med två bety
delser, (4) och (5), d.v.s. betydelse (2) och (3), i AOS, (ex. 204b). 
Den tekniska användning av ordet som redovisas som moment (f) i 
KOS (ex. 204c), som förekommer inom urmakeriet, utelämnas helt i 
OSS (den återges emellertid i SO B). Även om de i exempel (201)- 
(204) återgivna artiklarna i OSS visserligen inte är ordagrant kopie
rade ur KOS är de ändå tillräckligt lika dessa för att det skall vara 
ställt utom tvivel att Dalin har utnyttjat KOS så långt detta fragment 
har räckt.

Malmgren återger i sin uppsats en synpunkt som framförts i en 
anmälan av ordboken från 1850, nämligen att OSS egentligen bara 
var en sammanställning och bearbetning av det material Dalin hade 
samlat, ordnat och utarbetat i samband med sin verksamhet som 
författare av tvåspråkiga ordböcker.1 Denna uppfattning instämmer 
Malmgren delvis i, när han konstaterar att ”Den snabba utgivnings
takten hade givetvis inte varit möjlig utan ett omfattande förberedel
searbete” (Malmgren 1988:197). Här råder i och för sig en miss
uppfattning. Malmgren utgår ifrån ordbokens egna bibliografiska 
uppgifter och får då, rimligt nog, utgivningstiden till tre år (se 11.1, 
not).2 Trots att den faktiska utgivningstiden alltså var fem år (1850- 
1855) gäller ändå Malmgrens konstaterande i allra högsta grad; inte 
heller den tidsrymden hade räckt till för att sammanställa och ge ut 
en ordbok av det slag som här föreligger utan ett gediget och långt 
gånget planeringsarbete.

Hypotesen att OSS främst utgörs av Dalins redan tidigare an
vända material har jag prövat i ett tidigare sammanhang (Hannes- 
döttir 1991a). Därvid kunde jag konstatera att en hel del av det 
material som används i OSS förekom redan i den fransk-svenska

1 Anmälan i Aftonbladet den 6 juli 1850, då de 6 första häftena av OSS publice
rats.
2 ”Under sensommaren och hösten 1850 utkom ytterligare tre häften, och inom 
tre år var hela verket fullbordat” (Malmgren 1988:197).
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ordboken; en del av detta material var i sin tur hämtat ur Franska 
Akademiens ordbok. Dessutom har både konkret språkmaterial och 
strukturella drag, såsom indelning av betydelser, i vissa fall över
tagits direkt från Franska Akademiens ordbok, utan att motsvarande 
material och drag också påträffas i den fransk-svenska ordboken.

Att Dalin i arbetet på OSS också har hämtat material både från 
andras tvåspråkiga ordböcker och från andra enspråkiga arbeten 
framgår av en studie av Bo Ralph (1992a). Där illustreras hur 
språkgods traderas i ordböckerna; från enspråkiga till tvåspråkiga 
och vice versa, till synes oberoende såväl av ordböckernas typologi 
som av språkgränser. Sålunda påträffas i OSS material hämtat från 
Adelungs enspråkiga tyska ordbok, från den fransk-svenska delen 
av Parallèle des langues françoise & suédoise (1795), från Linds 
och J.G.P. Möllers svensk-tyska arbeten, förutom Franska Akade
miens ordbok, AOS och Dalins egna arbeten (Ralph 1992a). Rela
tionerna såväl mellan Dalins egna ordboksarbeten som mellan OSS 
och andra enspråkiga och tvåspråkiga förlagor är sålunda minst sagt 
intrikata.

Frågan om vilka förlagor och källor Dalin har använt för OSS är i 
nuläget långt ifrån fullständigt besvarad. Här kommer relationen 
mellan OSS och de utländska förlagorna inte att utredas närmare. 
Det som fokuseras är istället hur Dalin utnyttjar och bygger vidare 
på den tradition som redan hade etablerats för svenskans lexikaliska 
beskrivning.

11.3. Makrostrukturen i OSS i relation till de enspråkiga 
fragmenten och den tvåspråkiga traditionen

I den ordboksplan som Dalin presenterar i arbetets förord diskute
ras det ordförråd som förtecknas i ordboken. Under punkt (1) räk
nar han upp de olika kategorier som han avser att ta med:

a) Alla sådana ord, som tillhöra det allmänna tal- och skriftspråket, [...].
b) Allmännare konst-, vetenskaps- och handtverksord. [—] c) Utländ-
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ska ord, som blifvit eller äro på väg att blifva med språket införlifvade. 
t—] d) Sådana landskapsord, som någon gång användas i det allmänna 
skriftspråket. Många af dessa äro ganska uttrycksfulla och i hög grad 
egnade att gifva stilen saft och färg. (OSS: 15f.)

Under moment ”c), Utländska ord”, diskuteras vidare svårigheten 
att avgöra vilka främmande ord som bör tas med i ordboken. Dalin 
bemöter den möjliga invändningen, att de lånord som har en svensk 
synonym borde utelämnas, med deklarationen att ”skriftspråket för 
närvarande är alldeles öfversvämmadt af dylika främmande ord, att 
de nyttjas fullt ut lika mycket, om icke mer än de svenska motsva- 
riga” (055:16). Med tanke på att den allmänhet ordboken är av
sedd för har rätt att få också dessa ord förklarade tänker Dalin ta 
med alla främmande ord som används i skrift. I de fall där det finns 
en fullgod svensk motsvarighet ges endast en hänvisning från det 
främmande ordet till denna. Här ansluter sig Dalin snarast till Kind
blads syn på de främmande ordens burskap i ordboken, även om 
han inte behandlar dem på samma sätt som denne.

Också punkt (2) i den inledande planen avser makrostrukturen. 
Där diskuteras uppslagsordets ortografi. Denna följer i allt väsent
ligt de rekommendationer som Svenska Akademien gav ut i seklets 
början och ”hvarigenom rättstafningen omsider fick en fast grund
val” (055:15). Det arbete Dalin här åsyftar är den stavningslära 
som utarbetades av i första hand Carl Gustaf af Leopold och som 
1801 gavs ut i Akademiens namn: Afliandling om svenska stafsättet 
(se Loman 1986:33).

Någon motsvarande diskussion om ortografin förekommer inte i 
vare sig Kindblads eller Almqvists fragment. Av de här beskrivna 
tvåspråkiga verken är det först L. Möller som delger användaren sin 
syn på stavningen; främst är det emellertid Sahlstedt som uppehåller 
sig vid ortografiska frågor (se avsnitten 6.4.1, 7.2.2 och 9.1.1 ovan).

Det förekommer en del morfologiskt oregelbundna böjnings
former i makrostrukturen. Dessa förses alltid med en uppgift om 
grundformen och vanligen också med en hänvisning dit. Oregel
bundna gradformer av de flesta adjektiv och adverb upptas som
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egna uppslagsord, såsom bäst och bättre, längre och längst samt 
helst. Också objekts- och pluralformerna av de flesta personliga 
pronomina återfinns som primära uppslagsord, bl.a. er, henne, mig, 
vi. De starka verbens temaformer förekommer emellertid inte som 
primära uppslagsord i OSS. Inte heller omljudda pluralformer av 
substantiv anförs annat än i undantagsfall; länder finns, medan 
exempelvis bönder, döttrar, händer, söner och änder saknas.

Makrostrukturen i OSS har tidigare undersökts inom ramen för 
projektet ”Lexikografisk tradition i Sverige”. På basis av upp
slagsordens typografi och deras placering i artikeln urskils där två 
olika stickordskategorier (Hannesdöttir 1988). Där beskrivs också 
hänvisningsstrukturen noggrant, d.v.s. hur Dalin refererar från en 
stavnings variant till en annan, från en böjningsform till grund
formen, från en närsynonym till en annan där den gemensamma 
betydelsen redovisas, samt från avledningar till grundordet (se 
också Norén 1991:136f.).

Sättet att presentera uppslagsorden och att hänvisa från ett ord till 
ett annat avviker inte i någon större utsträckning från de metoder 
som tillämpas i de sena tvåspråkiga arbetena. Den relativt komplice-. 
rade makrostruktur med invecklade klungordnade nischer som är 
vanlig i Westes och Lindfors ordböcker har emellertid ingen mot
svarighet i Dalins ordbok. Där finns inte heller några exempel på 
nästartiklar av det slag som förekommer i J.G.P. Möllers svensk
tyska verk (avsn. 9.2 ovan). I vissa avseenden bryter emellertid OSS 
den utveckling som kunde skönjas i de tvåspråkiga ordböckerna, 
nämligen att i allt högre utsträckning redovisa oregelbundna former 
som uppslagsord (se avsnitt 9.2 ovan), och som i varje fall be
träffande verbens olika former fortsattes av Almqvist.

11.4. Mikrostrukturen i OSS i relation till de enspråkiga 
fragmenten och den tvåspråkiga traditionen

Närmast följer en jämförelse mellan å ena sidan mikrostrukturen i 
OSS och, å den andra, den i tidigare arbeten, d.v.s. de som beskrivits
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i kapitel 5-8, å den andra sidan. Beträffande de tvåspråkiga ord
böckerna är det inte de enskilda verkens mikrostruktur som OSS 
relateras till utan snarare till den sammanställning som redovisas i 
kapitel 9. Det kan med andra ord sägas att det är det optimala 
resultatet av den utveckling av mikrostrukturen som har ägt rum 
inom den tvåspråkiga lexikografin som utgör jämförelseobjekt. 
Diskussionen följer i stora drag den mall som har använts för be
skrivningen av de andra ordböckerna och som tar sin utgångspunkt 
i Noréns analys av artiklarna i OSS. Samtidigt görs löpande jäm
förelser med mikrostrukturen i Kindblads respektive Almqvists ord- 
boksfragment (kap. 10 ovan).

11.4.1. Uppslagsform, ordklass- och uttalsuppgifter

Uppslagsordens form och uppgifterna om deras ordklasstillhörighet 
avviker på intet sätt från det skick vi har sett växa fram i de två
språkiga ordböckerna och som också tillämpas i de enspråkiga 

* fragmenten. Den enda informationskategori som påträffas i artiklar
nas formella del som uppvisar drag som är speciella för OSS är ut- 
talsuppgiftema.

Uttalsuppgifter för de svenska uppslagsorden är en relativt sen 
företeelse, såsom de framträder i de ordböcker som här har beskri
vits. Dalin fortsätter snarast på det spår som Weste slagit in på, d.v.s. 
att ge uttalsuppgifter ”endast i de fall, då [uttalet] går ifrån allmänna 
reglor, eller när två ord med lika skrifsätt hafva olika tonvigt” (OSS: 
16).

I vissa avseenden har Dalin, trots den eftersträvade restriktiva 
hållningen, varit frikostig med att ange uttalet också för ord som 
knappast har avvikit från det allmänna uttalet. Ibland kan ett norme
rande syfte anas, som då uppslagsordet dotter förses med informa
tionen ”dà'ttr (uttalas äfv. af lägre klassen dötr)”. Vid sammansätt
ningarna dotterbarn, dotterdotter och dotterson förtecknas emeller-
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tid båda uttalsformerna utan kommentar om den sociala sprid
ningen, såsom exempelvis ”dâ'ttrdâ'ttr o. dötrdötr”.

Beträffande tonaccenten går Dalin annorlunda till väga än Weste 
i sin ordbok. Medan tonaccenten i den senare markeras för varje 
flerstavigt ord är det som sagt endast om denna på något sätt av
viker från det regelbundna samt för att separera homografer som 
uppgifter om accenten lämnas i OSS. Även i detta avseende är 
emellertid Dalin generös på så sätt att accentuppgifter förekommer i 
betydligt flera fall än sådana som på något sätt är särskilt anmärk
ningsvärda.

Det supradentala uttalet markeras inte speciellt. Exempelvis 
anges uttalet a v fordom ”fördomm” och fors ”fårrs” på samma sätt 
som uttalet av forma (v.a.): ”fà'rrma”. Det är egentligen underligt 
att ingen av lexikograferna Kindblad, Almqvist och Dalin, på 
minsta sätt antyder ett supradentalt uttal, som ju enligt Beckman 
tycktes vara utvecklat redan på Westes tid (se avsnitt 8.2.3.2 ovan). 
Den som först beskrev det supradentala uttalet i svenskan verkar 
vara den engelske fonetikern Henry Sweet, som under 1870-talet 
vistades sju månader i Sverige (Elert 1989:25). Beträffande uttalet 
av det svenska r-ljudet säger Sweet att när konsonant följer ”as in 
barn, gård, it is so weak and short as to be almost inaudible to a 
foreign ear” (Sweet 1877:154). Den fonologiska förklaringen ger 
han i ett annat sammanhang; där preciserar han också förekomsten 
av uttalet till de uppsvenska dialekterna. Vad som händer är, menar 
han, att när r följs av l, n d, t eller s påverkas de senare på så sätt att 
r ”draws them back to the inverted position, and then is itself 
dropped, or rather, [...] partially incorporated into the preceding 
vowel” (Sweet 1968:468).’ Sweets iakttagelser härrör visserligen 
från 1870-talet, men troligen har det distinkta r-uttal som lexiko- 
grafema så konsekvent återger i sina uttalsuppgifter inte troget åter
speglat det allmänna uttalet.

1 Sweets beskrivning stämmer i allt väsentligt överens med den moderna fono- 
logins syn på supradentaliseringen som ett slags dubbel assimilation (se exem
pelvis Garlén 1988:85f.).



480

Med sina uttalsuppgifter bryter emellertid Dalin med det skick 
som tillämpats i de enspråkiga fragmenten. I KOS redovisas be- 
toningsmönstret för alla flerstaviga ord, och uttalet anges för de 
flesta uppslagsord; i AOS lämnas detaljerad information om såväl 
accentuering som uttal för samtliga uppslagsord.

11.4.2. Morfologiska uppgifter

De morfologiska uppgifterna i OSS följer i allt väsentligt det bruk 
som utvecklats i de tvåspråkiga ordböckerna. Ordklassen substantiv 
markeras i de flesta fall med en genusuppgift; i första hand används 
genuskategorierna maskulinum, femininum och neutrum. I några 
fall anges också den nya genuskategorin genus commune.

Under punkt (4) i förordets plan diskuterar Dalin de uppgifter 
som ges om uppslagsordens grammatiska egenskaper. Dalin följer 
den kategoriindelning som används i SAS, och han refererar den 
kort för läsarna. Beträffande substantivens genus åberopar emeller
tid Dalin ”flera språkkännare, bland andra den berömde Rask”, när 
han säger sig använda genuskategorin ”genus commune (tvekön)” 
i ordboken (055:17). Som framgått ovan (kap. 7) förekommer 
denna genuskategori redan både i Sahlstedts grammatik (1769) och 
i hans ordbok (1773). SAS ansluter till Sahlstedts grammatik när 
den i andra delens kapitel 2, ”Om Nomen i allmänhet”, till genus- 
översikten bifogar en anmärkning:1

Ett Nomen kallas Commune, eller af Gemensamt kön, då det kan 
brukas både såsom Maskulin och Feminin, och då således derom kan 
sägas Han eller Hon, efter meningens fordran, t. ex. Gemål, Syssling.
(SAS: 80)

Kategorin skymtar också på andra ställen i grammatiken. Exempel
vis anges att några ord på -ing kan ”äfven nyttjas såsom communia;

1 Liksom i tidigare kapitel återges de citerade ställenas notation utan anmärk
ning. När emfas är tillagd av mig redovisas det särskilt.
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t. ex. Främling, Hedning, Ajfälling” (SAS: 109) och också ”Några 
substantiver kunna, efter sammanhangets fordran, vara antingen 
maskuliner eller femininer, och kallas derföre Communia eller ord 
af Gemensamt kön” (SAS: 111). Dalin motiverar förekomsten av 
genuskategorin i språket — och därmed dess bruk i ordboken — 
ytterligare genom att påpeka att ”detta förhållande framträder helt 
uppenbart i dagligt tal, i det vi aldrig utmärka sådana substantiver 
med det personella pronomen han, hon, utan alltid med det demon
strativa den” (OSS: 17). Därmed har han också utvecklat själva 
kategorin från att huvudsakligen ha omfattat personbetecknande 
appellativer som användes om personer av båda könen till att också 
omfatta icke-personbetecknande appellativer. Som Norén visar är 
bruket av denna kategori, liksom hos föregångarna Sahlstedt och 
J.G.P. Möller, också hos Dalin sporadiskt och oförutsägbart (se 
Norén 1991:118).

Beträffande de starka verbens olika former behandlas de något 
olika i OSS. I arbetets början förtecknas noggrant i artikelns for
mella del samtliga böjningsformer av verbet. Vid uppslagsordet dö 
(ex. 205) anges inledningsvis att det är ”v. n. 2”; därefter redovisas 
de olika formerna.

(205) DÖ, v. n. 2. Ind. pres. sing. Dör; pl. Dö. Impf. sing. Dog; pi.
Dogo. Konj. impf. sing. Doge. Imper. sing. Dö; pl. Don. Sup.
Dött. Part. pres. Döende;part. prêt. Död. [...]

Längre fram i arbetet reduceras antalet former som läggs till upp- 
slagsformen så att det endast är de som genom avljudet avviker från 
infinitivens stam som redovisas. Till uppslagsordet rifva bifogas 
sålunda endast preteritumformen, ”Impf. Ref”, till skryta förutom 
”Impf. Skröt” också ”Sup. Skrutit”. Denna begränsning är dock 
inte helt konsekvent genomförd, ty vid uppslagsordet vrida får 
användaren förutom uppslagsformen vrida och preteritumformen 
vred också besked om att supinformen är vridit och ”Part. pass. 
Vriden”.
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Dalins intentioner har sannolikt varit att fortsätta i samma ambi
tiösa stil som Almqvist. Av någon anledning rationaliseras emeller
tid redovisningen och han ansluter då i stort sett till det bruk som 
utvecklats i de tvåspråkiga ordböckerna, med den skillnaden dock 
att böjningsformerna som sagt inte redovisas i makrostrukturen. 
Kindblads fragment framstår också i jämförelse med OSS som en 
solitär i traditionen med den mycket begränsade grammatiska infor
mation som beledsagar uppslagsorden.

För övrigt bidrar Dalins OSS till den grammatiska beskrivningen 
av svenskan snarast genom en ytterligare genomförd konsekvens av 
de kategorier som redan förekommer i de tvåspråkiga ordböckerna. 
Att han inte lyckas helt i sitt uppsåt framgår av Noréns beskrivning: 
”Det saknas ännu precision i den grammatiska analysen i flera fall, 
särskilt vad gäller klassificeringen av verb” (Norén 1991:137).

11.4.3. Syntaktiska uppgifter

Som Malmgren (1988) har visat använder Dalin sig av Almqvists 
fragment så långt det räcker (se avsnitt 11.2.1.2 ovan). Påverkan från 
Almqvist märks främst i redovisningen av uppslagsordets syntak
tiska egenskaper. Då Noréns undersökning huvudsakligen omfattar 
alfabetets första bokstäver är det emellertid troligt att de artiklar hon 
undersökt uppvisar ett inflytande från de enspråkiga fragmenten 
som inte är helt representativt för OSS som helhet (Norén 1991: 
109). Sålunda är de flesta av de explicita uppgifter om stickordets 
prepositionskonstruktioner, selektionsrestriktioner etc. som Norén 
återger hämtade ur AOS (se Norén 1991:126f.). Exempelvis ger 
Norén exemplet ”BEBLANDA SIG [...] (har alltid med i följe)” 
(ib. s. 126); denna uppgift har Dalin sannolikt hämtat hos Almqvist, 
som i sin artikel Beblanda påpekar ”Verbet konstrueras alltid med 
med”. Explicita uppgifter om uppslagsordens konstruktionssätt är 
annars sällsynta i OSS. Det är betydligt vanligare att sådan informa
tion framkommer indirekt genom de språkprov som illustrerar upp-
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slagsordets bruk. I det avseendet ansluter Dalin generellt sett till den 
tradition som utvecklats i de tvåspråkiga verken (se Hannesdöttir 
1991b).

Under punkt (9) i ordboksplanen diskuterar Dalin de exempel 
och språkprov som ingår i artikeln, något som förbigås i inledning
arna till KOS och AOS. Dessutom uppehåller han sig vid partikel
verben och förklarar hur såväl verb som partikel behandlas i fast 
respektive lös sammansättning, ett område som också Almqvist be
handlar ingående i sin inledning (se avsn. 10.3.1.1 ovan). Dalin 
följer här Almqvists exempel på så sätt att där de fasta sammansätt
ningarna behandlas anger han explicit om partikeln och verbet 
också kan användas i lös förbindelse, t.ex. afklappa ”Äfv. Klappa 
af”, afleverera ”Äfv. (i lägre stil) Leverera af \ Vid verbsamman
sättningar som inte kan lösas upp, såsom afkunna, kommenteras 
inte sammansättningsmönstret alls.

Kategorin hjälpverb, v. auxil, är en fullt utvecklad kategori i 
Dalins OSS. Så uppges exempelvis verbet böra vara ”v. n. auxil.”, 
och hafva i sin betydelse (6) sägs ”brukas äfv. som hjelpverb”. För
kortningen v. auxil. finns dock inte med i den förteckning över för
kortningar som följer direkt efter förordet (OSS: 19f.j.

11.4.4. Betydelsebeskrivningen

Omdömena om Dalins ordbok har som sagt blivit alltmer positiva 
med tiden. Främst är det då betydelsebeskrivningens kvaliteter som 
har framhållits: ”Dalin åtnjuter - med vissa reservationer - ett väl
förtjänt anseende som pionjär inom den svenska definitionslexiko- 
grafin” (Malmgren 1988:195). Också Holm & Jonsson under
stryker definitionernas höga standard,och de hävdar att i detta avse
ende var Dalins OSS fortfarande vid 1980-talets mitt oöverträffad 
bland svenska ordböcker över allmänspråket (se avsnitt 11.2 ovan). 
De preciserar sitt uttalande ytterligare: ”Circular definitions are 
almost entirely absent. He defines the words briefly but accurately,
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showing an astute instinct for shades of meaning in his semantic 
subdivisions” (Holm & Jonsson 1990:1937). Malmgren instämmer 
i allt väsentligt i deras omdöme; han framhåller ännu tydligare den 
konsekvens i betydelseindelningen som Dalin lyckats uppnå: 
”Uppdelningen på betydelsemoment är emellertid förbluffande 
konsekvent i Dalins ordbok” (Malmgren 1988:205). Han påpekar 
vidare att både Dalin och Almqvist är ”generösa, ibland kanske 
alltför generösa, med att upprätta siffermoment” (ib.), en egenskap 
som de förvisso har gemensam med Kindblad. Som framgått ovan 
ligger Dalins betydelseindelning ibland närmare KOS än A OS 
(avsnitt 11.2.1.2). Också Norén berömmer Dalins ordbok med av
seende på betydelsebeskrivningarna: ”den är mycket modern i sin 
betydelseanalys” (Norén 1991:137).

I ett avseende är Malmgren kritisk till Dalins och också Alm
qvists definitionsteknik: ”En svaghet i båda ordböckerna är, att för
fattarna ibland fullständigt i onödan skiftar metaspråklig nivå och 
formellt beskriver det definierade ordet i stället för dess referenter” 
(Malmgren 1988:204). Som exempel ur OSS anför Malmgren de
finitionen av blind: ”Säges om menniska eller djur” och aktergast: 
”Benämning på dem af besättningen”. Denna fokusering på ordets 
uttryckssida framträder starkt i den tidiga lexikografin. Även 
betydelsebeskrivningen utgår sålunda ofta från själva ordet och 
varken från det semantiska innehållet i sig eller dess referent. I 
GSG, KOS, AOS och OSS inleds artiklarnas innehållsdel därför ofta 
med ”är ett ord, som”, ”sägs om” eller ”liktydigt med” och dylikt 
(se t.ex. (40)—(43), (156) och (192) ovan).

Av punkt (5) i Dalins förord framgår att ett ords olika betydelser 
separeras och numreras. Först etableras ordets kärnbetydelse och 
därur avledda betydelsemoment, därefter redovisas överförda och 
mer speciella betydelser. Att Dalin funnit betydelseindelningen pro
blematisk framgår av hans vädjan till läsarna:

Det torde icke behöfva sägas, huru många och stora svårigheter vid
denna uppställning möta; de äro för alla språkkunniga bekanta. Om
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Förf. stundom häruti misstagit sig, torde han således våga hoppas ett 
benäget öfverseende. (OSS: 17)

I sin oavslutade inledning kommenterar inte Kindblad betydelsein
delningen alls; Almqvist däremot för ett avancerat resonemang om 
betydelseindelning och betydelsebeskrivning (se avsnitt 3.6 ovan).

Under punkt (6) diskuterar Dalin själva betydelsebeskrivningar
na. För varje betydelse anförs en definition eller förklaring; synony
mer använder han inte annat än om han bedömer dem som fullstän
digt synonyma med uppslagsordet. Han uppmärksammar risken för 
cirkeldefinitioner och anger explicit att i de fall han andrar en syno
nym till uppslagsordet är det ”alltid med noggrant iakttagande, att 
förklaringen på ena eller andra stället är lemnad” (OSS: 17).

Dalin resonerar vidare kring betydelsebeskrivningen:

Ingenting är i ett lexikaliskt arbete öfver sjelfva språket vigtigare än 
ordförklaringen. Det är, så att säga, ordets själ, som derigenom åskåd- 
liggöres. Förklaringen måste derföre vara så fullt motsvarig 
begreppet, att man kan säga ”detta är detta”, att det ena kan i alla fall 
och händelser sättas i stället för det andra. (OSS'.ll)

Som Norén påpekar syftar den fulla motsvarigheten, att ”detta är 
detta”, endast på uppslagsordets innehållssida och inte på syntak
tisk utbytbarhet (Norén 1991:127). Dalin diskuterar också de svå
righeter som är förknippade med att formulera definitioner till vissa 
”grundbegrepp”, sådana som förstås av alla men som svårligen låter 
sig klädas i ord, exemplifierade av ordet gå. Även de svårförenliga 
kraven på fullständiga och samtidigt koncisa definitioner diskuteras. 
För att slippa utrymmeskrävande upprepningar använder sig Dalin 
av hänvisningar från sammansatta och avledda ord till stamordet. 
Principerna för sammansättningars och avledningars plats i ord
boken diskuteras också rent allmänt.

Dalin nämner ingenstans Almqvists diskussion om svårigheterna 
med att på svenska beskriva de svenska ordens betydelse (se avsnitt 
3.6 ovan). Han snuddar dock ibland vid föregångarens formule
ringar. Så förutsätter han exempelvis att vissa grundläggande be
grepp är ”så införlifvade med hvars och ens föreställning, att all
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förklaring synes vara onödig, om ej rent af löjlig” (055:17), en in
ställning som också Almqvist förutser (se avsnitt 10.3.1.1 ovan).

Av Dalins punkt (7) framgår att som en ”tjenst åt nybegynnare i 
språkets skrifvande” bifogas ”Liktydiga eller till begreppet närbe- 
slägtade” ord direkt efter betydelsebeskrivningen (055:18). Bety
delsebeskrivningen i 055 skulle kunna antas vara fundamentalt 
annorlunda än den som utvecklats i de tvåspråkiga ordböckerna. Så 
är också fallet — i ett avseende. Till skillnad från de tvåspråkiga 
ordböckerna, som kan nöja sig med att ge de ettordsekvivalenter 
som förekommer i målspråket, undviker Dalin att i första hand ge 
synonymer och närsynonymer — annat än som en särskild service 
åt ovana skribenter. Bortsett från denna syn på ekvivalenter respek
tive (när)synonymer är betydelsebeskrivningen i 055 emellertid en 
direkt fortsättning på den tradition som utvecklats i de tvåspråkiga 
verken, om än med den avgörande skillnaden att uppslagsordet och 
dess betydelsebeskrivning tillhör samma språk. En stor del av stick
orden förses med någon form av betydelsebeskrivning, som lika 
gärna kunde förekomma i en tvåspråkig ordbok — i stället för eller 
som komplement till en ekvivalent. Således är de flesta typerna av 
de betydelsebeskrivningar i 055 som Norén diskuterar väl repre
senterade i de tvåspråkiga verken — särskilt i de senare.

Den klassiska aristoteliska eller analytiska definitionen har gamla 
anor inom lexikografm, såväl den tvåspråkiga som den enspråkiga. I 
själva verket är den, jämte ekvivalenträckor, den tvåspråkiga lexi- 
kografins standardlösning; främst men inte enbart i fall där det i 
målspråket inte finns någon ettordsekvivalent till uppslagsordet. 
Norén ger som exempel på definition av den analytiska typen 
Dalins artikel Alm, där betydelsebeskrivningen inleds med: ”All
mänt bekant, vildt växande trädslag” och sedan fortsätter ”af klas
sen Skärmblommige” (Norén 1991:127). Hos J.G.P. Möller på
träffas exempelvis den definition som återges i exempel (206):

(206) Krusbär, [...]. ite 3t«tcl)6eere, eine 2lrt rnuljcr ®tacl)c(bccrcn, Ribes 
grossularia, jnnt Uttterscf|ici Don ier gtottcn 2tctci)cfbecrc. Ribes 
uva crispa.
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Här erbjuder Möller en tysk ekvivalent, d.v.s. den tyska benämning
en på krusbäret, och därefter en regelrätt analytisk definition.

Parafraser av det slag som ofta förekommer hos Dalin och som 
består i att sammansättningar löses upp i sina beståndsdelar är även 
de mycket vanliga i de tvåspråkiga ordböckerna. Från Dalin hämtar 
Norén exemplet fabriksvara, där den ena betydelsen är trivial och 
den andra speciell: ”1) Vara, tillverkad på fabrik [...] 2) Vara af dålig 
eller medelmåttig beskaffenhet” (Norén 1991:128). Sådana parafra
ser är frekventa i OSS också till sammansättningar som inte har 
någon lexikaliserad eller speciell betydelse (ex. 207 och 208):

(207) FINGERLED, m. 3. Led på ett finger.

(208) LANDFÄSTE, n. 4. Fäste i, vid land. Isen har l.

Hos Sahlstedt finner vi motsvarande definition till fingerled (ex. 
209; se äv. avsnitt 7.4.6 ovan), och hos J.G.P. Möller en till landfäste 
(ex. 210):

(209) gingerleî), M. 3. Articulus digit. (SSO)

(210) Landfäste [...] Sic aiiilcgnitg tnt Bnä feête Sait!), (Möller 1790, sp. 871)

Det finns trots allt en typ av betydelsebeskrivningar som Dalin inte 
kan hämta ur den tvåspråkiga traditionen. Det är definitioner till 
centrala simplexord av det slag han själv nämner i förordet, d.v.s. gå 
och liknande. I de tvåspråkiga verken förses denna ordkategori som 
regel enbart med ekvivalenter. Till exempelordet gå lägger Sahl
stedt ekvivalenterna ”Ire. Ambulare” och J.G.P. Möller ”1) gdjcit. 
[...] 2) (eisten. [...] 3) gelten. [...] 5) nOlnufen”. Till en av betydelserna 
av gå i Möllers artikel (4) finns det ingen ekvivalent i tyskan, men 
då förlitar sig Möller på definitionen ”geriefjtet setjn”. Weste redo
visar en räcka med ekvivalenter och parafraser: ”Aller à pied; aller, 
marcher, passer, se rendre, tourner ses pas, se diriger, faire son 
chemin, cheminer, se promener, s’acheminer, être en marche, en 
jeu, en train”. Ingen av dessa metoder är användbara i en enspråkig
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ordbok; som framgår av exempel (211) har Dalins definition av 
kärnbetydelsen inte mycket gemensamt med dem:

(211) GÅ, [...]. I upprätt ställning förflytta sig ifrån ett ställe till ett 
annat, genom att vexelvis sätta ena foten framför den andra, 
långsammare och i mindre framåt lutad ställning, än då man 
springer. [...]

Denna definition innehåller emellertid material som möjligen är 
hämtat från Franska Akademiens ordbok (ex. 212):

(212) ALLER. [...] Se mouvoir, se transporter d’un lieu à un autre. [...]
(Dictionnaire de L’Académie Françoise 1825)

Preciseringarna till hur förflyttningen går till har emellertid inte 
hämtats ur akademi ordboken, i varje fall inte ur artikeln Aller. 
Adelung är något mera specifik i sin definition av gehen (ex. 213):

(213) Gehen, 1. Eigentlich, den Ort vermittelst der Füße verändern, so
wohl überhaupt, als auch zuweilen in der engsten Bedeutung von dem 
gewöhnlichsten Gange im Schritte, da es denn dem Laufen entgegen 
gesetzetist. (Adelung 1811)

Även om de enspråkiga ordböckernas definitioner i det här fallet 
är av ett annat slag än de tvåspråkiga verkens ekvivalenträckor och 
parafraser, kan Dalin inte sägas ha kalkerat någon av de ovan an
förda artiklarna. Möjligen har han hämtat definitionens inledning i 
akademiordboken, som han ju var väl förtrogen med från sitt arbete 
på den stora fransk-svenska ordboken, och möjligen kan han ha 
fått impulsen att kontrastera gå mot springa från Adelungs artikel. 
Definitionens komposition verkar trots det i allt väsentligt vara 
Dalins egen.

Också beträffande betydelsebeskrivningen av polysema ord har 
Dalin haft stöd av den tvåspråkiga lexikografiska traditionen. Norén 
diskuterar indelningen i betydelsemoment i artikeln Parti (Norén 
1991:130f.). Dalin gör först en etymologiskt grundad indelning, 
dels ett moment ”A. (af fr. Parti)”, dels ett moment ”B. (af fr. 
Partie, del)”. Under moment (A) redovisas sedan fem olika bety-
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delser och under moment (B) fyra, varav betydelse (3) i sin tur delas 
in i tre undermoment. Norén påpekar också att den etymologiska 
indelningen inte är ”omedelbart motiverad av samtida betydelse
skillnader” och vidare att ”exempelvis momenten A 1 och 2 och B 
3 c inte [är] så åtskilda i de svenska betydelserna att den etymolo
giska betydelseuppdelningen är motiverad” (Norén 1991:130). I 
själva verket återgår betydelseindelningen i stort på artiklarna Parti 
respektive Partie i Dalins eget Nytt fransyskt och svenskt lexikon 
(1842—43). Relationen mellan de olika artiklarna framgår av tabell 
11.

TABELL 11. Relationen mellan artikeln Parti i OSS och Parti 
respektive Partie i Nytt fransyskt och svenskt 
lexikon (1842-^-3).

oss Nytt fransyskt och svenskt lexikon

Parti moment A:
1) Förening af flera personer emot 
andra, som hafva motsatta åsigter 
eller syften.
3) Beslut.
4) Fördel, nytta, gagn.

Parti moment B :
1) Stämma i musik.
2) Mängd af varor.
3) (i kortspel och andra slags spel) Så 
mycket som måste spelas hvarje 
särskilt gång, för att afgöra, hvem 
som vunnit.
3 a) Öfverenskommelse mellan flera 
personer om något gemensamt nöje 
(t. ex en lustresa).
3 b) Sjelfva nöjet, hvarom man 
öfverenskommit.
3 c) Samteliga personer, som deltaga 
i ett sådant nöje.
4) Särskilt del i en målning, då den 
utgör liksom ett helt för sig.

Parti, m.:
1 :o flera personers förening emot 
andra, som hafva motsatt mening el. 
intresse.
2:o Beslut, parti.
5:o Fördel, nytta, gagn, parti.

Partie:
4:o (mu.) a) Stämma, parti.
5:o Parti af varor, varuparti.
8:o Parti i spel.

10:o Öfverenskommelse om en 
lustresa, ett lustparti el. något 
sällskapsnöje.
11 :o Lustparti, lustresa, lusttur.

12:o Personerne, som deltaga i ett 
lustparti.
15:o Parti i en målning.
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Av tabellen framgår att samtliga betydelser under den svenska 
artikelns moment (B) har en motsvarighet i den fransk-svenska 
artikeln Partie. Däremot har inte alla betydelser av det franska ordet 
en motsvarighet i den svenska artikeln. Trots vissa invändningar 
sammanfattar Norén diskussionen kring den svenska artikeln med 
att överseende konstatera att ”momentuppdelningen i de flesta fall 
känns naturlig” (Norén 1991:131). Hon anför emellertid också arti
keln Blyg som ett exempel på en för detaljerad betydelseindelning. 
Hur denna förhåller sig till en motsvarande fransk-svensk artikel 
har jag inte undersökt närmare (se dock Hannesdöttir 1991a).

Norén redovisar också hur verbalsubstantiv, som kan avse såväl 
själva verbhandlingen som resultatet av den, behandlas i olika bety
delsemoment samt hur verbs konstruktionssätt överordnas betydel
seanalysen och momentindelningen. Så urskiljer Dalin två betydel
ser av exempelvis abbreviering. Dessa behandlas i olika moment i 
artikeln Abbreviering: ”1) Handlingen, då man abbrevierar. - 2) 
Det, som blifvit abbrevieradt: förkortadt ord”. På samma sätt består 
artikeln Smaka av två delar med separat numrerad betydelseindel
ning: ”SMAKA, v. a. 1) Känna, erfara, huru något smakar; äfv. för
tära. [—] v. n. 1) Hafva smak, gifva smak ifrån sig, göra intryck på 
smaksinnet” (se äv. Norén 1991:132). Momentindelningar av detta 
slag är sedan länge etablerade inom den tvåspråkiga lexikografin. 
Hos Sahlstedt påträffas ”attaining, M. 2. Pictura, [...]. Item: attaining, 
Tabula picta” och ”©utalta, V. A. I. [...] Item: Smnlta, Neutraliter”.

Som framgått märks också en delvis långtgående påverkan från 
de enspråkiga fragmenten i betydelsebeskrivningen i OSS (se avsn. 
11.2.1.2 ovan).

11.4.5. Bruk, ursprung och encyklopedisk information

De uppgifter om uppslagsordets användning som ges i OSS är för 
det mesta av samma slag som i de tvåspråkiga ordböckerna; d.v.s. 
de är begränsade till förkortade fack- eller stiletiketter. I vissa fall
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kan kommentarer om övriga aspekter på ordets användning före
komma som ett tillägg sist i artikeln (se Norén 1991:133ff.)- Den 
information som lämnas där har en del gemensamt med Kindblads 
och Almqvists explicita och frekventa brukskommentarer. Sålunda 
ger Norén exemplen ”Brukas egentligen endast om menniskor” 
(s.v. benvärk) och ”Brukas i svordomsuttryck, tillhöriga det lägre 
språket” (s.v. fan; m. sing.)).

Beträffande ordens etymologi redovisar Dalin i sitt förord att han 
inte tänker ge information av detta slag,

utom då den bidrager att sprida ljus öfver uppkomsten af ordens ur
sprungliga betydelse, eller skingra allmänt gängse villfarelser rörande 
deras hänledning, eller den kan tjena till stöd för deras i ordboken an
tagna stafningssätt. (OSS: 19)

I de nämnda fallen ges de etymologiska kommentarerna antingen 
inom parentes i artikelns början eller i en klart markerad not i slutet 
av artikeln.

Norén redovisar olika slag av etymologiska uppgifter som före
kommer i OSS. Mest frekventa torde sådana uppgifter vara som 
endast meddelar ursprungsspråk: ”lat. Legatus” (s.v. legat, m. 3), 
”Italienskt ord” (s.v. alpari), ”(från grekiskan)” (s.v. epigram). 
Dessutom kan utförliga etymologiska resonemang påträffas (Norén 
1991:135). Ibland kan dessa påminna om de utredande beskriv
ningar som finns i KOS. En del av Dalins utredningar har dock 
snarast karaktären av folketymologier.1

Frånvaron av systematiska etymologiska uppgifter i OSS kan för
utom Dalins bristande kunskaper på området antagligen förklaras 
med frånvaron av denna informationskategori i den tvåspråkiga

1 Som framgått ovan spelar Dalins etymologier (främst i Svensk handordbok 
från 1868) en framträdande roll i Noreens sammanfattande omdöme om Dalins 
samlade lexikografiska gärning (se avsn. 11.2 ovan). Även Malmgren dröjer 
något vid etymologierna i OSS: ”Det finns obestridligen en stor svaghet i Dalins 
ordbok, nämligen etymologierna (i och för sig är de ganska få). På detta område 
var Dalin amatör och därför gör han sig skyldig till en del folketymologier (t.ex. 
av bal och landsknekt)” (Malmgren 1988:211).
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svenska lexikografiska traditionen. Etymologiska uppgifter var 
sedan länge en vanligt förekommande kategori i tvåspråkig engelsk 
lexikografi. Sålunda anger Serenius i sina engelsk-svenska ord
böcker uppslagsordets etymologi; däremot redovisar han inga 
etymologier i sin svensk-engelska ordbok från 1741 (Rogström 
1998:179). Inte heller hans efterföljare inom den svensk/engelska 
lexikografin anammade det etymologiska inslaget. I dansk och 
norsk lexikografi är etymologiska uppgifter däremot vanliga. Exem
pelvis redovisar Politikens Nudansk ordbog om ordet aborre att det 
är ”[fællesnord.: svensk abborre, norsk åbor; 1. led a er af den 
indoeurop. rod *ak skarp; jf. œg I; 2. led er besl.m. b0rste; navn 
efter den stive rygfinne]” (Politikens Nudansk ordbog 1992, s.v. 
aborre). På motsvarande sätt informerar den norska Bokmålsord- 
boka i artikeln Åbor om att det finns ett samband mellan ordet åbor 
och ett äldre svenskt och danskt aghborre. ”(jf e sv og e da. agh- 
borre, av agh spiss, besl med I egg og borre)” (Bokmålsordboka 
1986).

De encyklopediska uppgifterna i OSS är egentligen mycket spar
samma och snarast av den typ som också förekommer i de två
språkiga ordböckerna. Encyklopediska utläggningar av det slag 
som är vanliga i KOS och som också förekommer i AOS saknas i 
det närmaste helt.

11.5. Övrigt om lexikografen A.F. Dalin

Redan i den plan för ordboken, som presenteras i förordet, avslöjar 
Dalin lexikografiska kunskaper som han rimligen har förvärvat i 
samband med arbetet på sina tidigare, tvåspråkiga ordböcker. I OSS 
genomför han sedan sin plan med yttersta noggrannhet. Total kon
sekvens uppnår han visserligen inte, vilket vore orimligt att begära 
när det gäller ett så stort arbete utfört som ett enmansföretag.

Som framgått ovan anställdes Dalin som redaktionsbiträde vid 
Svenska Akademiens ordboksprojekt (SBL:61î.)- När han efter
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femton års tjänstgöring lämnade sin tjänst hade han kompletterat 
den alfabetiska stomme som excerperats ur Westes svensk-franska 
och Lindfors svensk-latinska ordbok med de ca 200 000 språkprov 
som fanns i Akademiens ordbokssamlingar (Loman 1986:80). I 
denna form omfattar stommen ett femtiotal handskrivna volymer, 
där de alfabetiskt ordnade orden förutom språkprov även är för
sedda med uppgifter om uttal, böjning och betydelse (ib.).

Dalin fortsatte sin lexikografiska verksamhet också efter det att 
han lämnat arbetet med Akademiens ordboksprojekt. År 1868 
publicerade han såväl Öfverblick af svenska språkets ordfamiljer 
som Svensk handordbok med tillägg af ordens etymologi. Därefter 
kom i rask takt Dansk-norsk och svensk ordbok (1869) och den 
första svenska synonymordboken Svenska språkets synonymer 
(1870). Hans sista lexikografiska arbete var en ny fransk-svensk 
ordbok som utkom 1872 (SBL: 69).
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12. Sammanfattande diskussion

12.1. Bakgrunden

Denna avhandling handlar om framväxten av en svensk lexikogra- 
fisk tradition. Med svensk lexikografisk tradition avses utvecklingen 
av en adekvat lexikalisk beskrivning av det svenska språket. Denna 
utveckling inleddes och genomfördes i allt väsentligt inom den 
tidiga tvåspråkiga lexikografin, i ordböcker som har svenskan som 
källspråk. De tidiga tvåspråkiga ordböckerna fyllde sålunda viktiga 
funktioner inom den framväxande språkvetenskapen i Sverige, 
funktioner som inte längre är en del av den tvåspråkiga lexikografin. 
De tvåspråkiga föregångarna till den enspråkiga ordboken utgjorde 
sålunda betydelsefulla inslag i den svenska språkplaneringspro
cessen genom att de var avsedda att aktivt bidra till att standardisera 
ortografi och ordböjning.

Den undersökning av 1700- och 1800-talets viktigaste ordböcker 
som redovisas ovan är avsedd att belysa den utveckling av beskriv
ningen av det svenska språket som framträder i dessa verk. I de 
tidiga ordböckerna lyser den systematiska informationen om de 
svenska uppslagsordens formella egenskaper med sin frånvaro och 
betydelsebeskrivningen består i princip av ekvivalenter och ekviva
lenträckor. Runt sekelskiftet 1800 är emellertid beskrivningen av 
såväl uppslagsordens formella egenskaper som deras betydelse fullt 
utvecklad. Då kan en svensk lexikografisk tradition i allt väsentligt 
sägas vara fullt utvecklad — det som ännu saknas är en enspråkig 
svensk ordbok. De två första försöken att åstadkomma en sådan,
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Kindblads respektive Almqvists projekt, var alldeles för ambitiöst 
anlagda, och de misslyckades båda på ett mycket tidigt stadium.

A.F. Dalin inleder sin Ordbok öfver svenska språket med att 
konstatera att trots svenskarnas strålande insatser på konstens och 
vetenskapens olika områden så saknar de ännu, till skillnad från ”de 
flesta Europas folkstammar” en ”ordbok öfver sitt eget språk” 
(OSS: [7]). Med Dalins ordbok fastställs den enspråkiga svenska 
lexikografin, samtidigt som den framträder som fullt utvecklad. Att 
arbetet till stor del bygger på den redan etablerade tvåspråkiga lexi
kografin är uppenbart. Både ordbokens omfång och dess innehåll 
tyder på detta. Istället för att, som föregångaren Kindblad, välja de 
stora, monumentalt upplagda enspråkiga ordböckerna, som t.ex. 
Adelungs, Franska Akademiens och även Samuel Johnssons eng
elska ordbok, som förebilder, har Dalin ställt in siktet på ett arbete 
av ungefär samma omfång som de främsta tvåspråkiga ordböckerna 
med svenska som det ena språket.

Den fasta förankringen i den tvåspråkiga traditionen har också 
haft en avgörande betydelse för utformningen av artiklarna i OSS. 
Beskrivningen av de svenska uppslagsordens formella egenskaper 
hade redan funnit sin form och fanns i princip färdig att tillgå i de 
stora tvåspråkiga ordböckerna. Också när det gäller de svenska 
ordens betydelsebeskrivning hade Dalin tillgång till den modell 
som utvecklats i dessa ordböcker. Där var ett stort arbete redan ut
fört beträffande indelning i betydelser och betydelsemoment för de 
svenska uppslagsorden. Dessutom hade Dalin det material som han 
själv hade utarbetat under sin tidigare lexikografiska verksamhet. 
Viktigast har tveklöst det material varit som han utarbetet för Nytt 
fransyskt och svenskt lexikon (1842-43).

De informationskategorier som har etablerats i de tvåspråkiga 
ordböckerna konstituerar också artiklarna i OSS. Sålunda ges en 
kortfattad definition eller parafras av uppslagsordets betydelse, följd 
av ett antal språkprov och fraser som okommenterade skall belysa 
betydelsen ytterligare och också illustrera ordets användning. Typer 
av information som sällan eller aldrig förekommer i de tvåspråkiga
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ordböckerna och som endast i liten utsträckning påträffas i OSS är 
systematiska uppgifter om etymologi, distinktiv synonymi, explicita 
konstruktionsuppgifter och utförliga brukskommentarer. Dessa in- 
formationskategorier är däremot mer eller mindre genomförda i de 
båda enspråkiga fragmenten KOS och AOS, som båda är relativt 
självständiga i förhållande till den tvåspråkiga lexikografin.

Ett drag som är framträdande i den tidiga lexikografin är fokuse- 
ringen av ordets uttryckssida. Även betydelsebeskrivningen utgår 
således ofta från själva ordet och varken från dess semantiska inne
håll eller fråndess referent. Inom den tvåspråkiga lexikografin kan 
detta perspektiv fortfarande anläggas (Olofsson 1994: 287), medan 
den enspråkiga lexikografin gör en strikt åtskillnad mellan själva 
ordet som lexikalisk enhet, dess referent och dess innehållssida.

12.2. Fortsättningen

Det står således klart att Dalins Ordbok öfver svenska språket för 
vidare den lexikografiska tradition som redan tidigare etablerats i 
Sverige. Vilken betydelse verket har haft för genrens fortsatta ut
veckling är emellertid betydligt svårare att bedöma. En viktig fråga 
som inställer sig härvidlag är varför den enspråkiga svenska ord
boken i första hand begränsades till att behandla ordens innehålls
sida. Visserligen har ordens betydelser sedan antiken tilldragit sig 
filosofernas och språkvetarnas uppmärksamhet i en utsträckning 
som varit vida överlägsen det intresse som ägnats åt exempelvis 
syntax, och säkerligen kan den tvåspråkiga lexikografin, som ju har 
äldre anor generellt än den enspråkiga, anses ha varit en konserve
rande faktor i sammanhanget. Den tvåspråkiga lexikografins främsta 
uppgift har alltid varit att underlätta kommunikation genom att 
tillhandahålla just betydelseekvivalenter på de aktuella språken. När 
det gäller modersmålstalarna så förutsätter själva fenomenet en- 
språkig ordbok vissa brister i deras språkliga kompetens. Det är 
emellertid långt ifrån givet att svenskarnas lexikaliska kunskaper
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om modersmålet är sämre när det gäller de isolerade enheternas be
tydelse än konstruktioners betydelse eller den lexikaliska enhetens 
betydelse i olika konstruktioner. Det är heller inte självklart att be
tydelse över huvud taget skulle vara ett större problem för dem än 
de lexikaliska enheternas konstruktionssätt och kombinatoriska 
egenskaper.

Dalins ordbok har fått en del efterföljare inom genren enspråkig 
allmänordbok över samtidsspråket. Det kan vara intressant att helt 
kort fundera över i vilken utsträckning de för vidare Dalins och de 
tvåspråkiga lexikografernas arv. Här finns inte utrymme för någon 
komplett översikt.1 Bland efterföljarna har det utvecklats olika typer 
av ordböcker, som var på sitt sätt förvaltar traditionen och driver 
utvecklingen framåt. En ordbokstyp omfattar ordförrådet och rätt
stavningen. Även om lexikografema inte längre aktivt behöver bidra 
till att bringa ordning och reda i ordförråd och ortografi är det fort
farande angeläget att i lexikografisk form tillhandahålla en represen
tativ del av det svenska ordförrådet, där det rätta stavnings- och böj- 
ningssättet framgår, som i SAOL.

Som ett mellanting mellan SAOL-typen och OSS kan man be
teckna D.A. Sundéns Ordbok öfver svenska språket (1892). Som 
utgångspunkt för betydelsebeskrivningen har Sundén tagit defini
tionerna i OSS. Ibland återges de ordagrant; oftare redigeras de. 
Antingen bakas olika betydelser i OSS ihop till en enda betydelse, 
eller också förkortas definitionerna. Språkproven reduceras såväl till 
innehåll som till antal. Illustrerad svensk ordbok (/SOjfortsätter i 
Dalins tradition. Syftet med ISO uppges vara att ”öka den stora all
mänhetens kunskap om ordens betydelser och betydelsenyanser, 
deras böjning och uttal, deras användning i fraser och uttryck” (ISO 
1984, Förord s. [I]). Den överträffar dock inte Dalins OSS i fråga 
om betydelsebeskrivningens kvalité, och språkprov förekommer 
ganska sparsamt.

1 För en fylligare översikt hänvisas närmast till Holm & Jonsson (1990) och för 
tiden fram till 1970-talets början även till Sigurd (1972).
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Dalins OSS var sålunda länge den främsta svenska definitions- 
ordboken, och det är först i de senaste ordböckerna över allmän
språket, SOB (Svensk ordbok 1986) och NEO (Nationalencyklo- 
pediens ordbok 1995-96), som den semantiska beskrivningen är 
överlägsen den som Dalin åstadkommit i OSS. Beträffande upp
slagsordens konstruktionssätt är informationen i SOB och NEO 
jämförbar med den som möter i OSS men inte alls så detaljerad 
som Kindblads och Almqvists motsvarande uppgifter. Samtidigt 
som SOB och NEO såväl teoretiskt som metodiskt och även rent 
tekniskt representerar svensk lexikalisk och lexikografisk spets
kompetens, reflekterar förordet till SOB ett ofta återkommande in
slag i den lexikografiska traditionen, nämligen påståendet att en 
acceptabel ordbok av det aktuella slaget dittills saknats: ”För 
svenskans vidkommande har en definitionsordbok hittills saknats, 
till skillnad från vad som är fallet med en rad andra språk” (SOB, 
Förord s. V).

Den inriktning som ett tag dominerade i planeringsdiskussio- 
nerna kring Svenska Akademiens ordbok, att utforma verket som 
en vad C.A. Hagberg betecknade som ”poetisk-retorisk fraseologi” 
(Loman 1986:83), kan sägas ha förverkligats i Östergrens Nusvensk 
ordbok (1919-1972). I denna spelar ordens betydelse en undan
skymd roll:

Betydelse anges alls icke för så allmänbekanta ord som t. e. häst, räv, 
gran. Minutiöst genomförda definitioner eftersträvas ej. Blott så 
mycket ges, som är erforderligt för att förebygga missförstånd och ge 
kort och praktisk översikt över ordens betydelse eller betydelser.
CNusvensk ordbok 1919:VII)

I stället presenteras i ordboken en mängd exempel på ordens an
vändning, skapade av Östergren själv eller hämtade ur litteraturen. 
Till skillnad från Kindblad, som på detta område kan ses som en 
föregångare till Östergren, anger den senare varken källa eller upp
hovsman till exemplen.

Varken Kindblads eller Almqvists fragment bygger på den två
språkiga lexikografin i samma utsträckning som OSS. Dessa arbe-
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ten präglas också i hög grad av informationskategorier som inte 
förekommer i Dalins OSS och som ännu inte kan sägas vara särskilt 
väl representerade i de enspråkiga svenska allmänordböckerna över 
huvud taget. Sådan information är till exempel kontrastiv betydelse
beskrivning, där uppslagsordets betydelse inte bara redovisas isole
rat utan också genom att den relateras till betydelsen hos ord som 
uppträder i samma semantiska fält, ett slags distinktiv synonymi.1 
De senare svenska synonymordböckerna tillhandahåller synonymer 
och närsynonymer utan det inslag av kontrastiv betydelsebeskriv
ning som både Kindblad och Almqvist tillämpar.

Vidare är explicita konstruktionsuppgifter sällsynta, eftersom 
ordets syntaktiska och syntagmatiska egenskaper förväntas vara 
kända eller åtminstone kunna utläsas ur de bifogade språkproven. 
Denna aspekt på språkbeskrivningen har i viss utsträckning beak
tats i Svensk Handordbok (1966), vars syfte är att ”ge upplysning 
och ledning beträffande konstruktioner och fraseologi” (Svensk 
Handordbok 1966:V), och sedermera även i någon mån i NEO. 
Brukskommentarer förekommer sällan i de enspråkiga verken; stil
värde respektive facktillhörighet redovisas i form av etiketter. Inte 
heller etymologiska uppgifter har haft någon plats i de svenska 
ordböckerna förrän nyligen med NEO, medan de däremot har varit 
en självklar informationskategori i de andra skandinaviska språkens 
ordböcker och också i bl.a. engelsk och fransk lexikografi. Slutligen 
har kategorin egennamn alltid varit ett blott sporadiskt förekom
mande inslag i svensk lexikografi.

12.3. Lexikografins lösa trådar

Frågan vad som skall finnas i en enspråkig ordbok har naturligtvis 
inget en gång för alla giltigt svar. Den information som förmedlas

1 Inom den engelska lexikografin har kontrastiv betydelsebeskrivning som tar 
fasta på skillnaden mellan nästan synonyma ord funnits sedan 1700-talet (Sledd 
& Kolb 1955:169ff.).
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beror på ordbokens syfte, och även det sätt informationen förmedlas 
på anpassas till syftet. Det nära sambandet mellan ordens seman
tiska och syntaktiska egenskaper, som Kindblad och Almqvist 
ägnade så mycken tankemöda och stort utrymme i sina fragment, 
har sedan dess inte prioriterats särskilt mycket inom den enspråkiga 
svenska lexikografin över det samtida allmänspråket. Inte heller den 
distinktiva synonymi som de inte bara använder i sin analys utan 
också generöst förmedlar till användaren har utvecklats vidare som 
ett beskrivningsinstrument inom lexikografin. Beträffande systema
tiska uppgifter om distinktiv synonymi, explicita konstruktionsupp
gifter och utförliga brukskommentarer har den lexikaliska beskriv
ningen av svenskan inte utvecklats särskilt mycket sedan de gjorde 
sina insatser. Kindblads och Almqvists projekt misslyckades emel
lertid kapitalt i och med att de inte fullbordades. Trots att deras 
arbeten bara blev ett slags mellanspel i den svenska lexikografins 
historia, har de med sina ansatser, var och en på sitt sätt, visat på 
alternativa möjligheter att beskriva det svenska språket lexikaliskt. 
Som det nu blev är det snarare 1700-talets och det tidiga 1800- 
talets tvåspråkiga ordböcker som utgör den mest solida grunden för 
dagens enspråkiga svenska lexikografi.



501

Sluteligt tack

Redan de gamla lexikograferna skrev förord till sina arbeten. Där 
framhåller de sina alsters förträfflighet och utgjuter sin förfäran över 
föregångarnas totalt värdelösa insatser. De ber också läsarna att ha 
överseende med det egna verkets eventuella brister. För att sätta 
kritikerna på plats påpekar någon av dem, att av den som framför 
kritik kan man kräva att han äger "åtminstone så mycken insickt, 
som Auctoren". Lexikograferna lika väl som deras arbeten blev 
kritiserade också av andra än de egna kollegerna. En vanlig syn
punkt är att "författaren synes ingen plan ha alls för sitt arbete", i 
något fall påpekas också att "In magnis voluisse - non satis est". 
Med tiden mildras omdömena. 1 1900-talets början verkar man ha 
varit överens om att upphovsmännen till mina undersökningsobjekt 
inte var några snillen. I synnerhet saknade de lingvistisk begåvning, 
men deras arbeten röjer i alla fall "ett varmt och erkännansvärt nit".

Haqvin Spegel skrev också en epilog till sin ordbok. Denna 
kallade han Slutelig Ursäkt. Jag kallar hellre min epilog Sluteligt 
Tack. Först nämner jag min handledare Kerstin Norén, som entusi
astiskt har kastat sig över mina kapitel och i det närmaste omgående 
levererat sin konstruktiva kritik på ett synnerligen entusiasmerande 
sätt. Sedan nämner jag andra deltagare i projektet "Lexikografisk 
tradition i Sverige". De har bidragit på olika sätt och under olika 
skeden av mitt arbete. Främst är det Monica Johansson och Lena 
Rogström, som med var sin biskop, var sitt sekel och var sin språk
konstellation har haft ett annat och för mig berikande perspektiv på 
den tidiga lexikografin i Sverige. I projektarbetet deltog också 
Sven-Göran Malmgren, som tidigt utsågs till min biträdande hand
ledare, och Lars Wohin. Deras olika specialiteter bidrog till att göra
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först projektarbetet och senare avhandlingsarbetet intressant och 
stimulerande. Lars-Gunnar Andersson var en kort period min hand
ledare, och han läste då delar av avhandlingen i manuskript. 
Kristinn Johannesson, med betryggande backup av Johannes Geir, 
har anpassat min text till det påbjudna formatet. Därefter nämner 
jag rumskamraten och kollegan Hans Landqvist. Med stoiskt lugn 
har han åhört mina haranger om döda lexikografer och gamla 
ordböcker. Dessutom har han läst korrektur på hela avhandlingen. 
Martin Mirko har översatt min summary och språkgranskat min 
engelska abstract. Meijerbergs institut har välvilligt tagit in avhand
lingen i sin serie Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Till alla 
dessa riktas mitt sluteliga tack.

Tankarna går också till några utanför den akademiska världen. 
Den sista tiden har jag tänkt mycket på min modersmålslärare i 
realskolan, Sküli Benediktsson. Honom fick jag aldrig tackat för att 
han med sin krävande undervisning väckte mitt intresse för språkets 
struktur. Möjligen hade han tyckt att jag numera ägnar mig åt fel 
modersmål. Utanför universitetet finns också min Lola, som hållit 
mig i form genom att dra med mig i det ena Göteborgsvarvet efter 
det andra, och hennes pojkar som inte har sett så mycket av sin 
mormor som i varje fall hon hade velat. Där finns också min 
Raquel, som ihärdigt har ringt mig dagligen, trots många gånger 
frånvarande svar som ekat av sedan länge svunna tider. Dessa borde 
förutom ett tack också ha en ursäkt.

Sist nämner jag Bo Ralph. En gång i tiden antog han mig till 
forskarutbildningen och engagerade mig i sitt lexikografihistoriska 
projekt. I arbetets slutfas har han läst hela avhandlingen i manu
skript och hjälpt mig att få den i presentabelt skick. Med sin skarpa 
blick, kvalificerade kommentarer och konstruktiva förslag har han 
höjt slutproduktens kvalitet betydligt. Samtidigt har han, på samma 
kvalificerade sätt, ensam skött vårt hushåll. Hans professionella, 
praktiska och rent privata stöd har varit ovärderligt. Tack.

Anna Helga Hannesdöttir
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Summary

Introduction and background

This thesis deals with the development of Swedish lexicography. In 
Sweden lexicographic work has been done for more than five 
centuries. From the point of view of the history of lexicography this 
time span can be divided into three periods. During the first period, 
from the 15th century to the beginning of the 18th century, Swedish 
lexicography is characterized completely by the Latin-based, con
tinental lexicographic tradition. The dictionaries and dictionarylike 
works that are produced in Sweden during this period contain, 
besides Swedish, in the vast majority of cases Latin and often one 
or more other languages.

During the second period, from the beginning of the 18th century 
to the middle of the 19th, an endemic lexicographic tradition is 
established. Even if in many ways Latin retains its dominant posi
tion in Swedish society as well as in Swedish lexicography, com
prehensive bilingual dictionaries between Swedish and other 
vernaculars are published during the 18th century. The multilingual 
dictionaries become less and less common. In the dictionaries 
where Swedish is the source language, a lexical description of the 
Swedish headwords is developed which is based on the charac
teristics of the Swedish language, instead of on a model formulated 
specifically to describe Latin, as had been the case earlier. This 
thesis discusses the lexicographic development during the first two 
periods.
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The third period dates from the middle of the 19th century, i.e. 
from the publication of the first monolingual Swedish dictionary. 
Strictly speaking we have now entered a fourth period with regard 
to lexicographic work. This period, characterized by the processing 
of lexicographic data using new technologies, primarily electro
nically based, is not discussed at all in this thesis.

Aims

One of the aims of the thesis is, based on some of the 18th and 19th 
centuries’ large bilingual dictionaries, to describe how the lexical 
description of the Swedish headwords develops and is by the 
middle of the 19th century fully developed for use in monolingual 
lexicography. The primary focus is on the description of the 
grammatical, semantic, syntactic and collocational characteristics of 
the headwords; the establishment of the presented vocabulary is not 
paid the same attention.

The rise of an adequate lexical description and the development 
of an endemic lexicographic tradition have their roots in the 
lexicography of the first period. Therefore this work is described in 
brief, and earlier research on the first lexicographic works is 
discussed (ch. 2). The presence of other languages than Swedish in 
the early dictionaries is accounted for. Further is a discussion of the 
ways of proceeding that are available for the compilation of the first 
dictionaries of languages which have not previously been described 
lexicographically. An account is given of which of these methods 
the authors of the first Swedish dictionaries used.

A second aim of the thesis is to describe systematically and in 
detail some of the most important dictionaries of the second period 
as regards their content and structure. The description will shed 
light on the role these dictionaries played in the Swedish process of 
language planning which was in progress at the time, and will pre
sent the development which Swedish lexicography went through. In



505

the dictionaries in question the lexical description can be followed 
from a stage when the set of graphemes of the Swedish language 
was not yet stabilized, the relative order of the graphemes was not 
fixed, the orthography was not normalized and the descriptions of 
the individual words was unexplored territory with regard to their 
part of speech, inflection, pronunciation, meaning and usage, to the 
stage manifested by the first monolingual Swedish dictionary, 
Dalin’s Ordbok öfver svenska språket (1850—53[—55]). There the 
description is fully developed in all of these respects.

Thus my most important hypothesis is that the first monolingual 
Swedish dictionary is based in all respects on the lexical description 
of Swedish that was developed and established in the bilingual 
dictionaries of the 18th and early 19th centuries. The primary aim of 
the thesis is therefore to show how a lexical model of description is 
developed in early bilingual lexicography, a model which also 
proves applicable within monolingual lexicography.

Theoretical discussion

The third chapter of the thesis deals with the theoretical framework 
of bilingual lexicography. Monolingual and bilingual dictionaries 
belong nowadays to two quite separate disciplines of lexicography. 
While monolingual lexicography, since it was established, is often 
considered a matter of national importance, with its home in aca
demic research, the linguistic-theoretical development of bilingual 
lexicography has by and large stagnated. Instead of serving pur
poses which were important to the development of linguistics, as it 
had done earlier, it has become first and foremost a commercial 
activity based in the publishing industry.

The bilingual dictionaries differ typologically from monolingual 
dictionaries in several important respects. The biggest and most 
obvious difference between them has to do with the number of 
languages that are included. In a monolingual dictionary the object
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language is the same as the language used in the description, while 
in a bilingual dictionary different languages are used: a source 
language which is explained in a target language.

This typological difference is also manifested in the aims and 
functions of the different types of dictionaries and in this way affects 
the design of the dictionaries. Monolingual dictionaries are 
primarily meant for native speakers and are intended to complement 
and support their lexical knowledge of their own language. The 
purpose of bilingual dictionaries can be formulated as such: they 
should facilitate contact between speakers of different languages. 
Thus they are intended as aids in translation in a broad sense.

In bilingual lexicography the theoretical discussion has recently 
become livelier again. There the focus has been above all on the 
user perspective. Roughly speaking, a distinction has been made 
between encoding dictionaries, i.e. dictionaries aimed at speakers of 
the source language, and decoding dictionaries, i.e. dictionaries 
aimed at speakers of the target language. The consequences which 
these aspects have had on the design of the dictionaries has been 
debated intensively. However recently this distinction between 
encoding and decoding dictionaries has been questioned, especially 
with regard to comprehensive, expensive dictionaries treating 
languages with relatively few speakers. Instead such dictionaries 
should be compiled so that they can be used by both source and 
target language speakers, and for both encoding and decoding, 
mainly for practical reasons.

Of course, a strict division of the earlier of the dictionaries in 
question into encoding and decoding dictionaries respectively is not 
always completely relevant. However it is also interesting to keep 
the user perspective in mind when investigating which purposes the 
lexicographers state that they have with their work, and to what 
extent they have adapted their dictionaries to the express purpose.

The forms of the semantic description within bilingual lexico
graphy are also discussed. In a bilingual dictionary the headword is 
provided with an equivalent unit in the target language. Con-
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sequently, between the source language unit and the target 
language unit equivalence prevails. Although ”equivalence” is thus 
a key concept in bilingual lexicography, it is poorly defined. Since 
the principal purpose of bilingual dictionaries is as an aid in trans
lation, it is odd that the discipline has shown so little interest in the 
research carried out within the area of translation theory. The equi
valence relation which is realized lexically and which is accounted 
for lexicographically is only a very limited — and for translation a 
fairly irrelevant — form of equivalence. Strictly speaking, bilingual 
lexicography is mainly concerned with that sort of equivalence that 
is really only of interest in bilingual lexicographic contexts. How
ever the demands on a translation for both communicative and 
situational equivalence are realized on the textual level and not only 
(or even primarily) on the lexical level. Therefore the usefulness of 
traditional bilingual dictionaries in translation is unfortunately quite 
limited. It can rather be defined in relation to certain educationally 
justified situations.

In the introduction to his monolingual dictionary (1842[-44]) 
Almqvist discusses monolingual lexicography compared with bi
lingual on a fundamental level. The introduction to the unfinished 
dictionary is very interesting in many respects. Here Almqvist 
reasons about semantic description in monolingual dictionaries in a 
way that is still highly relevant. He discusses the difficult distinction 
between linguistic and encyclopedic information in a fashion which 
can be related firstly to the classic and always current discussion on 
the Aristotelian definition, and secondly to a considerably more 
recent (and now extremely relevant) discussion on stereotypical 
definitions in monolingual dictionaries.

At the end of chapter 3 the relationship between bilingual 
lexicography and contrastive linguistics is discussed. One obvious 
aim of a bilingual dictionary ought to be to elucidate the interface 
between the two languages, and based on this to demonstrate what 
is language specific in the way the particular languages use the 
individual lexical units in question. In order for this to be possible
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the contrastive perspective must be implemented not only in the 
macrostructure but also on the linguistic levels that are dealt with in 
the microstructure, i.e. in the dictionary entries themselves.

The description of the dictionaries

The dictionaries that are discussed here are described with regard to 
content, purpose and design. Their macrostructure is presented, and 
their microstructure is described systematically according to a 
model presented in chapter 4. The dictionaries that are described 
are the following:

* Spegel’s Glossarium-Sveo-Gothicum (1712).
* The first two Swedish-German dictionaries, i.e. the Swedish- 

German part of Lind’s anonymous Teutsch-Schwedisches Und 
Schwedisch-Teutsches Dictionarium Oder Wörterbuch (1738) 
and his Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches 
Lexicon oder Wörterbuch (1749).

* The first Swedish-Latin dictionary that is independent of the 
established Latin tradition, Schenberg’s Lexicon latino- 
svecanum (1739).

* The first Swedish-French dictionary, i.e. the Swedish-French 
part of L. Möller’s Nouveau Dictionaire François-Svedois et 
Svedois-François (1745).

* Sahlstedt’s Swensk Ordbok (1773).

The dictionaries that by tradition have been identified as the first 
Swedish dictionaries, Spegel’s Glossarium (eh. 5) and Sahlstedt’s 
Swensk Ordbok, (eh. 7), are described in particular detail.

To reflect the development in bilingual lexicography during the 
period, three large dictionaries from the time around the turn of the 
century are described (eh. 8). These dictionaries were successors to 
the above-mentioned dictionaries with the same pair of languages,
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and, what is more, they had Sahlstedt’s important work to build 
upon. The following dictionaries are described:

* J. P. G. Möller’s Swedish-German part of the large Tysk och 
Svensk samt Svensk och Tysk ordbok (1782-90).

* Weste’ s Svenskt och Fransyskt Lexicon ( 1807).
* Lindfors ’ Fullständigt Swenskt och Latinskt Lexicon (1815-24).

Chapter 9 contains a summary of the results of the study of the 
dictionaries that were presented in chapters 5-8.

The express purpose of the dictionaries varies. Most state that 
they will be of use to either Swedes or non-Swedes in their contact 
with the language that is foreign to them. Thus, to use modern-day 
terminology, they state whether they are aimed at source language 
or target language speakers and thereby if they are intended as en
coding or decoding dictionaries. However three of the dictionaries 
present aims which we today do not associate with bilingual lexico
graphy. Spegel states three purposes for his dictionary: he wishes to 
explain difficult words to the Swedes, to reintroduce words that 
have previously existed in the language but which by his time have 
been forgotten, and he wants to make it easier for those Danes who 
as a result of the peace treaty had recently become Swedes to 
understand the Swedish language which was now being preached 
in their churches. The study reveals another purpose of the 
dictionary: to illustrate the relationship between Swedish and other 
languages by citing formally similar words in other languages.

Schenberg’s dictionary is intended to help young students with 
their study of Latin as well as of their mother tongue. The latter is 
noteworthy. Besides being incompatible with bilingual lexico
graphy of today, it is interesting considering the subordinate role 
played by the mother tongue in education at that time; there was no 
systematic instruction on the Swedish language.

Sahlstedt’s dictionary, finally, has an explicitly standardizing 
purpose. With the dictionary Sahlstedt wants to bring order both to
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the spelling of Swedish words and to their inflection. In this respect 
his dictionary can be regarded as a predecessor to Svenska Aka
demiens ordlista. Moreover the dictionary is intended for foreigners 
who wish to study the Swedish language. On the other hand 
Sahlstedt plays down the function that can appear natural for a 
Swedish-Latin dictionary, namely that it would be a good help to 
Swedes in their study of Latin.

Besides the aims presented here, which are not found in modern 
bilingual dictionaries, it is also apparent that some of the old dictio
naries were also intended to function as independent textbooks for 
language studies.

An investigation of the individual works’ microstructure shows 
that they contribute to the development of the lexical description of 
Swedish in various ways. Spegel’s dictionary is significant because 
it contains explanations of meaning in Swedish. At times Spegel 
applies a technique of describing meaning which is similar to what 
the COBUILD editorial team has developed in the 1980s, and 
which has come to be associated with its bridge dictionary. Because 
of the Swedish descriptions of meaning, the dictionary can be said 
to be an embryo of a monolingual dictionary, while at the same 
time it actually is multilingual. Thus the Swedish headwords can be 
furnished with an equivalent or reference to one or more of the 
following languages: Arabic, ”Belgian”, Danish, Dutch, English, 
Finnish, French, German, Gothic, Greek, Hebrew, Hungarian, Ice
landic, Italian, Latin, ”Lombard”, Norwegian, Old Swedish, Polish, 
”Pomeranian”, Saxon, Spanish and ”Syrian”. Spegel’s principal 
criterion for selecting equivalents seems to be that they bear a 
formal resemblance to the headword.

In the first edition of Lind’s dictionary Latin is completely ex
cluded for the first time in a large Swedish dictionary. On the other 
hand Schenberg’s dictionary contains Latin for obvious reasons. In 
contrast to earlier Swedish-Latin dictionaries the Swedish voca
bulary presented by Schenberg does not build on a Latin-Swedish 
model but rather on the manuscript of Swedberg’s large Swedish-
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Latin dictionary, which has remained unpublished. L. Möller’s 
Swedish-French dictionary is based not only on Lind’s dictionary 
but also on a French-German and German-French dictionary, J. L. 
Frisch’s Nouveau dictionaires des passagers françois-allemand et 
allemand-françois (1712). In the introduction to the dictionary 
Möller explains how he proceeded methodically when he compiled 
his dictionary. The introduction is an important contribution to the 
early metalexicographic discussion.

Even though these three works all contribute in their own way to 
liberating Swedish lexicography from the Latin tradition, it is not 
until the second edition of Lind’s dictionary that the first steps are 
taken towards a lexical description of the Swedish headwords.1 
There all nouns are labelled with their grammatical gender.

The most important contribution to the development of the lexical 
description of Swedish comes from Sahlstedt. In his Swedish-Latin 
Swensk Ordbok (1773) the part of speech of practically all head
words is designated. For the nouns the part of speech is indicated 
by way of the word’s gender being given; also provided is forma
lized information concerning which declension the word follows. 
Verbs are labelled with the category they belong to, activum or 
neutrum, and their conjugation is shown by a formalized indication. 
Sahlstedt’s systematics and the close relationship between his dic
tionary and his grammar, SWensk Grammatika (i 769), make his con
tribution one of the most significant achievements in the language 
planning process of that time. His influence on the standardization 
of the Swedish orthography cannot be overestimated, and as re
gards the grammatical description of Swedish, his work was also to 
be of great importance.

The dictionaries that are later than Sahlstedt’s dictionaries follow 
by and large his way of presenting the formal characteristics of the

1 The first dictionary to include information on the formal qualities of the 
Swedish headwords is Serenius' Dictionarium Suethico—Anglico-Latinum 
(1741). Here the part of speech of every headword is presented. As this 
dictionary has recently been treated in a separate thesis it will not be taken into 
consideration here (see Rogström 1998).
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headwords. Moreover the individual works contribute in different 
ways to the subsequent development of lexical description. J. G. P. 
Möller develops further the analysis of the meanings of the Swedish 
headwords, and in his dictionary the various meanings and sub
meanings are numbered for the first time. Also this work contains 
by far the largest vocabulary of the bilingual dictionaries that have 
been studied here.

In Weste’s Swedish-French dictionary systematic information on 
the stress pattern of the headword is given for the first time in a 
Swedish dictionary. Lindfors’ Swedish-Latin dictionary is special 
in that the pedagogic approach which is promised in the introduc
tion to the work is implemented very consistently in the dictionary 
itself.

The monolingual fragments and Dalin’s dictionary

In the 1840s two fragments of monolingual Swedish dictionaries 
were published. Both projects were overwhelmingly ambitious, and 
both failed at a very early stage. The first of the fragments is Kind
blad’ s Ordbok öfver Swenska Språket which was first published in 
1840. Publication ceased the following year, after the word afliack- 
ning. Kindblad’s linguistic achievements have not received atten
tion previously within Swedish research. In the treatise which intro
duces the dictionary he presents comparative linguistic research. He 
conducts an advanced argument on Swedish phonetics, and his 
articulatory descriptions of the vowel sounds of Swedish seem far 
ahead of their time. His discussion of ongoing language change 
also reveals a view of language which clearly deviates from the 
prevalent comparative linguistic approach. While the comparative 
linguists of those days tended to view all linguistic change as 
successive decay from an older ideal state Kindblad regarded them 
as a constant and ongoing rejuvenation of the language. The intro
duction, like the dictionary, was never finished.
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The lexicographic part of the fragment is also original in many 
respects, and it deviates clearly from the tradition which sub
sequently has developed for monolingual Swedish lexicography. 
What Kindblad is trying to produce is more of an encyclopedia of 
language than a regular monolingual dictionary. It appears that for 
every word he seeks to collect all imaginable information about its 
origin, development, usage and meaning. However very little 
information is provided on the grammatical characteristics of the 
words. Models for Kindblad have been the comprehensive con
tinental monolingual dictionaries, Adelung’s and Campe’s very 
comprehensive and influential German dictionaries, and he has 
certainly pictured a dictionary of the same proportions as these.

The other fragment of a monolingual dictionary was written by 
the well-known author C. J. L. Almqvist. This versatile writer also 
published a Swedish grammar, albeit quite an elementary one. 
Publication of his Ordbok öfver svenska språket commenced in 
1842; two years later the work was discontinued. Like Kindblad, 
Almqvist did not get very far; the last word to be treated is brambär. 
Almqvist’s fragment also contains a very important introduction. 
Here he conducts a knowledgeable discussion on the differences 
between monolingual and bilingual dictionaries. As is evident from 
above, he discusses description of meaning in monolingual 
dictionaries and the difficult distinction between information of a 
linguistic and of an encyclopedic nature. It is particularly com
plicated, Almqvist argues, to formulate definitions of everyday 
words such as horse.

Almqvist’s approach in the dictionary itself is also original in 
many respects. He pays particular attention to listing the colloca
tional characteristics of the headwords, and for most headwords he 
comments on their selectional restrictions as well as their tendency 
to appear in certain combinations. In the description of meanings he 
also uses a contrastive perspective, and he often gives the meaning 
of the headword by contrasting it with the meaning of semantically 
related words.
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When Dalin compiles his Ordbok öfver svenska språket he can 
build on firstly these fragments and secondly the tradition which 
has been developed in bilingual lexicography. In bilingual dictio
naries the lexical description of the formal qualities of the Swedish 
headwords has found its form. Of course Dalin does have a solid 
background as a lexicographer. In the 1840s he compiled a series 
of small bilingual dictionaries plus the large Nytt fransyskt och 
svenskt lexikon (1842-43). Even though Kindblad’s and Alm
qvist’ s monolingual fragments only deal with a very small portion 
of the Swedish vocabulary, they have still provided solutions to 
some of the methodological problems of monolingual lexicography.

Conclusions

With Dalin’s dictionary, the first Swedish defining dictionary, 
monolingual Swedish lexicography presents itself in fully de
veloped form. It is apparent that the work to a large extent is based 
on bilingual lexicography, as regards both scope and contents. 
Dalin confines the work to the dimensions of the large bilingual 
dictionaries, and he does not attempt to produce a Swedish counter
part to a work such as Adelung’s comprehensive German dictio
nary.

The close relationship with the bilingual tradition has also been 
decisive for the constitution of the entries in Dalin’s dictionary. The 
description of the formal characteristics of the Swedish headwords 
had already found its form and was essentially available from the 
large bilingual dictionaries. As regards the description of meaning 
of the Swedish words Dalin had again access to a well-developed 
model. Thus in the bilingual dictionaries a great deal of the work of 
dividing the Swedish headwords into meanings and submeanings 
was already done. Moreover Dalin could make use of the material 
he had compiled himself in his earlier work within bilingual lexico
graphy.
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The categories of information which have been established in the 
bilingual dictionaries also constitute the entries in Dalin’s dictio
nary. Thus a brief definition or paraphrase of the meaning of the 
headwork is given, followed by a number of examples and phrases 
which without comments are intended to shed more light on the 
meaning and also illustrate the word’s usage. Types of information 
which are not common in the bilingual dictionaries and which are 
only occasionally found in Dalin’s dictionary are systematic in
formation on etymology, detailed explanations of the differences in 
meaning between nearly synonymous words, explicit information 
on construction and, finally, detailed comments on usage. However 
these categories are more or less implemented in the monolingual 
fragments, which are both relatively independent of bilingual lexi
cography.

It is clear then that Dalin bases his monolingual Ordbok öfver 
svenska språket completely on the lexicographic tradition which 
has been established in the bilingual Swedish dictionaries. However 
it is considerably more difficult to make an accurate appraisal of the 
importance his dictionary has had for the subsequent development 
of the genre. By way of his extensive lexicographic activity he 
played an active part which extended far beyond his own published 
works. For fifteen years he worked on the Swedish Academy’s 
dictionary project, where his job was to draw up a plan for the aca
demy’s proposed dictionary. Although the extent of his influence 
on the final design of the dictionary has not been studied in detail, 
we have all reason to believe that he left his mark on the work in 
many respects.

Keeping in mind how important bilingual lexicography was for 
the establishment of monolingual lexicography, it could be 
interesting to relate modern monolingual lexicography to the 
bilingual lexicography that has been described here. One important 
question which arises is why the monolingual Swedish dictionary 
has been confined to primarily treating the words’ contents. 
Certainly the meanings of words has attracted the attention of
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philosophers and linguists since antiquity, to a degree which has far 
surpassed the interest taken in for example syntax; and certainly 
bilingual lexicography, which after all has a longer history than 
monolingual, can be considered as having been a preserving factor 
in this context. Its main purpose has always been to facilitate 
communication between speakers of different languages by 
providing meaning equivalents in the languages in question.

When it comes to native speakers, the phenomenon monolingual 
dictionary itself presupposes certain deficiencies in their linguistic 
competence. However it is far from certain that the Swedes’ lexical 
knowledge of their native language is poorer with regards to the 
meaning of isolated units than it is to the meaning of constructions 
or to the meaning of the lexical unit in various constructions. Nor 
can it be taken for granted that meaning in general would cause 
them more difficulty than the way lexical units are constructed or 
the collocational qualities of lexical units. Whether these latter 
qualities of lexical units are consciously excluded from the 
information of monolingual lexicography, for example on the basis 
of theoretical considerations, or if the selection of information is 
simply founded on tradition, is still unclear. At any rate, syntax did 
not gain a strong position within the framework of the traditional 
grammatical description of Swedish until quite recently.

Loose ends

Neither Kindblad’s nor Almqvist’s fragments are based on bi
lingual lexicography to the same extent as Dalin’s dictionary. On 
the other hand their works are characterized to a high degree by 
categories of information which do not exist in Dalin’s dictionary 
and which even today cannot be said to be particularly well re
presented at all in the monolingual Swedish dictionaries.

Of course the question of what should be included in a mono
lingual dictionary has no clear-cut answer. The information
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conveyed depends on the purpose of the dictionary, and the way in 
which the information is conveyed is modified to suit the purpose. 
The close connection between the semantic and syntactic charac
teristics of words, to which Kindblad and Almqvist devoted a lot of 
thought and space in their fragments, has since then not been 
prioritized at all within monolingual Swedish lexicography of the 
current general language. Nor has the contrastive semantics which 
they both use themselves in their analyses and also generously 
convey to the reader been developed further as an instrument of 
description within lexicography. As regards systematic information 
on the semantic distinction between nearly synonymous words, 
explicit information on construction and detailed usage notes, the 
lexical description of Swedish has really not developed beyond the 
stage represented by their achievements. However their projects 
were massive failures, as they were never completed. Thus although 
their work only amounted to a sort of interlude in the history of 
Swedish lexicography, they have, with their unfinished work, each 
in his own way presented alternative methods for describing the 
Swedish language lexically. As it turned out the bilingual dictio
naries of the 18th and early 19th centuries form the solid foundation 
of today’s monolingual Swedish lexicography.
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—y—jÊL R 1850 VAR den SVENSKA lexikografiska traditionen 
' f ' J fullt utvecklad. Då gav Anders Fredrik Dalin ut de

V__S första häftena av sin Ordbok öfver svenska språket.
Dalin kom senare att engageras av Svenska Akademien i förbere
delserna inför utgivningen av Svenska Akademiens ordbok, som 
fick en helt annan inriktning och omfattning. Den började 
komma ut på 1890-talet och är ännu inte avslutad. Dalins egen 
ordbok har egentligen inte ersatts av någon lika väl genomarbe
tad komplett definitionsordbok förrän i våra dagar.

Med Dalins Ordbok öfver svenska språket hade den moderna 
svenska lexikografin funnit sina former. Denna står emellertid som 
resultatet av en lång tradition, som uppstod under medeltiden och 
länge syftade till att främja latinstudiet. På 1700-talet kom lexiko- 
graferna att intressera sig även för andra språk, t.ex. tyska, 
engelska och franska, även om latinet ännu kvarstod som det 
språk allting rörde sig kring.

Det är den långa utvecklingen ur tvåspråkig lexikografi, från 
början mest med latinet som bas, det successivt tilltagande 
intresset för svenska språkets egen lexikaliska och grammatiska 
struktur, ordböckernas betydelse för det svenska standard
språkets utveckling samt slutligen etablerandet av en svensk 
lexikografisk tradition som beskrivs i denna avhandling av Anna 
Helga Hannesdöttir. Den ges ut som del 23 i Meijerbergs arkiv 
för svensk ordforskning och har delvis utarbetats inom forsk
ningsprojektet Lexikografisk tradition i Sverige vid Göteborgs 
universitet. Tidigare har en avhandling av Monica Johansson om 
1600-talsordboken Lexicon Lincopense utkommit som MASO 
21 (1997) och en av Lena Rogström om Jacob Serenius engelsk
svenska ordboksverksamhet på 1700-talet som MASO 22 (1998).

Omslagsbilden föreställer Haqvin Spegel, en av lexikografins 
nydanare i Sverige. Originalet är en oljemålning som ägs av 
Linköpings stift.




